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ro) vai realizar-se na noite de 17 para 18 
de maio, a partir das 21h30.
O ponto de partida vai ser a capela de S. 
Frutuoso, em Real (Braga), local onde es-
teve sepultado um dos prelados mais im-
portantes da história da Igreja de Braga. 

Aí decorrerá a cerimónia de lançamento 
da noite, e uma celebração da Palavra, 
presidida pelo Arcebispo Primaz, D. Jorge 
Ortiga. Depois de uma caminhada até 
ao centro histórico de Braga, onde vai 
decorrer um momento de oração seguido 

iGreJa PrimaZ
no próximo dia 26 de maio, a Comunidade 
Canção nova realiza uma tarde de louvor no 
santuário alexandrina de Balasar. o tema desta 
tarde de louvor será “a eucaristia: Sacrifício 
redentor”. o programa inicia-se às 14h30.

i

Pelo sétimo ano consecutivo, o 
Grupo de Peregrinos vai organizar a 
Noite UP’S, uma direta com Deus. 

Trata-se de uma caminhada noturna que 
nos últimos anos reuniu, em média, cerca 
de sete centenas de jovens provenientes 
da Arquidiocese de Braga.  
A temática é uma vez mais centrada nos 
objetivos do plano pastoral da Arquidio-
cese de Braga, desta feita explorando 
as raízes da fé neste território cheio de 
tradição eclesial. Segundo a organização, 
o objetivo é «explorar a importância do 
Espírito Santo na vida da Igreja e na trans-
formação da vida concreta de cada um». 
O imaginário da atividade inspira-se na 
passagem dos Atos dos Apóstolos onde é 
descrita a descida do Espírito Santo sobre 
Nossa Senhora e os apóstolos.
De índole assumidamente mariana, esta 
caminhada também intitulada “Upa Para 
o Sameiro” (UP’S), tem como mote “On 
Fire”, em memória da descida do Espírito 
Santo em forma de línguas de fogo. 
Este ano a Noite UP’S (Upa para o Samei-

direta com deus nas raízes 
de fé da arquidiocese

_________________________________

“
De índole assumidamente 

mariana, esta caminhada também 
intitulada “Upa Para o Sameiro” 
(UP’S), tem como mote “On Fire”, 
em memória da descida do Espírito 
Santo em forma de línguas de fogo.

_____________________________

Guimarães e Vizela  
celebração mariana na cidade
a paróquia de S. Sebastião, da cidade 
de Guimarães, viveu, nos passados dias 
12 e 13 de maio celebrações marianas 
em honra de nossa Senhora de fátima. 
no dia 12 realizou-se uma procissão 
de velas entre a igreja de S. Sebastião 
e a igreja dos Santos Passos. no dia se-
guinte decorreu a procissão de regresso, 
seguida de uma eucaristia campal.

Braga
dia arquidiocesano da família
no passado domingo, a igreja de Braga 
celebrou o dia arquidiocesano da 
família com uma celebração arqui-
diocesana de bodas matrimoniais, que 
decorreu na Sé Primaz. Presidindo à 
eucaristia, o arcebispo Primaz conside-
rou que a atual situação de crise «veio 
dar especial valor» aos casamentos du-
radouros e à família. um dos momen-
tos mais significativos foi a entrega de 
uma relíquia do Beato João Paulo ii. 

 
Barcelos
palestra do clero arciprestal
o Bispo auxiliar de Braga d. antónio 
moiteiro participou na mais recente 
reunião geral do clero do arciprestado 
de Barcelos, que decorreu na semana 
passada. diante de 44 sacerdotes, o 
prelado afirmou que os Cursos de Cris-
tandade são o movimento que mais se 
integra nas comunidades paroquiais, e 
mais se dedica à catequese de adultos.

Vila do Conde
dia paroquial da Fé
Seguindo a recomendação dada pelo 
arcebispo Primaz para este ano pasto-
ral, a paróquia de S. João Batista de Vila 
do Conde organizou o dia Paroquial 
da fé. esta iniciativa, que decorreu no 
passado sábado, intitulou-se “(fé)sta 
aqui” e incluiu uma procissão de velas, 
momentos de oração, poesia e cinema. 

a Confraria de nossa Senhora do Sameiro e o Grupo 
de Voluntários do Sameiro organizam, este sábado, 
pelas 21h30, um concerto na igreja de S. marcos, em 
Braga, interpretado pelo Kempisch KamerKoor (Coro 
de Câmara de Kempisch, Holanda). a entrada é livre.

i
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de um espetáculo de fogo, os participan-
tes iniciam o percurso para o Sameiro. 
Ao longo do caminho vão ser recorda-
dos alguns dos principais rostos de fé da 
Arquidiocese de Braga, nomeadamente 
S. Martinho de Dume e S. Geraldo. Está 
reservado ainda uma aparição do Papa.
Com momentos de interpelação e con-
vívio reservados para a avenida Central, 
parque da Ponte e Rodovia, a caminhada 
vai prosseguir em ritmo orante até ao 
santuário do Bom Jesus do Monte, onde 
os participantes vão ser convidados a 
retemperar forças e a assistirem ao nascer 
do dia. A Noite UP’S termina na basílica 
do Sameiro, pelas 07h30 da manhã. 
As inscrições, que terminam no dia de 
hoje, podem ser efetuadas no site da 
organização - www.noite-ups.blogspot.pt 
- ou via telefone para 967990307.
O grupo responsável pela Noite UP’S, 
resulta da reunião de diversos movimen-
tos juvenis e congregações religiosas que, 
duas vezes por ano, organizam atividades 
em conjunto.

Encontro de leigos
a arquidioCeSe de BraGa propõe, 
uma vez mais, a realização de um en-
contro com todos os movimentos, obras e 
associações que se dedicam ao apostolado 
organizado com leigos. Esta iniciativa de-
corre este sábado, 18 de maio, no salão S. 
Frutuoso, localizado no Seminário Maior, 
em Braga. O encontro tem início marca-
do para as 14h00, e vai contar com uma 
reflexão promovida pelo Bispo auxiliar D. 
Manuel Linda subordinada ao tema “O 
apostolado dos leigos e o chamamento à 
santidade, à luz da Lumen Gentium”. Após 
esta exposição, será aberto o diálogo a 
respeito deste tema com os participantes.
Este encontro termina, pelas 16h30, com a 
celebração de uma eucaristia na igreja do 
Seminário, presidida pelo Bispo auxiliar D. 
António Moiteiro, que vai contar com um 
gesto de partilha em favor dos mais pobres.

