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com a adoração eucarística do Santo 
Padre, promovendo assim, de um modo 
mais evidente e profundo, a comunhão 
eclesial».
Este apelo está a motivar diversas iniciati-
vas comunitárias. A única condição é que 

se realizem à mesma 
hora, de forma a existir 
uma profunda sintonia 
com o Papa Francisco. 
Se alguns dos arci-
prestados resolveram 
fazê-lo numa única 
celebração, convidan-
do todas as comuni-
dades a participarem 
na mesma, já outros 
arciprestados deixaram 
a adoração eucarística 
ao cuidado de cada 

paróquia, dado que muitas, por tradição, 
costumam assinalar o Corpo de Deus 
com celebrações próprias. 
Em muitas localidades, após o momento 
de adoração eucarística, decorre uma 
procissão pelas ruas.

iGreJa PrimaZ
Realiza-se este domingo a peregrinação anual das 
paróquias do arciprestado de amares ao santuário de 
nossa Senhora da abadia. a peregrinação tem início 
às 9h00 junto ao mosteiro de Santa maria de Bouro, 
decorrendo a eucaristia à chegada ao santuário.

i

No próximo dia 2 de junho, dia em 
que a Igreja assinala a solenidade 
do Corpo de Deus, a Arquidiocese 

de Braga propôs às suas comunidades 
uma Adoração Eucaristica sincronizada 
com o Papa Francisco.  
Recorde-se que no 
calendário dos
grandes eventos do 
Ano da Fé está agen-
dada uma hora de 
adoração eucarística a 
realizar no domingo, 
dia 2 de junho, pelas 
17h00, na basílica de 
São Pedro (Vaticano). 
Nesta celebração toma 
parte o Papa Francis-
co, que estendeu esta 
proposta aos bispos de 
todo o mundo e suas comunidades.
Seguindo este propósito, o Arcebispo 
Primaz, D. Jorge Ortiga, apelou a todos 
os arciprestados e demais comunidades 
eclesiais para que se faça «uma adoração 
eucarística sincronizada à mesma hora 

arquidiocese em sintonia com o Papa

_________________________________

“
O n.º 9 do Documento “Porta 

Fidei” refere que se deve 
«intensificar a celebração da fé na 

liturgia, particularmente na
Eucaristia, que é a meta para a 
qual se encaminha a acção da 

Igreja e a fonte de onde promana 
toda a sua força”
_____________________________

Barcelos  
encontro de catequese
no passadoo domingo, realizou-se o 
primeiro encontro arciprestal de cate-
quese de Barcelos. a iniciativa, que teve 
lugar no Santuário de nossa Senhora da 
franqueira, contou com o acolhimento, 
pela irmã ana Luísa Prego, tendo-se 
seguido uma oração mariana e um con-
certo pelo padre José Luís Borga.

Vieira do Minho
encontro do clero
o clero do arciprestado de Vieira do 
minho reuniu-se na passada semana e 
definiu o programa da peregrinação ar-
ciprestal ao santuário de nossa Senhora 
da fé. esta caminhada de fé passa a ter 
lugar no segundo domingo de junho, 
dia 9, data alterada para não colidir 
com a peregrinação arquidiocesana ao 
Sameiro. este ano, a celebração deverá 
ser presidida pelo arcebispo Primaz. 

 
Póvoa de Lanhoso
peregrinação arciprestal
No passado domingo realizou-se a 
peregrinação arciprestal da Póvoa 
de Lanhoso ao santuário da Senhora 
do Pilar. Presidindo à celebração, o 
arcebispo Primaz defendeu que esta é 
a hora dos católicos mostrarem que são 
igreja. Segundo o prelado bracarense, 
é importante que os fiéis sejam igreja 
para lá das fronteiras da sua paróquia.

Esposende
peregrinação à Sra. da Guia
o arciprestado de esposende realizou, 
no passado domingo, a peregrinação ao 
santuário de nossa Senhora da Guia, 
no alto do monte em Belinho. a missa 
campal foi, este ano, presidida pelo ar-
cipreste de esposende, padre armindo 
Patrão. a peregrinação tinha como in-
tenções as famílias em tempos de crise, 
uma melhor vivência do ano da fé e o 
pontificado do Papa Francisco.  

no próximo dia 31 de maio, pelas 21h00, vai decor-
rer uma procissão de velas com a imagem de Nossa 
Senhora do Sameiro, entre o rossio da Sé de Braga e 
a igreja do Pópulo. esta iniciativa marca as comem-
orações dos 150 anos do santuário bracarense.

i
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Homenagem ao Papa
o auditório Vita, em Braga, vai 
promover este sábado, 24 de maio, a partir 
das 21h30, um concerto mariano dedicado 
ao novo Chefe da Igreja Católica, o Papa 
Francisco. O concerto, intitulado “Salve 
Regina”, vai ter lugar na capela do Semi-
nário de Nossa Senhora da Conceição, e 
conta com a atuação do grupo “Aedo Em-
semble”, sob direção de Hugo Sanches. O 
programa do concerto, centrado na figura 
de Claudio Monteverdi, consiste maiori-
tariamente em obras associadas ao culto 
mariano. Para além dos hinos litúrgicos in-
cluídos, o tratamento literário da figura de 
Maria enquanto mãe e mulher é represen-
tado pelos «dois extensos e como- ventes 
recitativos» “Pianto della Madonna” e “Hor 
che tempo di morire”. As verbas angariadas 
com a bilheteira destinam-se à promoção 
de eventos culturais para jovens.

