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iGreJa PriMaZ
“a fé do catequista” é o tema que preside ao dia arcipr-
estal do Catequista de Barcelos, que vai ter lugar, no próx-
imo dia 16, no salão paroquial de rio Covo Santa eugénia. 
o encontro inicia-se às 09h00 e conta com a participação 
do padre vasco Gonçalves, de viana do Castelo.

i

No dia 3 de março, D. Jorge Ortiga vai 
marcar também presença na carismática 
paróquia das Caxinas, arciprestado de 
Póvoa de Varzim e Vila do Conde.
D. Manuel Linda é o responsável pelas 
conferências realizadas na região sul 
da Arquidiocese, território que lhe está 
particularmente confiado. A “estreia” vai 
acontecer no arciprestado de Fafe, já este 
domingo, com uma conferência na igreja 
do Coração de Jesus. Seguem-se os arci-
prestados de Celorico de Basto, Cabeceiras 
de Basto, Póvoa de Lanhoso e Vila Nova 
de Famalicão.
Por sua vez, D. António Moiteiro fica com 
a agenda mais preenchida entre os três, 
dado que vai ser o responsável por todas 
as conferências do lausperene quaresmal 

O   s prelados bracarenses vão parti-
cipar ativamente na vivência qua-
resmal arquidiocesana, proferindo 

conferências nos 14 arciprestados que 
compõem o território da Arquidiocese.
O Arcebispo Primaz, D. Jorge Ortiga, e os 
Bispos auxiliares, D. Manuel Linda e D. 
António Moiteiro vão percorrer cada um 
dos arciprestados, numa iniciativa inédita, 
que visa dar maior ênfase à vivência pasto-
ral deste Ano da Fé e tornar mais próxima 
a presença do bispo nas comunidades. 
Da agenda do Arcebispo Primaz para 
a Quaresma ressalta-se, desde logo, a 
presença do prelado nas procissões dos 
Passos de Barcelos e de Guimarães, nas 
quais irá ser responsável por proferir o 
habitual sermão.

Prelados vão proferir 
conferências Quaresmais

Bispos visitam  
arciprestados 
na quaresma

Braga  
131 anos do Pe. Abílio Correia
a arquidiocese de Braga assinalou, no 
passado sábado, os 131 anos do nasci-
mento do Padre abílio Gomes Correia, 
o célebre pároco de São Mamede 
d’este, arciprestado de Braga, que mor-
reu com fama de santidade e cuja causa 
de canonização está no vaticano desde 
que a fase diocesana do processo foi 
concluída em 9 de fevereiro de 2002. 
ao padre abílio Correia são atribuídas 
inúmeras graças obtidas.

Guimarães/Vizela
D. António com o clero
o Bispo auxiliar de Braga d. antónio 
Moiteiro participou, ontem, duran-
te a manhã, na palestra do clero do 
arciprestado de Guimarães e vizela. Por 
sua vez, hoje participa no encontro do 
clero do arciprestado de Amares. 

 
Vila Nova Famalicão
46 noivos em Ribeirão
quarenta e seis pares de noivos inicia-
ram a sua preparação para o casamen-
to no passado dia 3 de fevereiro, no 
Centro Social e Paroquial de ribeirão. 
esta iniciativa, que teve a orientação 
de uma equipa de seis casais oriundos 
das paróquias de esmeriz, fradelos, 
Lousado e ribeirão, e do padre antónio 
Machado, continuará até 17 de março, 
ao longo de mais cinco encontros.

Barcelos
vive Semana da Saúde
o arciprestado de Barcelos está a 
acolher, desde o passado dia 11, a 
Semana arquidiocesana da Saúde, uma 
iniciativa do departamento da pastoral 
da saúde arquidiocesano. a iniciativa, 
que decorre até este sábado, contou 
com uma eucaristia solene de abertura, 
na igreja Matriz, presidida por d. Jorge 
ortiga. na homilia, o prelado criticouas 
companhias de seguros que, numa avi-
dez pelo lucro, cada vez mais colocam 
entraves a que pessoas com doenças 
possam ter um seguro de saúde.  