Confrarias da Arquidiocese
a arquidioCeSe de BraGa tem regis-
tos de 1009 confrarias ou irmandades nos 
diversos arciprestados, sendo que apenas 
542 estão efetivamente ativas. Sobram 443 
registadas como inativas e 24 suprimidas 
entretanto. O arciprestado com maior nú-
mero de associações de fiéis é Braga, com 
192 registos, seguindo-se Barcelos com 
175 e Guimarães e Vizela com 132 confra-
rias. No capítulo da validação de estatutos, 
apenas 119 confrarias estão em ordem.
Estes dados foram revelados no passado 
dia 11 de maio, no encontro arquidioce-
sano de associações de fiéis, que decorreu 
no auditório Vita. O Arcebispo Primaz 
também participou neste encontro, tendo 
pedido às confrarias e irmandades para se 
concentrarem na «renovação espiritual» 
das comunidades, e não tanto em «deixar 
obra feita» ou em «organizar festas». ©
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M

arquidiocese galardoada
o trabalho realizado pela igreja de Braga 
e pelas instituições de matriz católica foi 
publicamente reconhecido na noite do 
dia 10 de maio, na atribuição dos ga-
lardões “a nossa terra”, iniciativa 
anual de uma associação de Braga. 
o cónego antónio macedo rece-
beu o galardão Carreira, enquanto 
que o cónego roberto mariz foi 
distinguido com o galardão 
altruísmo. o galardão insti-
tuição de Solidariedade Social foi 
para a misericórdia de Braga, 
que celebra 500 anos.

Noite UP’S realiza-se pelo 7.º ano consecutivo 
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situa nos 17,5%.
A publicação da Central de Estatís-
ticas da Santa Sé revela ainda que o 
aumento dos católicos em África se 
situou nos 4,3% e nos 2% na Ásia, 
crescimento que na América e na 
Europa ficou pelos 0,3%.
No total, os batizados na Igreja 
Católica estavam assim distribuídos 
geograficamente em 2011: 48,8% na 

América, 23,5% na Europa 16,0% em Áfri-
ca, 10,9% na Ásia, e 0,8% na Oceânia.

ao contrário do que se possa pensar, 
as estatísticas do número de sacer-

dotes também são animadoras. em 2001 
existiam 405 067 padres e, em 2011, esse 
número é de 413 418. numa década há 
um aumento significativo nos continentes 
africano (39,5%) e asiático (32,0%), en-
quanto a Europa assiste a uma diminuição 
do presbitério na ordem dos 9%.

Creio no amor que sofre, que aceita dar e dar-se 
até ao fim, que não coloca reservas, que vive em auge 

de radicalidade e de entrega, derramando o seu sangue 
por nós e entregando-Se sem medo e sem egoísmo.

Creio no amor que sofre porque não é amado e corres-
pondido, porque tem sede de amizade, de coração ami-
go, de presença, de companhia, de comunhão daqueles 
por quem deu a vida e encontra frieza, desprezo, falta 
de amor.

Creio no amor que sofre, que Se sente mendigo sen-
do o Senhor de tudo, que pede e grita “tenho sede” e 
não encontra eco no coração de milhões de homens e 
mulheres, e continua ressequido e a mendigar fidelidade 
e amor.

Creio no amor que sofre e Se deixa matar e morrer, 
como o grão de trigo, com desejos infinitos de gerar 
vida, graça, santidade, frutos pascais no coração e na 
vida do mundo e da igreja.

Creio no amor que sofre, continuando de Coração 
aberto, desejando o nosso amor, querendo receber-nos 
dentro d’ele para nos saciar, nos pacificar, nos alegrar, 
nos santificar e encontra em nós resistências à confiança 
e ao dom de nós mesmos.

Creio no amor que sofre perante as negações de muitos 
Pedros, as traições de muitos Judas, os roubos de mui-

tos Zaqueus, os adultérios de muitas madalenas, 
as brutalidades de soldados criminosos, os crimes de 
mortes de inocentes.

Creio no amor que sofre porque hoje muitos homens 
continuam a gritar e a sentir-se abandonados como ele, 
porque o mistério do pecado e da iniquidade exige a sua 
oferta e a sua oração incessante junto do Pai.

Creio no amor que sofre porque na eucaristia continua 
a ser ofendido, desprezado, blasfemado, violentado, 
injuriado, continua a haver sacrilégios e profanações do 
Senhor, em Santíssimo Sacramento.

Creio no amor que sofre pois nos deu e confiou sua 
mãe, que nem sempre é amada, acarinhada, louvada 
como merece e há ofensas de muita ordem contra a sua 
dignidade de mãe, de Senhora, de Virgem, de imacula-
da.

 Creio no amor que sofre porque Jesus quis ficar em 
cada homem e em muitos a sua paixão continua atra-
vés da doença, do pecado, da violência, do crime, da 
corrupção, porque há muitos sem pão, sem amor, sem 
deus.

Creio no amor que sofre porque o pecado é traição ao 
amor louco e apaixonado de deus, porque o maligno, o 
demónio continua a semear ódio e violência, revolta e 
desobediência contra o Senhor da Vida e do amor.

iGreJa uniVerSaL
o Cardeal-Patriarca de Lisboa, d. José Policarpo, 
consagrou em fátima, nas celebrações de 13 de 
maio, o pontificado do Papa à Virgem maria, respon-
dendo a um pedido do mesmo, e disse que francisco 
vai enfrentar «provações» no seu ministério. 

i

Número de cristãos a crescer no mundo
Aveiro
trabalho eclesial reconhecido
a diocese de aveiro foi distinguida 
pela autarquia local com a medalha de 
ouro da cidade, numa iniciativa que 
pretendeu destacar o contributo da 
igreja Católica para o desenvolvimen-
to sociocultural da região. no passado 
domingo, durante a missa integrada na 
peregrinação diocesana ao túmulo de 
Santa Joana Princesa, o Bispo de avei-
ro dedicou o galardão ao antecessor e 
a todas as comunidades eclesiais.

Évora
semana da Fé
a arquidiocese de Évora iniciou, no 
passado domingo, uma semana dedica-
da ao aprofundamento e testemunho 
da fé, com o objetivo de envolver paró-
quias e comunidades numa demonstra-
ção de vitalidade cristã. a Semana da 
fé estende-se até este domingo e conta 
com um programa diversificado de 
iniciativas, apoiadas nas sugestões que 
a arquidiocese procurou levar a todas 
as comunidades católicas da região.

Leiria/Fátima
missa para surdos em Fátima
o santuário de fátima vai iniciar no 
próximo domingo, dia da Peregrinação 
nacional de Surdos, um projeto que 
permitirá a pessoas com limitações 
auditivas acompanharem as cerimónias 
religiosas que têm lugar na Cova da iria. 
a partir desta data, a missa da 15h00, na 
Basília da Santíssima trindade, vai passar 
a ser acompanhada por dois intérpretes 
de Língua Gestual Portuguesa.