Peregrinação à Sra. da Saúde 
o arCiPreStado da Póvoa de Varzim e 
Vila do Conde realiza, este domingo, 26 
de maio, a sua peregrinação arciprestal 
ao santuário de Nossa Senhora da Saú-
de, localizado na freguesia de Laundos. 
peregrinação tem início às 7h30 com 
uma missa na igreja Matriz. Às 9h00 dá-se 
início à peregrinação. O percurso, que 
tem cerca de sete quilómetros, prolonga-se 
até Laundos, onde se localiza o santuário. 
A Eucaristia do Peregrino é, este ano, pre-
sidida por D. Manuel Linda, Bispo auxiliar 
de Braga. O dia de peregrinação encerra-
-se pelas 16h00 com a oração da tarde e, 
no final, o adeus a Nossa Senhora. Esta 
peregrinação, que já se realiza há 66 anos, 
costuma arrastar algumas dezenas de 
milhar de peregrinos, tendo como temáti-
ca, neste ano pastoral, o lema “Peregrino, 
nunca te envergonhes da tua fé”. ©

 D
M

Conselho Presbiteral
o Conselho Presbiteral da arquidiocese 
reuniu esta semana, tendo como princi-
pal ponto de reflexão a importância de 
se «promoverem iniciativas de iniciação 
cristã». Pronunciando-se neste encontro, 
d. Jorge ortiga pediu aos sacer-
dotes «uma nova mentalidade», 
centrada fundamentalmente na 
«oração» e na «Lectio divina». o 
prelado renovou o apelo para que 
se realize «em todas as comunida-
des» o dia paroquial ou inter-
paroquial da fé, um dos 
objetivos para o presente 
ano pastoral.

comunidades em Adoração eucarística, 
entre as 16h00 e as 17h00 do dia 2 de 
junho, solenidade do corpo de deus 

amareS: igreja de ferreiros (17h00)

BarCeLoS: ao cuidado das paróquias

BraGa: na Sé Primaz (16h00)

CaBeCeiraS de BaSto: refojos (16h00)

CeLoriCo de BaSto: ao cuidado 
das paróquias 

eSPoSende: igreja matriz (16h00)

fafe: igreja nova de S. José (16h00)

GuimarÃeS/ViZeLa: ao cuidado 
das paróquias

PóVoa de LanHoSo: ao cuidado 
das paróquias

PóVoa de VarZim/ViLa do Conde:
ao cuidado das paróquias (16h00)

terraS de Bouro: ao cuidado das 
paróquias (16H00)

Vieira do minHo: ao cuidado das 
paróquias (17h00)

V.n.famaLiCÃo: nova matriz (16h00)

ViLa Verde: igreja matriz (16h00)

NoS arciPreStadoS
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impõe unilateralmente as suas leis e 
as suas regras».
Para o Santo Padre, a crise mundial 
veio mostrar «a deformidade» e a 
«grave falta de perspetiva antropoló-
gica» das finanças e da economia que 
«reduzem o homem a apenas uma 
das suas exigências, o consumo».
«Pior ainda, o ser humano é ele 
mesmo considerado como um bem de 

consumo que se pode usar e deitar fora», 
advertiu.

Pronunciando-se numa celebra-
ção em que participavam alguns 

movimentos eclesiais, o Papa francisco 
afirmou que o cristão deve vencer a tenta-
ção de se envolver na vida dos outros. o 
Santo Padre salientou que os mexericos 
e invejas fazem muito mal à comunidade 
cristã e que não se pode «dizer somente a 
metade que nos convém».

Creio no amor do Bom Pastor que conhece cada 
ovelha, a ama com amor infinito, a alimenta e cuida 

dela, a chama pelo nome, tem com cada uma relação 
pessoal e amiga, e deseja que suas ovelhas o conheçam.

Creio no amor do Bom Pastor que procura as ovelhas 
perdidas, tresmalhadas, pecadoras e, quando as encon-
tra, as trata com ternura e carinho, as coloca aos om-
bros e trá-las para casa e faz festa com os amigos pois 
encontrou a sua ovelha.

Creio no amor do Bom Pastor que dá a vida pelo seu re-
banho e morre na Cruz, que Se faz alimento do rebanho 
em cada eucaristia, que em solicitude amorosa faz tudo 
para que o seu rebanho tenha vida e vida em abundân-
cia.

Creio no amor do Bom Pastor que, por causa do seu 
rebanho, a quem tanto ama, faz de cada cristão pastor 
com ele, para cuidar dos mais pobres, mais doentes, 
mais carenciados, mais sós e abandonados.

Creio no amor do Bom Pastor que dá a cada cristão o 
múnus de pastorear, de cuidar com solicitude o reba-
nho, de fazer tudo para que as ovelhas vivam na paz, na 
justiça, no amor, na verdade, na beleza da vida santa e 
digna.

Creio no amor do Bom Pastor que derrama o seu sangue 
na Cruz para remir os nossos pecados, que oferece 

a sua vida para resgate da humanidade, que nos 
purifica com a sua imolação e Se revela Pastor miseri-
cordioso.

Creio no amor do Bom Pastor que tem um Coração 
sempre aberto para acolher a todos, que nos convida a 
entrar n’ele para encontrarmos refúgio e repouso, que 
nos quer com coração semelhante ao seu.

Creio no amor do Bom Pastor que nos embala em seu 
Coração e nos carrega em seus ombros para nos libertar 
do mal, para nos dar a sua graça e a sua consolação, 
para nos libertar de perigos e de pecados.

Creio no amor do Bom Pastor que nos quer defender dos 
lobos que querem dar cabo do rebanho, que atacam as 
ovelhas, que semeiam violência, calúnia, insultos, que 
querem destruir a paz e a harmonia, a vida e a graça do 
rebanho.

Creio no amor do Bom Pastor, acredito nesse amor e 
nesse Coração com toda a minha alma e num desejo de 
crescer mais na sua intimidade e de trabalhar mais pelo 
rebanho que ele me confia. 

Creio no amor do Bom Pastor e desejo muito que o fogo 
do seu Coração apaixonado incendeie o meu coração 
e o coração do mundo, para que haja mais amor, mais 
paz, menos violência, menos guerra, mais alegria e 
serenidade.

iGreJa uniVerSaL
o padre José augusto Pereira rodrigues, da diocese de 
Leiria-fátima, é o novo assistente espiritual da federação 
internacional dos Centros de Preparação para o mat-
rimónio. o sacerdote foi eleito durante a última jornada 
internacional dos CPm, que decorreu em assis (itália).

i

Papa critica sistema económico mundial
Bragança/Miranda
bênção para basílica
o Papa francisco enviou uma bênção 
apostólica ao reitor e peregrinos do 
Santuário do Senhor Santo Cristo do 
outeiro, por ocasião dos 300 anos 
desta igreja. neste momento decorre 
um processo na Santa Sé que visa 
a classificação desta igreja como 
basílica e já foram realizadas algumas 
adaptações do espaço de culto, de 
modo a corresponder às exigências da 
Congregação para o Culto divino e 
disciplina dos Sacramentos.