S. Bento Porta Aberta
assinalou Dia Mundial do Doente
o santuário de S. Bento da Porta aber-
ta, arciprestado de terras de Bouro, as-
sinalou, na passada segunda-feira, pela 
segunda vez, o dia Mundial do doente. 
a celebração desta data decorreu 
durante a manhã, com uma eucaristia 
solene, presidida pelo cónego fernando 
Monteiro, presidente da confraria. o 
objetivo desta iniciativa, foi a celebra-
ção desta jornada «em sintonia com as 
pessoas que padecem de fragilidades do 
corpo e da alma e com a igreja».

no próximo sábado, 16 de fevereiro, pelas 21h30, vai 
realizar-se um concerto em favor das obras do Centro 
Paroquial Padre Porfírio alves, em vila do Conde. esta 
iniciativa vai decorrer no teatro Municipal e conta com 
a atuação de grupos musicais deste arciprestado.
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Ano da Fé em Barcelos
o arCiPreStado de BarCeLoS organi-
za, no próximo sábado, pelas 21h00, um 
sarau cultural arciprestal. Esta iniciativa, que 
surge associada às dinâmicas promovidas 
para a vivência do Ano da Fé neste arcipres-
tado, vai decorrer na paróquia de Pereira. 
O objetivo deste encontro é «colocar a arte 
ao serviço de Deus», através do canto, da 
música, da dança, da poesia e do cinema. 
O sarau vai contar com a atuação do Coral 
Polifónico de Nossa Senhora da Franqueira, 
acompanhado por um ensemble musical 
constituído por violino, flauta transversal, 
contrabaixo e órgão e com o grupo arcipres-
tal de coreografia religiosa, orientado pela 
Irã Ana Luísa dos Anjos Prego. Esta sessão 
contará ainda com a exibição da curta-me-
tragem ”Caminho Português de Santigo” do 
realizador barcelense Carlos Araújo e com a 
recitação de poesias de autores portugueses. 

Bíblia em V. N. Famalicão
o arCiPreStado de faMaLiCÃo vai 
promover uma Semana Bíblica, que, este 
ano, vai ser orientada pelo Frei Bruno 
Peixoto, franciscano. Subordinado à 
temática “Da Palavra à Fé”, esta inicia-
tiva vai ter lugar entre os dias 19 e 22 
de fevereiro, decorrendo os encontros, 
a partir das 21h15 no Centro Pastoral de 
Vila Nova de Famalicão. O objetivo desta 
iniciativa visa «oferecer aos participantes 
a oportunidade para renovar e fortalecer 
a sua Fé num ambiente formativo, de 
oração e de partilha sempre a partir da 
Palavra de Deus». A entrada e participa-
ção nesta semana é gratuita, mas «por 
questões de logística», a organização 
pede aos interessados que se inscrevam 
na sua paróquia. Sugere-se que cada 
participante se faça acompanhar da sua 
Bíblia para os diferentes encontros. 
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-> Braga (igreja da Misericórdia)
17 de fevereiro - 19h00
-> Braga (igreja de Santo Adrião)
24 de fevereiro - 18h30
-> Braga (igreja dos Terceiros)
3 de março - 18h00
-> Vieira do Minho
9 de março - 14h30
-> Amares 
9 de março - 21h00
-> Vila Verde
6 de março - 21h00
-> Terras de Bouro (S. Bento)
10 de março - 15h00
-> Braga (igreja de Santa Cruz)
10 de março - 18h00
-> Bom Jesus do Monte (Braga)
17 de março - 17h00

 D. ANTÓNIO MOITEIRO

-> Fraião (Braga)
17 de fevereiro - 15h00
-> Barcelos (procissão dos Passos)
24 de fevereiro - 15h30
-> Caxinas (Vila do Conde)
3 de março - 17h00
-> Esposende
10 de março
-> Guimarães (procissão dos Passos)
17 de março - 17h00