Coimbra
formação Cáritas
a Cáritas diocesana de Coimbra e 
a Comissão Social da freguesia de 
eiras promoveram a “1.º feira Sem 
regras”, certame que permitirá 
«mostrar e divulgar» trabalhos de 
pessoas em situação de risco ou 
exclusão social. trata-se de uma ação 
no âmbito da formação e fomento da 
empregabilidade, que integrou uma 
oficina de costura, reconversão de 
materiais e formação à comunidade. 

Viana do Castelo
conversas com Arte
o museu dos terceiros, em Ponte 
de Lima, está a realizar um ciclo 
intitulado “Conversas com arte”, que 
visa refletir sobre arte e cultura. um 
dos convidados foi o Bispo do Porto, 
d. manuel Clemente, que defendeu 
a importância de existir mediadores 
culturais «para fazer ver e enquadrar a 
realidade» e provocar um diálogo atual. 

CREIO NO AmOR quE ACEItA sOfRER     ANO dA fé 29 Dário Pedroso, sj

o Papa francisco canonizou, no passado domingo, 
duas religiosas da américa Latina e vários már-

tires italianos. São os primeiros santos do 
seu pontificado. Para o Papa, as vidas dos 
santos devem interpelar todos os cristãos.

i

O Vaticano apresentou, há dias, as 
mais recentes estatísticas a respeito 
do número de cristãos em todo o 

mundo. A nova edição do Anuário Estatísti-
co da Igreja revela que em 2011 o número 
de católicos passou de 1196 para 1214 
milhões, o que representa um aumento de 
1,5% num ano.

O aumento de 1,5% no número de católicos ultrapassa o crescimento da população mundial

© DR

O “Annuarium Statisticum Ecclesiae”, en-
tregue ao Papa Francisco juntamente com 
o Anuário Pontifício 2013 (que privilegia 
nomes e biografias do pessoal eclesiásti-
co), assinala que o aumento no número 
de católicos ultrapassa o crescimento da 
população mundial (1,23%) e que a sua 
percentagem nos habitantes do planeta se 

ajuda à igreja que Sofre: o poder da denúncia
o Padre Werenfried van Straaten, fundador da aiS, foi exemplo 
de como a palavra pode denunciar, de como a denúncia 
pode comover, e de como a comoção pode transformar o 
coração. intuitivo, fez do poder da palavra a força da sua 
obra. o povo, na sua imensa sabedoria, explica nesta frase a 
importância dos meios de Comunicação Social para o trabalho 

de evangelização da igreja. todos os dias existem, infelizmente, histórias de martírio, de 
medo, de perseguição. Histórias da igreja que sofre. Para a fundação aiS, estes cristãos 
são semente de fé, a razão de ser da instituição. São tudo. É por eles que a fundação 
existe. apoiar os meios de Comunicação Social da igreja é mais do que publicar jornais, 
emitir programas de rádio ou de tV. É mais do que ter uma página na internet. É dizer 
aos cristãos perseguidos que eles nunca estão sós, mesmo quando julgam que ninguém 
sabe das lágrimas que escorrem nos seus rostos. (www.fundacao-ais.pt)

Vivendo a semana da Vida
a Semana da Vida começou no 
passado domingo e prolonga-se até 19 
de maio. Esta iniciativa, criada pelo Papa 
João Paulo II, tem lugar sempre à volta de 
15 de maio, Dia Internacional da Família. 
Na mensagem, que a Comissão Episcopal 
do Laicado e Família publicou a este pro-
pósito refere-se que a família «não pode 
continuar a ser deformada e destruída» 
porque isso destrói a sociedade. A Igreja 
manifesta particular preocupação com a 
atual «cultura de morte», e lembra que a 
família é célula base da sociedade.

Pela primeira 
vez, o anuário 
Pontifício, por 

sua vez, regista 
a presença de 
dois Papas, no 

Vaticano.
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entreViSta
i o padre eduardo duque nasceu a 26 de julho de 1974 e é natural de 

Sande S. martinho, Guimarães. entrou para os seminários arquidiocesanos 
em 1989, tendo sido ordenado em 1999. depois de cinco anos de serviço 
pastoral em paróquias do arciprestado de terras de Bouro, doutorou-se em 
sociologia pela universidade Complutense de madrid (espanha). 

i

numa semana marcada por festas académicas, re-
cordamos a pastoral universitária da igreja de Braga. 
o padre eduardo duque, responsável por este setor 
há quase seis anos, é a figura mais oportuna para 
abordar a relação da igreja com a sociedade atual. 
Sempre numa tentativa de aprofundamento, partilha 
connosco a sua visão sobre a juventude hodierna e a 
forma como esta se relaciona com a igreja.

a pastoral universitária é um dos setores 
mais ambiciosos da pastoral juvenil. que 
balanço faz do trabalho que está a ser 
desenvolvido neste âmbito?

R_ Faço um balanço muito positivo. Ser 
responsável da pastoral universitária é 
mais difícil do que ser pároco. Já de-
sempenho esta missão há tanto tempo 
como o que fui pároco e posso fazer esta 
afirmação. Isto porque para agarrar os 
jovens e os convocar em torno da mesma 

“ FAlAr de 
deus no meIo 

unIversItárIo 
é exIgente, 
mAs temos 

que estAr lá

desde 2007 é responsável pela pastoral universitária 
de Braga. É investigador do CiCS, da universidade 
do minho, tendo desempenhado as funções de 
docente na universidade Católica Portuguesa e, atu-
almente, no instituto de Saúde do alto ave (iSaVe).

causa é muito difícil por causa dos ritmos 
da sociedade. São ritmos muito diferen-
ciados. A oferta hoje é muitíssima. Temos 
que apostar numa criatividade maior para 
fazer a diferença. Não basta apresentar-
mos propostas como apresentávamos no 
passado. Não basta fazer uma simples 
caminhada. A imagem nunca contou tan-
to como hoje, por isso é preciso trabalhar 
as ferramentas tecnológicas para chegar 
às pessoas. 

que perfil podemos traçar dos universi-
tários que frequentam atualmente o en-
sino superior? Sente que há um divórcio 
nítido com a fé?