Coimbra
apoio aos peregrinos
a Cáritas diocesana de Coimbra 
garantiu que o centro regional de apoio 
aos peregrinos de fátima vai continuar 
a merecer uma aposta forte da parte 
da instituição. no âmbito da última 
peregrinação internacional aniversária 
dos dias 12 e 13 de maio, aquele serviço 
proporcionou gratuitamente cuidados 
de saúde, alimentação, dormida e 
informação a mais de 6 mil peregrinos.

Évora
contra a violência doméstica
a Cáritas arquidiocesana de Évora 
promoveu, no passado sábado, uma 
caminhada de sensibilização para as 
questões da violência doméstica e 
sobre os idosos. Segundo esta organi-
zação católica, a violência doméstica e 
sobre a pessoa idosa são temáticas que 
se devem traduzir numa preocupação 
das instituições e da sociedade civil.

Setúbal
apostolado do mar
a localidade de Sesimbra, na diocese 
de Setúbal, vai acolher, este domingo, 
o encontro nacional dos grupos e 
paróquias do apostolado do mar.
este momento festivo costuma reunir, 
grupos paroquiais de norte a sul de 
Portugal, em dinâmica do apostolado 
do mar, sendo uma atividade que 
envolve, habitualmente, mais de três 
centenas de pessoas. 

Viseu
fecha Instituto de Teologia
o instituto Superior de teologia que 
serve as dioceses de Bragança, Guarda, 
Lamego e Viseu, em ligação com a 
universidade Católica Portuguesa, vai 
fechar por causa da falta de alunos. 
Segundo o Bispo de Viseu, os 26 
estudantes inscritos para o próximo 
ano «são insuficientes» para dar 
continuidade ao projeto, por isso serão 
transferidos para o Porto ou para Braga. 

creio No amor do bom PaStor     aNo da Fé 30 Dário Pedroso, sj

d. manuel Clemente foi nomeado novo Patri-
arca de Lisboa, em substituição de d. José Poli-
carpo, que estava resignatário. o prelado, que 
esteve seis anos à frente da diocese do Porto, 

tem 64 anos e é natural de torres Vedras. 

i

O Papa Francisco criticou o atual 
sistema financeiro, num discurso 
com alertas para o perigo de uma 

economia «sem rosto» que esquece as 
pessoas e agrava as desigualdades.
«Enquanto o rendimento de uma minoria 
cresce de forma exponencial, o da maioria 
diminui: este desequilíbrio deriva de ideolo-

O Papa convidou os políticos a colocar o dinheiro a servir e não a governar, exortando ao regresso da 
ética

© DR

gias que promovem a autonomia absoluta 
dos mercados e a especulação financeira», 
declarou, numa intervenção dirigida a um 
grupo de novos embaixadores na Santa Sé.
Segundo o Papa, é preciso que os Estados 
tenham capacidade de controlar estes 
mercados, caso contrário «instaura-se uma 
nova tirania invisível, por vezes virtual, que 

Congo: país vítima da sua própria riqueza
ter ouro, estanho, coltan e tungsténio no subsolo pode ser sinal de 
riqueza. na república democrática do Congo tem sido a causa de 
uma tragédia imensa. mas deste país não escutamos palavras de ódio 
ou de revolta, mas sim mensagem de perdão, de amor. afinal, que se 
passa por lá? desde o passado colonial até aos dias de hoje há um 
luto impressionante feito de uma violência que parece endémica, com  
morte, guerra, violações, lágrimas. de visita a Portugal esta semana, a 
convite da fundação aiS, d. françois-Xavier maroy rusengo, arcebispo 

de Bukavu, diocese no leste da república democrática do Congo, pediu-nos ajuda. 
«Peço-vos que rezem pelo Congo. Precisamos das vossas orações e não se esqueçam 
que se deus escuta as orações de todos, muito mais escutará as dos portugueses 
pela intercessão da Virgem de fátima», disse d. rusengo na passada segunda-feira, 
precisamente em fátima. «rezem para que vivamos em paz!» (www.fundacao-ais.pt)

igreja contra lei da coadoção
a ConferênCia ePiSCoPaL Portuguesa 
lamentou a aprovação, pelo Parlamento 
português, da possibilidade de coadoção 
em uniões do mesmo sexo e sublinhou 
que a Igreja entende que este não é um 
«direito» dos adultos. O porta-voz dos 
bispos assinalou que, «com todo o respei-
to pelas pessoas de qualquer identidade 
sexual, é patente que toda a criança, 
necessita da complementaridade da mas-
culinidade e feminilidade que lhe dão, 
em primeiríssimo lugar, o pai e a mãe 
biológicos ou a família que os substitui».

Crise é resultado 
da «recusa 

da ética», da 
«recusa de Deus» 
e da divinização 
do dinheiro e do 

poder
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entreViSta
i Carlos alberto Pereira é bracarense e um dos principais rostos 

do Cne. Ligado aos escuteiros desde muito jovem, fez a 
promessa como lobito em 1962, no agrupamento de ferreiros, 
em Braga. depois de ter ocupado diversos cargos de chefia, 
desempenha, desde 2007, a missão de Chefe nacional do Cne.

i

o escutismo é, provavelmente, o maior movimento 
juvenil do país e do mundo. este fim de semana, 
Braga, a cidade onde nasceu o escutismo portu-
guês, acolhe a celebração dos 90 anos do escutis-
mo português, com um conselho nacional e uma 
eucaristia solene. em vésperas desta efeméride, 
fomos entrevistar o Chefe nacional do Corpo na-
cional de escutas (Cne), Carlos alberto Pereira. 

Braga é o berço dos escuteiros em Por-
tugal. Recorde-nos como é que nasceu o 
Cne?