R_ Acho que não. Com a fé absolutamen-
te que não há propriamente um divórcio. 
Pode haver é a falta de um compromisso 
com a Igreja institucional. Não quer dizer 
que as pessoas estejam desenraizadas da 
Igreja. O que não têm é o compromis-
so que tinham antigamente, pelo facto 
de frequentarem a missa dominical e 
pertencerem a algum grupo de jovens. 
Hoje pertencem a outros grupos que não 
promovem o aprofundamento da fé e a 
própria eucaristia assume uma outra co-
notação. Os jovens que hoje se assumem 
como praticantes vão apenas à missa uma 
vez por mês. Por isso, creio que faz falta 
uma experiência de Cristo profunda. É 
isso que nós tentamos fazer na pastoral 
universitária, mas é efetivamente exi-
gente. De certa forma, os jovens de hoje 
vivem divorciados do compromisso com 
a Igreja.

na sua opinião, o que pode a igreja fazer 

para inverter esta tendência?

R_ Eu acho que a Igreja está a esforçar-se 
por se tornar mais simples, despida de 
muitos pruridos e voltada para o essen-
cial. A Igreja que se anuncia a si própria 
está a esgotar-se. Precisamos de uma 
Igreja que aponte realmente para Cristo 
esteja centrada no anúncio da mensa-
gem cristã. Hoje, temos que usar uma 
linguagem nova e criativa, que os jovens 
gostem de ouvir, mas temos que anunciar 
o mesmo Cristo. Estou a lembrar-me de 
uma expressão do padre António Vieira, 
perguntando-se porque é que as pessoas 
já não se convertem. Ele dizia que havia 
palavras e obras e que tudo se tinha trans-
formado em palavras e palavras. Isto, há 
mais de quatro séculos atrás e não podia 
ser mais atual. No início do cristianis-
mo, a palavra significava obras e hoje 
faz falta isso. O sermão da sexagésima 
termina mesmo assim. Ora, nos nossos 
dias o problema é o mesmo. Faz falta 
não desvituar a palavra e aqui reside o 
problema. Eu creio que os jovens quan-
do encontram palavras verdadeiras, se 
sentem agarrados. É desta Igreja, que tem 
palavras e que também tem obras, que os 
jovens sentem falta. A Igreja tem que ser 
uma comunidade minoritária e assumir 
sem complexos esse estatuto. É curioso 
que, hoje em dia, vemos mais jovens a 
frequentarem a missa durante a semana, 
apesar de aos domingos vermos menos 
jovens que antigamente. Isto significa que  
há mais seriedade e compromisso nos 
jovens que levam a Igreja a sério.

quais sente serem os principais motivos 
deste afastamento?

R_ Sociologicamente já há análises a esse 
respeito. Pela minha experiência pessoal 
posso dizer que estamos diante de dois 
caminhos: o da Igreja e o da sociedade. 
Pensando que a Igreja tem que viver 
encarnada na sociedade aqui e agora, 
estamos diante de um contra-senso. A 
sociedade acolhe a Igreja e a Igreja deve 
acolher a sociedade. Os membros que es-
tão na Igreja também estão na sociedade. 
Temos que trilhar o mesmo caminho. Não 
faz sentido Igreja e sociedade trilharem 
caminhos distintos. Temos que assumir os 
fracassos e os desânimos da sociedade. 
O que acontece em sociedade acontece 
também na Igreja. Devemos assumir isso. 
Hoje em dia, penso que, pelo menos, 
existe a preocupação de refletir sobre a 
sociedade em que estamos a viver e isso 
já é um passo importante para alterar o 
rumo da Igreja. Ainda não sabemos bem 
como vão ser os próximos tempos, mas 
temos consciência que nos temos que 
preparar para eles.

A pastoral das universidades não é 
apenas para alunos, é também para os 
docentes. que trabalho tem sido desen-
volvido nesse âmbito?

R_ De facto a missão da pastoral univer-
sitária está dividida em três âmbitos. Uma 
primeira parte voltada mais especifica-

EDUaRDO DUQUE
Pastoral Universitária de Braga
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hoje a sociedade se preocupou tanto 
com questões da estética e do conforto. 
Estamos a tornar-nos numa sociedade 
mais individualista. E qual é o nosso 
papel nesta sociedade, no meio de jovens 
imersos nestes valores? É precisamente 
ajudá-los a refletir nestas coisas. Acima 
de tudo, eu como padre posso ser um 
sinal. Pelo menos gostaria de ser um sinal 
para que as pessoas possam meditar e 
redefinir as suas metas. Eu sou a favor que 
os padres sejam professores, contrariando 
uma certa corrente que existe na Igreja. 
Primeiro porque se podem atualizar, 

nomeadamente em termos de pensamen-
to. Depois, porque estão a semear, e a 
semear em terrenos muito difíceis. Numa 
paróquia, um padre está a semear no ter-
reno da Igreja. É muito mais fácil. Porém, 
no meio universitário, falar da Igreja é 
muito complicado. Hoje o sacerdote tem 
que ir para a fronteira. Há uma tendência 
de corte com o passado que é necessário, 
de certa forma, combater, porque a Igreja 
representa esses valores do passado.

Não pensa que este momento de crise 
pode ajudar a inverter esta tendência?

R_ Não creio. Acredito que em termos de 
ciclo de vida é capaz de dar uma resposta 

momentânea, porque não há trabalho, 
não há dinheiro e as famílias hoje são 
mais desestruturadas. As pessoas hoje es-
tão mais desamparadas e procuram mais 
o divino. As pessoas, contudo, não fazem 
a sua Páscoa. É apenas um momento, 
mas não corresponde a um percurso de 
fé. Vem muita gente falar com um sacer-
dote, até se reconcilia, desabafa, mas 
depois não tem sequência. As pessoas 
buscam apenas um alívio momentâneo.

No ano em que se comemoram os 50 
anos do Concílio Vaticano II, quais sente 
que podem ser os maiores desafios para 
a Igreja na atualidade?

R_ Acho que o grande desafio é a Igreja 
compreender bem os desafios e os sinais 
dos tempos modernos. Outro desafio é a 
Igreja ter uma voz mais harmoniosa com 
a sociedade. Talvez a Igreja seja um sinal 
contra-tempo. Este tempo presente mostra 
uma grande insegurança. Ao tornar o 
presente efémero, as pessoas ficam mais 
ansiosas. Nós hoje não sabemos se o nos-
so estado atual vai persistir amanhã. No 
passado recente pensávamos a 20 anos 
de distância. Hoje a insegurança vem do 
dia de amanhã, tal é a instabilidade que 
se vive na sociedade. Por isso, proponho 
uma Igreja atenta ao sinal dos tempos 
e renovada por dentro. A Igreja devia 
também ser mais próxima das pessoas, 
verdadeiramente mais humana. Gostava 
que a Igreja acolhesse verdadeiramente 
as pessoas e que trate as relações huma-
nas com mais cuidado, sem ser com a 
forma fria do passado. Devemos saber 
pôr mais um prato na sua mesa, com a 
porta sempre aberta para quem aparecer. 
A Igreja deve também saber usar as coisas 
sem se assenhorear delas.

entreViSta
ii a Pastoral universitária de Braga tem como missão sete 

estabelecimentos de ensino superior: universidade Católica, 
universidade do minho, instituto Politécnico do Cávado e do 
ave, iSaVe, polo da universidade Lusíada de famalicão, o 
CeSPu (famalicão) e instituto de estudos Superiores de fafe.

o livro “deus na universidade, o que pensam os universi-
tários portugueses sobre deus?” foi lançado em 2011 pela 
Pastoral universitária de Braga e reúne textos, entre outros, 
da autoria de marcelo rebelo de Sousa, antónio Bagão félix, 
francisco Sarsfield Cabral e maria Helena da rocha Pereira.