R_ O CNE nasce porque D. Manuel 
Vieira de Matos, Arcebispo de Braga, 
era um grande reformador. Diz-se que 
um dia foi a Roma e viu uma grande 
manifestação escutista e virou-se para o 
lado e disse “temos que levar isto para 
Braga”. Meteu mãos à obra e criou cá o 
movimento. Era um arcebispo com uma 
personalidade muito forte, do género 
antes vergar que torcer. Se não fosse a 
tenacidade dele, as coisas se calhar não 

“ eu OlhO 
a nOssa 
juventude 
cOm muita 
esperança 

foi vereador da Câmara municipal de Braga e deputado à 
assembleia da república pelo PSd na Vi e Vii legislaturas, 
presidente de um clube de futebol e presidente da Confedera-
ção nacional de associações de Pais (ConfaP). atualmente é 
diretor do Conservatório Calouste Gulbenkian de Braga.

tinham avançado. Até porque naquela 
altura estávamos numa fase complicada 
para a Igreja, com um clima anti-clerical 
imposto pela ascensão da maçonaria. Era 
um tempo de muitas dificuldades e houve 
ali uma necessidade de lutar contra este 
ambiente. Pouca gente sabe, mas nós 
chegamos a estar cerca de um ano como 
clandestinos. Consta que se realizou uma 
manifestação escutista em Braga e que 
a polícia ameaçou prender quem nela 
participasse. Sabendo disso, D. Manuel 
Vieira de Matos pediu uma farda e disse 
às autoridades que também tinham que o 

prender a ele. O escutismo daqui cresceu 
logo para a diocese da Guarda e depois 
estendeu-se a todas as dioceses do país. 
Temos também um agrupamento em 
Macau e outro na Suíça, junto de uma 
comunidade de emigrantes.

o que significa para o Cne celebrar 90 
anos de existência?

R_ Cada um de nós tem a sua interpre-
tação pessoal. Para uns, fazer 90 anos é 
magnífico e ficam-se por aí. Para outros 
é indiferente e outros acham que, depois 
deste tempo passado, não devemos nada 
a ninguém. A minha principal preocupa-
ção é que sejamos dignos do passado e, 
para ser dignos do passado, temos que 
construir um futuro que espelhe esse 
passado. Não adianta ficarmos a olhar 
gloriosamente para o passado, interessa 
é aprendermos com os erros e dizer que 
não os voltaremos a cometer. Todos nós 
nos orgulhamos do que fizemos na infân-
cia e gostamos de dizer “no meu tempo 
é que era bom!”. Todavia, isso quer dizer 
que estamos agarrados a um tempo 
que já passou. O nosso objetivo não é 
esse. Queremos ler os sinais dos tempos 
e estarmos em processo de constante 

atualização, tal como pediram os últimos 
quatro Papas. 

ao celebrar 90 anos de existência, quais 
são os principais desafios para o futuro?

R_ Eu vejo o futuro com uma perspetiva 
risonha e era capaz de dizer infelizmen-
te. Porquê? Porque o movimento nasceu 
para dar respostas. Quando o escutismo 
nasceu, por intermédio de Baden Powell, 
o objetivo era dar uma resposta à ocio-
sidade e à pobreza material e imaterial 
que havia e existia numa sociedade 
pós-industrial. Também, D. Manuel Vieira 
de Matos, de forma a lutar pelos valores 
que defendia, viu no escutismo uma 
oportunidade. Nos dias de hoje ainda se 
justifica mais a existência do escutismo. 
Nós olhamos para a nossa sociedade e 
vemos uma sociedade muito relativizada 
e materializada. Depois vejo uma mudan-
ça de paradigma muito grande na nossa 
sociedade. Nós estávamos habituados a 
mandar gente para fora, mas agora conti-
nuamos a mandar gente para fora, porém 
também acolhemos pessoas provenientes 
de outros países. Esta gente que chega a 
Portugal hoje é emigrante, mas no futuro 
vão ser também portugueses. Temos que 
os integrar já para que também se sintam 
construtores desta nação. O problema da 
integração é algo que nos preocupa. Mas 
não são apenas estes grupos da popu-
lação que precisam da nossa atenção. 
Por exemplo, nós acolhemos pessoas 
com deficiência até determinada altura, 
mas depois não sabemos exatamente o 
que havemos de fazer. Recentemente 
inauguramos um projeto experimental 
em Guimarães, precisamente visando a 
integração da população com deficiência, 
que depois podemos generalizar. 

que papel pode desempenhar o Cne no 
contexto de um igreja que denota cada 
vez maior ausência das camadas mais 
jovens da sociedade?

R_ À medida que vão crescendo vão 
vivendo situações de entreajuda, de soli-
dariedade, de autonomia, de responsabi-
lidade e de vivência da fé que professam. 
Por exemplo, nós não falamos dos valores 
da fé. Nós pomo-los a refletir nos valores 
da fé e a viver. Durante uma caminhada, 
por exemplo, propomos aos mais novos 
a contemplação da beleza da natureza 
e depois questionamos quem foi o autor 
desta beleza. E assim sucessivamente. Os 
pré-adolescentes descobrem a Palavra, 
que nós chamamos a terra prometida. Os 
pioneiros são encaminhados para a figura 
de Pedro, aparecendo como os cons-
trutores da sociedade e, nesse sentido, 
também como construtores da Igreja. Os 
mais velhos são exercitados na dimensão 
do serviço e esta dimensão é decisiva. 
Quando algum escuteiro chega faz uma 
boa ação que seja, está a aprender os 
valores e a po-los ao serviço dos outros.

os escuteiros têm também uma preocu-
pação ecológica. 

R_ Nós poderíamos reivindicar, se quisés-

CaRLOS 
aLBERTO 
PEREiRa
Chefe nacional dos Escuteiros
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do este objetivo?
r_ Esse foi um objetivo colocado nos dois 
triénios em que estou à frente do CNE, 
precisamente porque quisemos que esta 
ligação não estivesse apenas implícita, 
mas explícita. Durante muito tempo a 
presença da Igreja era encarada como se 
fosse apenas a missa. Nós quisemos que 
a vivência da fé estivesse ao mesmo nível 
que a vivência da aventura. Na vida real 
não há separação. Quando somos capa-
zes de materializar esta ideia, isto passa a 
ser natural. Os jovens quando forem adul-
tos e estiverem a educar os seus filhos vão 

habituar-se a não fazer esta separação. 
Deus não existe numa redoma. Todos nós 
aprendemos que Deus está em todo o 
lado, está sempre presente na nossa vida, 
por isso o escuteiro tem que se orgulhar 
da sua fé. A evangelização, também se 
faz pela Palavra, mas faz-se fundamental-
mente pelos atos. Quando um lobito se 
agarra à saia da mãe e diz que tem que ir 
à missa, estamos diante de um processo 
de evangelização em que os mais novos 
já educam os mais velhos. Da mesma 
forma acontece com a separação do lixo. 
Às vezes é mais fácil os mais jovens edu-
carem os mais velhos do que o contrário. 
Para ajudar a criança a crescer, os adultos 

acabam por fazer um esforço para que 
aquilo que dizem esteja em sintonia com 
aquilo que fazem. A questão da fé acaba 
por passar no meio das outras atividades, 
seja uma brincadeira ou uma caminhada. 
O sentir o outro e o viver para outro é um 
dos principais valores da Igreja Católica. 
Jesus dizia “amai-vos uns aos outros” e 
isto pode ser introduzido em tudo o que 
pudermos fazer.

Não raras vezes o cNe é associado a 
uma imagem de isolamento face aos 
demais movimentos. concorda com esta 
ideia de uma certa autonomia excessiva?

r_ Uma vez D. Antonino Dias, atual 
Bispo de Portalegre e Castelo Branco 
e que foi assistente dos escuteiros em 
Viana do Castelo, disse que o escutismo 
é a força avançada da Igreja na evan-
gelização, porque vai até onde a Igreja 
não consegue chegar, por isso deve ter 
liberdade e autonomia. Por isso penso 
que é fundamental sair do adro da Igreja. 
É aí que é preciso ir. Por vezes podemos 
sentir que nos afastamos. O escutismo 
tem um método próprio e é um méto-
do que não é oriundo da Igreja. É um 
método adotado e adaptado aos valores 
cristãos. Nós conhecemos cada escuteiro 
pelo nome. Todos os anos fazemos um 
recenseamento para saber quantos somos 
e quem somos. O CNE tem uma dimen-
são excessiva e por isso é necessário 
termos uma certa autonomia. Isto não é 
estar de costas voltadas com a Igreja, mas 
é comungar o mesmo espírito de outra 
maneira. Trata-se de cada movimento ter 
consciência da sua missão e saber que vai 
estar a contribuir para a missão de toda a 
Igreja. Porque, é bom não esquecer, que 
cada um de nós é Igreja!

entreViSta
ii Baden-Powell (1857-1941) é o fundador do escutismo. este 

militar inglês tornou-se uma referência para a juventude 
mundial. a partir de um acampamento para jovens bem su-
cedido, realizado em 1907, escreve o livro “escutismo para 
rapazes”. foi declarado 1.º Chefe do movimento em 1920.

d. manuel Vieira de matos, arcebispo Primaz entre 
1915 e 1932, foi cofundador do escutismo em Portu-
gal. este enérgico prelado, que ficou para a história 
como um resistente ao anticlericalismo da 1.ª repúbli-
ca, associou para sempre o seu nome ao escutismo.

«O escutismo 
nasceu para 

dar respostas               
à sociedade»

semos, o sermos o primeiro movimento a 
explorar a vertente ecológica e, acima de 
tudo, a educação ambiental. Procuramos 
implementar essa vertente em todas as 
áreas onde atuamos. Temos também uma 
variante do escutismo que é o escutismo 
marítimo, que é exatamente igual ao 
outro, mas tem como principal preocu-
pação as atividades aquáticas. Recordo 
que, neste último acampamento nacional, 
tivemos 17 mil 184 acampados e tínha-
mos permanentemente na água cerca 
de 3 mil jovens. Quem desenvolvia as 
atividades aquáticas eram precisamente 
os escuteiros marítimos. Este sentido de 
pôr os talentos a render a favor dos outros 
é muito importante.

os escuteiros têm ainda um papel funda-
mental no âmbito da educação e forma-
ção humana dos jovens. Como é que se 
desenvolve essa pedagogia?

R_ Já há muito que se deixou de olhar 
para os jovens como um adulto em 
miniatura. A principal preocupação dos 
lobitos, que estão numa fase inicial de 
sociabilização, é aprender a respeitar o 
outro. Nós costumamos dizer que um 
lobito é obediente e é esta mensagem que 
queremos que interiorizem. É curioso, 
porque depois cada bando tem um líder e 
é ele que leva os outros atrás de si. É uma 
autoridade natural. Esta aprendizagem, 
contudo, é participativa. Todos participam 
e contribuem à sua medida. Cada um tem 
a sua função no seio do grupo e sente 
que complementa as restantes. É uma 
pedagogia muito natural e espontânea.

Um dos objetivos traçados para o atual 
triénio é o reforço do carácter evangeli-
zador do cNe. como está a ser consegui-

o que É, Para Si, Ser eSCuteiro?

r_ eu resumiria o ser escuteiro com uma frase de Baden-
-Powell, que dizia que um escuteiro deve ser bom fazendo o 
bem, e não sendo bonzinho. o escuteiro, acima de tudo, tem 
de viver os valores e não dizer os valores.

o CHefe naCionaL É BraCarenSe e foi em BraGa que 
naSCeu o eSCutiSmo PortuGuêS. quaL a imPortânCia 
da reGiÃo de BraGa no ConteXto naCionaL do Cne?

r_ a região de Braga detém uma importância histórica, mas 
tem também uma importância no contexto nacional do Cne. 
É a região com maior número de membros. É ainda, a nível 
europeu, a primeira região com o rácio de escuteiros por cada 
100 habitantes mais elevado, ou seja, com a taxa de penetra-
ção na população mais alta. temos também muita gente, com 
idade de universitários, que ainda integram e se sentem bem 
no movimento. outro dos aspetos que saliento é o facto de 
termos tido a capacidade de mantermos excelentes relações 
entre os adultos e a igreja. É muito importante sentirmos que a 
igreja está connosco e os bispos da nossa diocese têm sempre 
dado muita atenção aos escuteiros. Relativamente à forma-
ção, foi também em Braga que se construiu o primeiro centro 
escutista de formação, que ainda hoje funciona. o escutismo 
não substitui nem a família, nem a escola, nem a igreja, mas 
complementa estas áreas. de facto, Braga continua a ter uma 
importância grande no contexto nacional do Cne.

Como CHefe naCionaL do Cne, Como É que oLHa 
Para a JuVentude doS noSSoS diaS?

r_ Contrariamente ao pensamento de muita gente, eu olho a 
nossa juventude com muita esperança. eu acho que os jovens 
têm uma sede de serem úteis. qualquer desafio que é lançado, 
desde que seja prestar um serviço, eles aderem com facilidade. 
Por exemplo, no caso dos escuteiros, seja o banco alimentar 
ou o “Limpar Portugal”, eles aderem em massa. não precisam 
de ser causas nossas. Basta ser uma causa social. isto deixa-
-me com muita esperança no futuro. Acredito que o futuro 
será melhor, contudo não deixo de estar preocupado. Por isso 
mesmo, vamos tentar envolver a sociedade numa reflexão 
conjunta sobre o papel dos escuteiros em novembro deste ano. 
não queremos que seja uma reflexão só interna. queremos 
que quem está de fora nos diga como olha para nós.