«Os jovens estão a 
descomprometer-

-se da Igreja 
institucional»

mente para os alunos, com caminhadas, 
reflexões, orações, entre outras iniciati-
vas. Um segundo âmbito que versa sobre 
as questões ligadas à cultura e à arte, que 
penso ser uma área menosprezada aqui 
neste contexto académico de Braga. O 
terceiro âmbito da nossa missão é mais 
voltada para os professores com o Fórum 
Interdisciplinar de Professores (FIP), na 
qual temos colocado um pouco mais de 
esforço. Este FIP foi criado para aglome-
rar e reunir os professores que lecionam 
nas universidades de Braga. É importan-
te escutarmos os agentes pensantes da 
nossa sociedade e perceber o que é que 
eles pensam a respeito da política, da 
economia ou de outras áreas decisivas da 
sociedade. O formato mudou um pouco 
entretanto, por isso ultimamente temos 
convidado um ou dois pensadores para 
nos ajudar a refletir sobre os problemas 
atuais. Alguém que vem e expõe um tema 
da contemporaneidade e depois gera-se 
um diálogo em forma de tertúlia. Entre-
tanto, publicamos um livro com reflexões 
de diversos pensadores, “Deus e a Uni-
versidade”, que é mais um contributo que 
demos neste âmbito.

Como sabemos o meio universitário vive 
uma tendência laicizante e, por vezes, 
até anticlerical. Como é ser professor 
universitário e sacerdote neste contexto?

R_ Temos que pensar que ritmo é que a 
sociedade está a tomar, para que possa-
mos tecer uma reflexão completa. Talvez 
este tempo de crise que estamos a viver 
nos ajude a repensar nesta tendência 
individualista que vivemos hoje. Vivemos 
num processo de passagem de valores 
tradicionais para valores mais individu-
alistas. Por exemplo, nunca tanto como 

quaL É a maior amBição da PaStoraL uniVerSitária?

r_ a nossa ambição não é de todo o espaço físico, no que 
diz respeito ao projeto do Centro Pastoral que pretendemos 
construir. o maior anseio é que a pastoral universitária seja 
respeitada. Gostaria que as universidades olhassem para a 
pastoral universitária como um departamento integrado na 
missão da própria instituição. Gostava também que os jovens 
olhassem para a pastoral universitária como um lugar de 
acolhimento, com um rosto renovado e amigo. era importan-
te que os jovens tomassem consciência disso e que nós nos 
mostrássemos como tal aos estudantes. Gostaria de ver uma 
pastoral universitária com dinâmicas específicas que sejam 
respeitadas no seio das próprias universidades. Temos tenta-
do, com esforço, concretizar este objetivo.

É fáCiL Ser reSPonSáVeL PeLa PaStoraL uniVerSitá-
ria? Como Se Sente neSSe PaPeL?

r_ eu creio que é fácil ser responsável da pastoral universi-
tária como é fácil cumprir qualquer outra missão dentro da 
igreja, desde que nos esforcemos por cumprir bem a nossa 
missão. Pessoalmente, eu gosto de cumprir bem aquilo que 
faço, por isso mesmo esta missão, por vezes, torna-se difícil. 
quando nos queremos dedicar a missão com empenho e 
dedicação torna-se uma missão árdua. acho que estou a 
cumprir aquilo que deus me pede e enquanto o Sr. arcebispo 

me pedir isso eu tenho que estar bem e dedicar-me intei-
ramente a esta missão. Continuarei a estabelecer pontes e 
a envolver-me o mais possível com os jovens e professores, 
tentando que esta missão seja possível e viável. Creio que 
devíamos ser mais padres a fazer a pastoral universitária. este 
tipo de pastoral é o futuro da igreja. neste sentido, coloco o 
problema da primeira socialização, da primeira transmissão 
da mensagem de Cristo. os jovens estão a descomprometer-
-se da igreja institucional e eles são os futuros pais. Se não 
houver um trabalho de fundo com estas pessoas, amanhã vai 
ser mais difícil socializar com os seus filhos no que diz res-
peito ao anúncio da igreja. nós temos uma fé e inserimo-nos 
em dinâmicas pastorais alcançadas a partir dos nossos pais. 
Porém, os jovens do futuro não têm isso como garantido. 
devíamos pensar mais nisto. Gostava de ver, por exemplo, 
seminaristas mais envolvidos aqui na nossa missão. 

Como É que eStá a ViVer o ano da fÉ?

r_ no que ao trabalho com a pastoral universitária diz res-
peito, temos realizado vários encontros temáticos, nos quais 
temos trabalhado mais a questão da fé. fizemos um retiro em 
fátima, com cerca de 30 jovens, e a partir daí temos realiza-
do encontros consecutivos. temos rezado mais em conjunto 
aqui na nossa capela. Pessoalmente, procuro uma fé que 
procura entender a vida, uma fé mais encarnada.

«é ImPortAnte que A IgrejA e os sAcerdotes estejAm nAs FronteIrAs»

“
Devia haver 

mais sacerdotes 
envolvidos 
na pastoral 

universitária 

    dIsCuRsO dIREtO

“o futuro e oS 
SeuS inimiGoS” 
de danieL 
innERaRiTy
Livro

BeetHoVen
Música

PeiXe GreLHado
GastronoMia

“tróia”
CineMa

nÉLSon mandeLa
PersonaLidade 

LondreS
Lugar
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LiturGia

LEITURA I – Prov 8,22-31

Leitura do livro dos Provébios

Eis o que diz a Sabedoria de Deus: «O 
Senhor me criou como primícias da sua ac-
tividade, antes das suas obras mais antigas. 
Desde a eternidade fui formada, desde o 
princípio, antes das origens da terra. Antes 
de existirem os abismos e de brotarem as 
fontes das águas, já eu tinha sido concebi-
da. Antes de se implantarem as montanhas 
e as colinas, já eu tinha nascido; ainda o 
Senhor não tinha feito a terra e os campos, 
nem os primeiros elementos do mundo.
Quando Ele consolidava os céus, eu estava 
presente; Quando traçava sobre o abismo 
a linha do horizonte, quando condensava 
as nuvens nas alturas,quando fortalecia as 
fontes dos abismos, quando impunha ao 
mar os seus limites para que as águas não 
ultrapassassem o seu termo, quando lançava 
os fundamentos da terra, eu estava a seu 
lado como arquitecto, cheia de júbilo, dia 
após dia, deleitando-me continuamente na 
sua presença. Deleitava-me sobre a face da 
terra e as minhas delícias eram estar com os 
filhos dos homens».