Ser feLiZ ContriBuindo Para a feLiCidade doS ou-
tro É a eXPreSSÃo máXima de um eSCuteiro?

r_ esse é, de facto, o pensamento fundamental que Baden-
-Powell nos deixou. deixou-nos isso, curiosamente, num texto 
que reescreveu várias vezes e foi encontrado no cesto dos 
papéis após a sua morte. É o verdadeiro testamento espiritual 
que deixou. ele acreditava que deus nos colocou no mundo 
para sermos felizes e a melhor maneira de sermos felizes é 
contribuirmos para a felicidade dos outros. esta profundidade 
de pensamento é uma característica do escutismo.

«Braga é a regiãO escutista da eurOpa cOm maiOr ráciO de escuteirOs»

“
Deus colocou-nos 

no mundo para 
sermos felizes e a 
melhor maneira 

de sermos felizes é 
contribuirmos para 

a felicidade dos 
outros

    cNe em NÚmeroS

15 mil e 500 é o total de 
escuteiros da região de Braga do Cne, 
a maior do país. Segue-se Lisboa com 
11 mil escuteiros.

17 mil 184 é o número de 
escuteiros que participaram no 
último acampamento nacional, que 
decorreu em idanha-a-nova. a maior 
participação de sempre.

73 mil é o número total de 
escuteiros pertencentes aos quadros 
do Cne em 2013. um crescimento 
de quase 2 mil em relação ao ano 
anterior. 

1923 é o ano de fundação do 
Cne, mais propriamente a 27 de maio, 
ocorrido na paróquia bracarense da Sé.
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lituRgiA

LEITURA I – Gen 14, 18-20

Leitura do livro do Génesis

Naqueles dias, Melquisedec, rei de Salém, 
trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus 
Altíssimo e abençoou Abraão, dizendo: 
«Abençoado seja Abraão pelo Deus Altíssi-
mo, criador do céu e da terra. Bendito seja 
o Deus Altíssimo, que entregou nas tuas 
mãos os teus inimigos». E Abraão deu-lhe a 
dízima de tudo.

SALMO RESPONSORIAL – Salmo 109 (110)

Refrão: O Senhor é sacerdote para sempre. 

Ou: Tu és sacerdote para sempre, segundo a 
ordem de Melquisedec. 

Disse o Senhor ao meu Senhor:
«Senta-te à minha direita,
até que Eu faça de teus inimigos 
escabelo de teus pés.

O Senhor estenderá de Sião
o ceptro do teu poder
e tu dominarás no meio dos teus inimigos. 

A ti pertence a realeza desde o dia em 
que nasceste
nos esplendores da santidade,
antes da aurora, como orvalho, Eu te gerei».

O Senhor jurou e não Se arrependerá:
«Tu és sacerdote para sempre,
segundo a ordem de Melquisedec».

LEITURA II – 1 Cor 11, 23-26
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo  
S. Paulo aos Coríntios

Irmãos: Eu recebi do Senhor o que tam-
bém vos transmiti: o Senhor Jesus, na noite 
em que ia ser entregue, tomou o pão e, 
dando graças, partiu-o e disse: «Isto é o 

meu Corpo, entregue por vós. Fazei isto 
em memória de Mim». Do mesmo modo, 
no fim da ceia, tomou o cálice e disse: 
«Este cálice é a nova aliança no meu San-
gue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-
-o em memória de Mim». Na verdade, 
todas as vezes que comerdes deste pão e 
beberdes deste cálice, anunciareis a morte 
do Senhor, até que Ele venha».

ACLAMAÇÃO EVANGELHO – Jo 6, 51
Eu sou o pão vivo descido do Céu, diz 
o Senhor. Quem comer deste pão viverá 
eternamente.

EVANGELHO – Lc 9, 11b-17

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas

Naquele tempo, estava Jesus a falar à 
multidão sobre o reino de Deus e a curar 
aqueles que necessitavam. O dia come-
çava a declinar. Então os Doze aproxima-
ram-se e disseram-Lhe: «Manda embora 
a multidão para ir procurar pousada e ali-
mento às aldeias e casais mais próximos, 
pois aqui estamos num local deserto». 
Disse-lhes Jesus: «Dai-lhes vós de co-
mer». Mas eles responderam: «Não temos 
senão cinco pães e dois peixes... Só se 
formos nós mesmos comprar comida para 
todo este povo». Eram de facto uns cinco 
mil homens. Disse Jesus aos discípulos: 
«Mandai-os sentar por grupos de cinquen-
ta». Assim fizeram e todos se sentaram. 
Então Jesus tomou os cinco pães e os dois 
peixes, ergueu os olhos ao Céu e pronun-
ciou sobre eles a bênção. Depois partiu-os 
e deu-os aos discípulos, para eles os dis-
tribuírem pela multidão. Todos comeram e 
ficaram saciados; e ainda recolheram doze 
cestos dos pedaços que sobraram.

“Multiplicação dos pães e dos peixes” (Lambert Lombard, ) In: Rockox House, Antuérpia (Bélgica)

i a SoLenidade do SantÍSSimo CorPo e SanGue de CriSto foi decretada 
pelo Papa urbano iV, no século Xiii, mais precisamente a 11 de agosto de 
1264. Como prolongamento da sagrada exibição da hóstia na missa, nascem as 
procissões eucarísticas, que se tornam na maior exibição pública da fé cristã. 
Celebra-se 60 dias após a Páscoa, podendo calhar entre 24 de maio e 27 de junho.

Sugestão de Cânticos
ent: da flor da farinha (m. Carneiro, CeC ii 166)
ofer: Porque ele está connosco (a. f. Santos, LCH 54)
Com: o Senhor alimentou-nos (C. Silva, CeC ii 165-166)
ProCiSSÃo: Bendita, bendita seja (m. Luís, CaC 406)

Solenidade do corpo de deus – Ano C
2 de junho de 2013 

A solenidade do Santíssimo Corpo 
e Sangue de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, que celebramos 
no domingo 2 de junho, é uma 

festa móvel do calendário litúrgico que, 
este ano, se assinala no domingo a seguir 
à solenidade da Santíssima Trindade.