SALMO RESPONSORIAL – Salmo 8 (9)

Refrão 1: como sois grande em toda a terra, 
Senhor, nosso Deus!

Quando contemplo os céus, obra das vossas mãos, 
a lua e as estrelas que lá colocastes,
que é o homem para que Vos lembreis dele, 
o filho do homem para dele Vos ocupardes?
 
Fizestes dele quase um ser divino, de 
honra e glória o coroastes;
destes-lhes poder sobre a obra das vossas 
mãos, tudo submetestes a seus pés: 

Ovelhas e bois, todos os rebanhos, 
e até os animais selvagens,
as aves do céu e os peixes do mar, 
tudo o que se move nos oceanos.

LEITURA II – Rom 5,1-5
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo 
aos Romanos

Irmãos: Tendo sido justificados pela fé, 
estamos em paz com Deus, por Nosso Se-
nhor Jesus Cristo, pelo qual temos acesso, 
na fé, a esta graça em que permanecemos 
e nos gloriamos, apoiados na esperança da 
glória de Deus. Mais ainda, gloriamo-nos 
nas nossas tribulações, porque sabemos 
que a tribulação produz a constância, 
a constância a virtude sólida, a virtude 
sólida a esperança. Ora a esperança não 
engana, porque o amor de Deus foi der-
ramado em nossos corações pelo Espírito 
Santo que nos foi dado.

ACLAMAÇÃO EVANGELHO – Ap 1,8 
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito San-
to, ao Deus que é, que era e que há-de vir.

EVANGELHO – Jo 16,12-15 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São João

Naquele tempo, disse Jesus aos seus dis-
cípulos: «Tenho ainda muitas coisas para 
vos dizer, mas não as podeis compreender 
agora. Quando vier o Espírito da verdade,
Ele vos guiará para a verdade plena; porque 
não falará de Si mesmo, mas dirá tudo o que 
tiver ouvido e vos anunciará o que está para 
vir. Ele Me glorificará, porque receberá do 
que é meu e vo-lo anunciará. Tudo o que 
o Pai tem é meu. Por isso vos disse que Ele 
receberá do que é meu e vo-lo anunciará».

“Santíssima Trindade” (Coecke  Van Aelst) In: Museu do Prado, Madrid (Espanha)

i Santa rita de CáSSia celebra-se a 22 de maio. Suportou durante 18 anos um 
marido brutal que lhe era infiel e a maltratava, até que conseguiu convertê-lo. 
ingressou, depois de viúva, num convento agostiniano. terá realizado milagres ai-
nda em vida. É a padroeira das mulheres que sofrem com os maridos, e chamada 
“advogada das causas perdidas” e “dos impossíveis”. morreu em 1457.

Sugestão de Cânticos
ent: Bendito seja deus (C. Silva, nCt 209)
ofer: ó Santíssima trindade (f. Silva, nCt 593)
Com: ide por todo o mundo (a. Cartageno, nCt 318)
Said: ao Senhor do universo (f. Santos, nCt 281)

DOMINGO da santíssima trindade – Ano C
26 de mAio de 2013 

A Solenidade  que celebramos no 
domingo 26 de maio não é um 
convite  a decifrar o mistério  
que se esconde por detrás de 

“um Deus em três pessoas”; mas é um 
convite a contemplar o Deus que é amor, 
que é família, que é comunidade e que 
criou os homens para os fazer comungar 
nesse mistério de amor.

A primeira leitura sugere-nos a contem-
plação do Deus criador. O Livro dos 
Provérbios apresenta uma coleção de  
“ditos”, de  “sentenças”, de “máximas”, 
de “provérbios”, onde se cristaliza o 
resultado da reflexão e da experiên-
cia (“sabedoria”) dos “sábios” antigos, 
empenhados em definir as regras para 
viver bem, para ter êxito, para ser feliz. A 
referência ao Deus que tudo criou para 
nós com sabedoria faz-nos pensar num 
Pai providente e cuidadoso, que tem um 
projeto bem definido para os homens e 

para o mundo. Contemplar a criação é 
descobrir, na beleza e na harmonia das 
obras criadas, esse Pai cheio de bondade 
e de amor. Olhando para a obra de Deus, 
aprendemos que o homem não é um 
concorrente de Deus, nem Deus um ad-
versário do homem. Ao homem compete 
reconhecer o poder e a grandeza de Deus 
e entregar-se, confiante, nas mãos desse 
Pai que tudo criou com cuidado e que 
tudo nos entrega com amor.

A segunda leitura convida-nos a con-
templar o Deus que nos ama e que, por 
isso, nos “justifica”, de forma gratuita e  
incondicional.  É  através do Filho que  
os  dons  de Deus/Pai se derramam sobre 
nós e nos oferecem a vida em plenitude. 
Na Solenidade da Santíssima Trindade, 
somos convidados a contemplar o amor 
de um Deus que nunca desistiu dos 
homens e que sempre soube encontrar 
formas de vir ao nosso encontro, de fazer 

caminho connosco. Apesar de os homens 
insistirem, tantas vezes, no egoísmo, no 
orgulho, na auto-suficiência, no peca-
do, Deus continua a amar e a fazer-nos  
propostas. Trata-se de um amor gratuito e 
incondicional, que se traduz em dons não 
merecidos, mas que, uma vez acolhidos, 
nos conduzem à felicidade plena.