A primeira leitura introduz-nos Melquise-
dec, um personagem misterioso, apresen-
tado como rei e sacerdote de Salém. Ele 
adora o Deus altíssimo, abençoa Abraão 
quando este regressa da guerra e oferece-
-lhe pão e vinho. Abraão, o antepassado 
dos sacerdotes levíticos, inclinar-se-á 
diante dele e pagar-Ihe-á o dízimo. A 
partir daqui, a figura de Melquisedec 
adquirirá uma clara conotação messi-
ânica. Após o Exílio na Babilónia, os 
judeus esperam ver surgir um salvador da 
descendência de David que reúna, como 
Melquisedec, o sacerdócio e a realeza. 
Os cristãos, inspirados por estas ideias, 

vão ler o mistério de Jesus a esta luz.

A segunda leitura é a mais antiga nar-
ração chegada até nós da instituição da 
Eucaristia pelo Senhor, e da sua celebra-
ção pela Igreja, neste caso, na Igreja de 
Corinto. Na última Ceia, Jesus instituiu a 
Eucaristia e entregou-a à sua Igreja, para 
que, na Eucaristia, a Igreja encontrasse, 
até ao fim dos tempos, quando Ele vier, 
o memorial da sua Páscoa, isto é, da 
sua passagem deste mundo para o Pai, 
pela Morte à Ressurreição. A Eucaristia é 
essencialmente mistério de comunhão. 
Antes de mais, é comunhão oferecida por 
Deus, que convida a comer e a beber na 
sua presença, qual banquete de aliança, 
de alegria e de paz. Mas, neste banquete, 
o próprio Jesus faz-se alimento e comida, 
para nos fazer participar da sua própria 
vida e da sua família (seu corpo e seu 
sangue). À volta da mesa, convidados a 
participar juntos no banquete que nos 

faz viver, encontramos o fundamento da 
unidade e da vida fraterna. Comendo 
do mesmo pão e bebendo do mesmo 
cálice, tornamo-nos irmãos e irmãs (1Cor 
10,16s), porque em cada um de nós está 
presente o mesmo Espírito de vida do Pai 
comum. Esta é a razão fundamental da 
unidade e comunhão de cada comunida-
de constituída dentro da Igreja, seja uma 
paróquia, um grupo de oração ou uma 
comunidade religiosa. Todas as outras 
motivações, como a simpatia espontânea, 
o bem comum, os projetos coletivos, con-
correm para construir a unidade, mas não 
resistem ao tempo e às dificuldades. 

O evangelho retrata-nos o episódio da 
multiplicação dos pães e dos peixes, 
relatado segundo o olhar de S. Lucas. A 
“fome” de pão que a multidão sente e 
que Jesus quer saciar é um símbolo da 
fome de vida que faz sofrer tantos dos 
nossos irmãos. Os que têm “fome” são 

aqueles que são explorados e injustiçados 
e que não conseguem libertar-se; são os 
que vivem na solidão, sem família, sem 
amigos e sem amor; são os que têm que 
deixar a sua terra e enfrentar uma cultura, 
uma língua, um ambiente estranho para 
poderem oferecer condições de subsistên-
cia à sua família; são os marginalizados, 
abandonados, segregados por causa da 
cor da sua pele, por causa do seu estatuto 
social ou económico, ou por não terem 
acesso à educação e aos bens culturais; 
são as crianças vítimas da violência e da 
exploração; são as vítimas da economia 
global, cuja vida dança ao sabor dos 
interesses das multinacionais; são as víti-
mas do imperialismo e dos interesses dos 
grandes do mundo. É a esses e a todos os 
outros que têm “fome” de vida e de felici-
dade, que a proposta de Jesus se dirige.

Reflexão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org

 a Igreja alimenta-se da palavra
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oPiniÃo

No passado dia 17 de maio, realizou-se mais uma edição da Noite UP’S, uma direta 
com Deus, que juntou cerca de 500 jovens numa caminhada até ao Sameiro.          

(Fotos: Joana Mafalda Araújo)           

Ao longo dos tempos foram 
avançadas inúmeras 
tentativas de explicação 
e definição de Deus. De 

inúmeras perspectivas já foi visto 
como ópio do povo, projecção 
do homem, invenção popular, ou 
simplesmente mistério. Para uns, 
Deus é apenas aquilo que está 
acima do comum dos mortais, 
longínquo e sobrenatural. Para 
outros, naquela necessidade 
humana de tudo imaginar e figurar, 
é um velhote de barbas brancas 
sentado à janela do paraíso, 
distante e isolado do nosso mundo, 
quase um sem-abrigo e sem 
família, que pede ao homem para 
o fazer sair da sua eterna solidão. 
Para outros ainda, é uma ilógica 
equação matemática (1+1+1=1). 
Porém, Deus não é uma definição, 
mas é vida, caminho, experiência. 
Deus não se explica, mas ama-se, 
reza-se, experimenta-se, porque 
“quanto mais se navega em Deus, 
novos mares se descobrem” 
(De Leon) e em novos oceanos 
naufragamos. 

Deus não é um abismo de solidão, 
mas é amor que não se fecha no 
segredo dos deuses. Deus é festa, 
família, dança, relação, Deus 
é dom. Por Jesus sabemos que 
o único rosto de Deus, o verbo 
amar, se declina em três pessoas. 
São três pessoas que se amam 
totalmente e que, nós de fora, 
vemos apenas um, como se fosse 
um oceano de amor. Cada uma das 
três pessoas desaparece na outra. 

Só quando nos aproximamos é que 
experimentamos a diferença do Pai, 
do Filho e do Espírito Santo.

Deus é comunidade de vida e 
de amor de pessoas, que vivem 
e convivem, existem e subsistem 
eternamente na doação recíproca 
e voluntária, numa comunhão 
perfeita e plena de vida e amor. 
Deus é, ao mesmo tempo, em si 
mesmo, Aquele que ama, o Amado 
e o Amor.