O  evangelho  convoca-nos, outra vez,  
para contemplar o amor do Pai, que se 
manifesta na doação e na entrega do Fi-
lho e que continua a acompanhar a nossa 
caminhada histórica através do Espírito.  
A meta final desta “história de amor” é a 
nossa inserção plena na comunhão com 
o Deus/amor, com o Deus/família, com o 
Deus/comunidade. O tema fundamental  
desta leitura tem, portanto, a ver com a 
ajuda do Espírito aos discípulos em ca-
minhada pelo mundo. Jesus começa por 
dizer aos discípulos que há muitas outras  
coisas que eles não podem compreender 

de momento. Será o “Espírito da verdade” 
que guiará os discípulos para a verda-
de,  que comunicará tudo o que ouvir a 
Jesus e que interpretará o que está para 
vir. Isto significa que Jesus não revelou 
tudo o que havia para revelar ou que a 
sua proposta de salvação/libertação ficou 
incompleta? De forma nenhuma. As pa-
lavras de Jesus acerca da ação do Espírito 
referem-se ao tempo da existência cristã 
no mundo, que vai desde a morte de 
Jesus até à “parusia”. O Espírito aparece 
como presença  divina na caminhada da 
comunidade cristã, como essa realidade 
que potencia a fidelidade dinâmica dos 
crentes às propostas que o Pai, através de 
Jesus, fez aos homens. A Igreja de que 
fazemos parte tem sabido estar atenta, na 
sua caminhada histórica, às interpelações 
do Espírito de Deus? 

Reflexão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org

 a Igreja alimenta-se da palavra
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oPinião

No passado sábado, o centro da cidade de Braga acolheu a Missa de bênção das pastas 
dos alunos finalistas, celebração presidida por D. Jorge Ortiga.          

(Fotos: Joana Mafalda Araújo)           

Para o leigo menos atento, o 
Pentecostes será sempre o dia em 
que umas línguas de fogo caíram 
sobre os apóstolos que passaram 

a falar outras línguas, esquecendo, 
ou ignorando, que o Pentecostes tem 
um significado muito mais profundo e 
abrangente.
A origem da Festa do Pentecostes perde-
se na tradição judaica que celebrava 
a Festa das Semanas ou das Colheitas, 
durante a qual eram oferecidos ao 
templo os primeiros frutos da terra, em 
comemoração e ação de graças a Deus 
pela entrega dos Dez Mandamentos no 
Monte Sinai, cinquenta dias depois do 
Êxodo. Estes festejos eram celebrados sete 
semanas depois da Páscoa, e a tradução 
grega haveria de lhe atribuir a atual 
designação de Pentecostes, que significa 
“quinquagésimo dia”.
Segundo o livro dos Atos, foi neste dia 
que os Apóstolos receberam o Dom 
do Espírito Santo que transformaria, 
em definitivo, a vida de doze homens 
simples que, depois de receberem a 
energia renovadora do fogo do Espírito, 
ganhariam a eloquência necessária para 
levar a Boa Nova a todos os povos e 
nações da terra. Nos dias de hoje, a Festa 
do Pentecostes que encerra o período 
Pascal, passa demasiado despercebida a 
muitos cristãos que se esquecem que o 
Pentecostes é uma das festividades mais 
importantes da Igreja, juntamente com o 
Natal e a Páscoa, porque será sempre o 
dia em que o Espírito Santo santificou a 
Igreja que emergia da obra redentora de 
Deus Pai, através do Filho, Jesus Cristo, e 
será sempre o dia em que nos foi revelada 
a Santíssima Trindade, origem, regaço e 
pátria da Igreja.
Por vezes, somos tentados a colocar 
estes acontecimentos demasiado longe 
de nós e perdidos na distância de mais 
de dois mil anos, esquecendo que a 
força do Espírito Santo, esteve sempre 
presente na Igreja, porque é na Trindade 
que se encontra a abertura para o Reino 
que Cristo anunciou. Assim sendo, será 
que os cristãos de hoje têm consciência 
que este mesmo Espírito Santo, que 
desceu sobre os Apóstolos, continua a ser 
imprescindível e está presente em todas 
as ações sacramentais, distribuindo a 
cada um os seus Dons Espirituais para o 
bem comum? E que fazemos nós desses 
Dons que recebemos gratuitamente? Será 
que os colocamos ao serviço dos outros, 
como uma verdadeira Igreja comunitária 
requer?
À semelhança da Trindade que existe em 
nós, a Igreja, enquanto comunidade, é 
(devia ser) uma permanente comunhão 
de relações em que os leigos (inteligentes) 
colocam ao serviço dos outros os 
Carismas recebidos do Espírito e que 
devem ser sempre usados para servir a 
comunidade e não para proveito próprio 
que, quantas vezes, leva à tentação do 

poder e da pretensão de “dominar”.
O trabalho dos leigos nas comunidades 
é fundamental, e se entendermos que 
as obrigações que nos são atribuídas 
são poucas, devemos impor-nos, a nós 
mesmos, outras obrigações que nos 
levem a ser mais participativos, diligentes 
e colaborantes na obra redentora a que a 
Igreja está “obrigada”.
Da intensa discussão em volta da 
questão - “Igreja Católica quem és tu” 
que o Cardeal Suenens apresentou 
no Concílio Vaticano II, resultou um 
documento importantíssimo que chama 
os leigos a uma participação mais ativa 
na vida da igreja, como se pode deduzir 
da Constituição Dogmática “Lumen 
Gentium”. 
Aliás, uma das grandes conquistas 
do Vaticano II foi a igreja ter tomado 
consciência que precisa de SER (mais 
sacramental e menos a sociedade 
perfeita que se julgava ser) ESTAR 
(presente onde for necessária com 
espírito missionário) e AGIR (segundo a 
sua vocação profética e não se remeter 
à simples condição de guardiã de umas 
quantas verdades). Claro que tudo isto 
tem a ver connosco, os leigos, que, 
sendo o cerne das comunidades, têm 
o dever de Ser, de Estar e de Agir, três 
pontos fundamentais para que a Igreja 
se “entenda” melhor, sem nunca perder 
de vista que as comunidades são “um 
mundo” construído com, e para os 
outros. São um edifício cuja construção, 
boa ou má, depende da qualidade das 
“pedras” que cada um de nós, os leigos, 
nela representa.
Aqui chegados, a grande questão é saber 
se os leigos saberão fazer jus ao lugar que 
lhes foi destinado pelo Concílio Vaticano 
II e se têm consciência que dentro de 
cada comunidade devem ser como o 
sal que se dissolve depois de cumprir a 
sua missão que é dar sabor, temperar a 
comida e não salgá-la. Neste sentido, e 
depois de cumprida a sua missão, jamais 
algum leigo se deve sobrepor aos demais, 
arrogando-se senhor do poder, ainda que 
seja muito importante para a comunidade 
no exercício de determinada função, pois, 
por mais útil que possa ser, nunca passará 
de mais uma pedra no corpo comunitário 
da Igreja, cuja força assentará sempre na 
contínua presença de Jesus Cristo, através 
do Espírito Santo.
Um leigo atento e participativo na 
comunidade, nunca se deve esquecer que 
tem a permanente missão de evangelizar 
e colocar ao serviço do bem comum 
os Dons que lhe foram atribuídos pelo 
poder do Espírito Santo. Neste sentido, 
que a próxima Festa do Pentecostes, 
final glorioso da Páscoa de Jesus Cristo, 
proporcione um despertar Trinitário 
para a vida comunitária dos leigos, que 
se querem cada vez mais solidários e 
empenhados na construção de uma 
salutar Igreja Viva.