No entanto, este inexplicável, 
mas experimentável amor é feito 
de um complexo paradoxo: 
por amor, cada pessoa se dá e 
se perde, para se encontrar e 
realizar na outra pessoa. Deus Pai 
“esquece-se” de si e desaparece 
da sua glória divina para aparecer 
na fragilidade humana do Filho. 
O Filho “esquece-se” de si, na 
fragilidade de um Amor que se 
aniquilou até à Cruz, tal era o 
“fraquinho” do Amor de Deus por 
nós, para revelar o Pai. O Espírito 
“esquece-se” de si e esconde-se na 
brisa suave que envolve o Pai e o 
Filho. Cada uma das três pessoas 
trinitárias manifesta o seu eterno 
amor ocultando-se por detrás da 
outra para a fazer sobressair, de tal 
forma se escondem e desaparecem 
que a tal equação matemática, 
seja qual for a fórmula aplicada, 
em Deus Trindade, 1+1+1 vai 
sempre, inequivocamente, ser igual 
a 1 (um). É exactamente aqui que 
radica a beleza deste Amor que 
nos parece inatingível, inigualável, 
apenas experimentável.  

SANTÍSSIMA TRINDADE?

deus é comunidade de vida e de amor de pessoas, 
que vivem e convivem, existem e subsistem eter-
namente na doação recíproca e voluntária, numa 
comunhão perfeita e plena de vida e amor. 

iGreJa em deStaque

por Pe. Ricardo Correia
formador no Seminário de Viana do Castelo
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igREJA.net
O portal do Corpo Nacional de Escu-
tas, que celebra esta semana 90 anos 
de existência, apresenta-nos uma agra-
dável plataforma de informação a res-
peito da história, estrutura e organiza-
ção deste movimento juvenil cristão. 
Logo na página principal somos convi-
dados a aceder a informação a respeito 
dos próximos eventos do CNE, e ainda 
aos conteúdos em destaque no site e a 
outras notícias sobre o movimento. O 
site detém também uma área exclusiva 
para os pais e outra para a imprensa, 
entre outras informações úteis.

www.cne-escutismo.pt

flash 

«Se os políticos 
estão realmente 
interessados no 

bem comum, então 
que prescindam 

voluntariamente 
de parte dos seus 

vencimentos e 
mordomias»

D. António Vitalino,
Bispo de Beja 

No passado domingo, realizou-se a peregrinação do arciprestado da Póvoa de Lanhoso (DM) 

título: O Papa Francisco 
e Fátima

autor: Darlei Zanon 
(org.)

editora: Paulus

Preço: 8,00 euros

Resumo: Este livro, totalmente ilustrado, 
apresenta a relação entre Papa Francisco 
e Nossa Senhora de Fátima. Apesar de 
ainda não ter estado na Cova da Iria, o 
Papa Francisco quis que o seu pontifica-
do fosse consagrado a Nossa Senhora de 
Fátima e já demonstrou grande devoção à 
Rainha de Portugal.

LiVRo
descrição: Esta obra, lançada há dias, 
é da autoria do sacerdote jesuíta José 
Frazão Correia, docente da Faculdade de 
Teologia de Braga e colaborador deste 
suplemento. Trata-se de um texto interpe-
lante que propõe a um «reconhecimento 
grato do dom de Deus experimentado 
na forma de uma justa relação afetiva». 
A forma como é esboçada esta proposta 
cabe à mestria do seu autor que, nas pala-
vras do Pe. Tolentino Mendonça, «perten-
ce a uma geração apostada em que a teo-
logia se pense e expresse em português», 
pelo que recomenda que «saudemos com 
entusiasmo o arranque dessa estação». A 
obra “A Fé vive de afetos” vai ser oficial-
mente apresentada em Braga, no próximo 
dia 29 de maio, pelas 21h30, no Centro 
Académico de Braga.

quinta-feira 23.05.2013

> BRAGA: conferência sobre o 
martírio de D. Óscar Romero, 
com D. Gregório Rosa, Bispo 
auxiliar de São Salvador, no 
auditório Vita (21h30).

Sexta-feira 24.05.2013

> BARCELOS: homenagem a 
D. Jorge Ortiga na Santa Casa 
da Misericórdia de Barcelos 
(17h00).

> BRAGA: concerto “Salve Re-
gina”, de homenagem ao Papa 
Francisco, pelo coral “Ensem-
ble”, na capela do Seminário 
Menor (21h30).

Sábado 25.05.2013

>BRAGA: conselho pastoral 
arquidiocesano, no Centro Pas-
toral da Arquidiocese (09h00).

> BRAGA: conferência “Cor-
poreidade e abuso sexual: um 
contributo da Teologia Moral”, 
no auditório Vita (21h30).

domingo 26.05.2013
> PÓVOA DE VARZIM: peregri-
nação arciprestal à Senhora da 
Saúde, em Laundos, presidida 
por D. Manuel Linda (09h00-
-13h00).

> AMARES: peregrinação arci-
prestal à Senhora da Abadia, 
desde o mosteiro de Bouro 
(09h00-12h30).

> BRAGA: celebração dos 90 
anos do Corpo Nacional de 
Escutas, na Sé Primaz, por D. 
Jorge Ortiga (10h00).

terça-feira 28.05.2013

> BRAGA: recoleção mensal 
do clero, no Seminário Maior 
(09h00-14h00).

> Esta sexta-
-feira, entre as 

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

da Rádio SIM, entrevista Carlos 
alberto Pereira, Chefe Nacional 
do Corpo Nacional de Escutas, a 
respeito dos 90 anos do CNE.
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Um mestre de obras recebeu um 
dia do seu patrão a seguinte 
ordem:

- Peço-lhe que construa uma vivenda. 
O projeto fica a seu gosto. Construa 
o que quiser e não olhe a despesas. 
Desejo apenas que seja uma linda 
vivenda.
O mestre de obras pôs mãos à obra. 
Fez o projeto e em breve começaram 
os trabalhos.
Aproveitando-se da confiança do seu 
patrão, esse mestre de obras utilizou 
materiais sem qualidade, fracturados 
como sendo de qualidade. Era uma 
forma fraudulenta de agradecer.
Quando a vivenda ficou concluída, 
fez-se uma festa. A um certo momento, 
o mestre de obras entregou a chave da 
nova vivenda ao patrão.
O patrão, sorridente, pegou na chave 
e, entregando-lha de novo, disse:
- Esta vivenda é o presente que te dou, 
em recompensa por tantos anos de 
estima e dedicação.

A vida é uma construção e de-
pende de nós a sua consistência. 
A casa que permanecerá de pé é 
a que for construída tendo como 
alicerce a Palavra de Deus.

In “Nem só de pão”, Pedrosa Ferreira