O PENTECOSTES 
E O PAPEL DOS LEIGOS NA IGREJA

iGreJa em deStaque

por António Fernandes Coimbra
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Em plena Semana da Vida e numa 
jornada dedicada à reflexão sobre o 
papel dos movimentos laicais na Igre-
ja, recomendamos a consulta ao site 
da Comissão Episcopal do Laicado e 
da Família. Este portal permite aceder 
diretamente a informação sobre asso-
ciações e movimentos relacionadas 
com o papel dos leigos ou a família na 
Igreja. Para além de permitir aceder a 
outros dados sobre o Ensino Superior, 
a Juventude ou a Família, é um espaço 
de divulgação de iniciativas e docu-
mentos promovidos por esta comissão. 

www.leigos.pt

flash 

«A Igreja deve 
assumir as dores 

de um povo 
magoado com as 

injustiças sociais»

D. António Francisco,
Bispo de Aveiro 

No passado domingo, a Sé de Braga acolheu a celebração arquidiocesana de bodas (DM) 

título: Meditando o Terço

autor: Dário Pedroso sj

editora: Apostolado da 
Oração

Preço: 8,00 euros

Resumo: O autor apresenta Terços ao 
ritmo da Liturgia, Terços da vida eclesial, 
Terços da vida quotidiana. Ao todo, são 
quarenta modos diferentes de rezar o 
Terço, meditando, em cada mistério, 
um aspecto concreto da liturgia, da vida 
da Igreja, da vida de cada um. O livro 
apresenta também seis esquemas para a 
celebração dos Primeiros Sábados, medi-
tando os mistérios do Rosário.

LiVRo
descrição: O grupo Effatha apresen-
tou recentemente o seu álbum “Chama 
de Graça”, trabalho discográfico com 
12 músicas originais, que convidam à 
oração. A composição e a letra é, quase 
exclusivamente, da autoria de João Abreu, 
sendo a orquestração da responsabilidade 
de José Ferreira. O Arcebispo Primaz, D. 
Jorge Ortiga, fez questão de se associar à 
iniciativa. Numa mensagem intitulada “O 
Amor divino em acordes de harmonia”, 
o prelado bracarense recorda a cura do 
surdo-mudo protagonizada por Jesus e 
recorda a necessidade que a Igreja tem de 
«poderosos proclamadores». Este grupo 
musical, agora batizado de “Effatha”, 
é formado por leigos provenientes do 
arciprestado de Guimarães e Vizela, e já 
costumava atuar em celebrações.

ORAÇÃO PELAS FAMÍLIAS

Neste dia de júbilo queremos, Se-
nhor nosso Deus, dar-Vos graças 
por termos vivido estes anos, na 

alegria e na tristeza de quotidianos tantas 
vezes difíceis, mas sempre com os nossos 
corações postos no Vosso Amor de Pai 
solícito e amoroso.
Agradecemos-Vos a Fé que nos destes e 
que foi alento nos dias que vacilamos no 
Amor de um pelo outro. ConVosco acredi-
tamos que o Amor é possível.
Agradecemos-Vos a Esperança, de que sois 
a única fonte e que nos dias em que a de-
sesperança nos rondava a vida, sussurrando 
palavras de engano e de desânimo nos deu 
alento para aguentar, na concórdia, o nos-
so compromisso matrimonial. ConVosco a 
nossa Fé renasceu todos os dias.
Agradecemos-Vos a Caridade, o Amor 
que de Vós brota porque sois Amor, que 
nos levou a perdoar as nossas fragilidades 
mútuas. ConVosco, o Amor que vivemos 
na fidelidade foi e será possível até que 
partamos para outra vida.
Senhor, + Pai, + Filho e + Espírito Santo, 
abençoai-nos, fortalecei-nos no Amor e 
perdoai-nos as faltas que podem fragilizar 
o nosso Amor recíproco. Abençoai, Vos pe-
dimos, também o fruto do nosso Amor, os 
nossos filhos e os filhos dos nossos filhos.
Que por intercessão de Nossa Senhora, 
Rainha do Amor formoso, possamos um 
dia reunir-nos no céu para com todos os 
Anjos e Santos cantar um louvor perene 
pela vida que nos foi concedida viver 
juntos. Ámen

(ação de graças nas bodas matrimoniais)

Sexta-feira 17.05.2013

> BRAGA: Noite UP’S - uma 
direta com Deus, entre Real e 
o Sameiro. Celebração por D. 
Jorge Ortiga (21h30-08h00).

Sábado 18.05.2013

> CABECEIRAS DE BASTO: 
visita pastoral à paróquia de  
Abadim, por D. Manuel Linda.

>BRAGA: encontro arquidioce-
sano de movimentos laicais, no 
salão S. Frutuoso - Seminário 
Maior (14h00-17h30).

> BRAGA: celebração do Cris-
ma de adultos, na Sé Primaz 
(21h00).

> BRAGA: momento de oração 
Sintoniza-te, na igreja da Se-
nhora a Branca (21h00).

> V.N.FAMALICÃO: Festa da 
Flor, na paróquia de S. Marti-
nho de Brufe (21h15).

domingo 19.05.2013
> CABECEIRAS DE BASTO: visi-
ta pastoral à paróquia de Santa 
Senhorinha, por D. Manuel 
Linda.

> ESPOSENDE: peregrinação 
arciprestal à Senhora da Guia, 
em Belinho (10h00-12h00).

> PÓVOA DE LANHOSO: pere-
grinação arciprestal à Senhora 
do Pilar, presidida por D. Jorge 
Ortiga (11h00).

> BARCELOS: Dia Arciprestal 
da Catequese, no santuário da 
Franqueira (14h30-17h00).

> BRAGA: celebração do Cris-
ma, na Sé Primaz, por D. Jorge 
Ortiga (16h00).

terça-feira 21.05.2013

> BRAGA: Conselho Presbiteral.

> Esta sexta-
-feira, entre as 

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

Rádio SIM, entrevista d. antónio 
moiteiro, por ocasião do encon-
tro de movimentos de leigos.

FM 101.1 Mhz e AM 576 Khz

ÁLBUM

álbum: Chama de Graça

intérpretes: grupo “Effatha”

Preço: 10,00 euros (Tel: 966667323)