 D. JORGE ORTIGA

-> Fafe (Coração de Jesus)
17 de fevereiro - 15h30
-> Celorico de Basto
24 de fevereiro 
-> Cabeceiras de Basto (Refojos)
3 de março - 17h00
-> Póvoa de Lanhoso
10 de março
-> V. N. Famalicão (Matriz)
17 de março - 17h30

 D. MANuEl lINDA

da cidade de Braga, que estão agendadas 
para os domingos da Quaresma, à exceção 
dos dois últimos. Para além deste périplo 
pelos templos bracarenses, o prelado, na-
tural da Guarda, vai marcar presença nos 
arciprestados de Vieira do Minho, Terras 
de Bouro, Amares e Vila Verde, presidindo 
ainda à tradicional peregrinação ao Bom 
Jesus do Monte, que decorre no quinto 
domingo da Quaresma.

D. António Moiteiro, D. Jorge Ortiga e D. Manuel Linda vão percorrer a Arquidiocese
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depois de termos reflectido sobre “Jesus orante”, 
precisamos de aprofundar a sua intimidade e a sua 
relação com o Pai. É o alicerce fundamental para a 

nossa vivência do ano da fé.
1º Jesus é o filho, a sua personalidade é filial... tudo em Jesus é 
feito, vivido, amado nesta perspectiva: o filho. nós somos filhos 
no filho... ele, que era o unigénito, tornou-Se, pelo poder da sua 
morte e ressurreição, o Primogénito de muitos irmãos... Jesus é, 
portanto, o modelo da nossa vida de filiação. temos que olhar 
para ele, imitá-Lo, ser à sua medida... assumir as suas dimensões 
de filho... Somos n’ele... e ele vive no Pai: tudo é rezado, vivido, 
feito, sofrido, amado na dimensão filial... o Pai é o centro da 
sua existência, o tudo do seu Coração, o absoluto 
do seu ser... vida centrada no Pai. fazer ou não 
fazer, estar aqui ou ali, trabalhar ou rezar, nazaré 
ou deserto, só o Pai conta. o Pai é o seu enlevo, a 
sua ternura... Como imitar na vida Jesus, o filho, 
o irmão mais velho? Como centrar a minha vida 
no Pai? que lugar é que ele tem na minha vida? 
quais as qualidades do Pai que mais me encantam? (cf. Jo 4, 34)
2º toda a oração de Jesus é uma oração filial. diálogo de inti-
midade com o Pai: “abba, Paizinho”... É a mais pura e profunda 
ressonância do seu Coração. todo ele vibra com o Pai. É o seu 
tu... o outro... o encanto da sua vida... daí o louvor: “eu te 
bendigo, ó Pai...”. daí a súplica: “Pai, sempre Me ouves”. daí a 
oração no Horto: “Pai, se é possível... mas a tua vontade e não a 
minha”. daí os enlevos na oração sacerdotal: Pai bom, Pai santo, 
Pai justo... daí o “Pai nosso, que estais nos Céus...” oração filial 
que o apanha por “dentro”, pois é no Pai que encontra o seu 
enlevo... Como vejo o Pai: juiz, carrasco, deus polícia 

e vingativo, deus comerciante... vejo-o como “Paizinho”? 

Como é a minha oração em relação ao Pai? Louvo-o, 
reverencio-o, sirvo-o como fez Jesus? (cf. Mt 11, 25; Lc 6, 12; 
11, 1; Jo 10, 30)
3º a cada instante, o Pai me cria, me faz ser e viver... Sou alguém 
amado pelo Pai... ele me diz: “tu és meu filho, em ti ponho todo 
o meu amor”... rezar neste sentido efésios 1, 3-7... me enche de 
bênçãos, me ama, me escolheu, me predestinou... daqui nascerá 
o abandono confiante, à semelhança de Jesus. entrega total ao 
amor do Pai, confiança até ao limite extremo... abandono, em 
Jesus, que é submissão total à vontade do Pai: “vim para fazer a 
tua vontade”; “o meu alimento é a vontade do Pai”... amar, para 
Jesus, foi entregar a sua vontade à vontade e ao amor do Pai... Je-

sus, porque ama, só quer o que o Pai quer... vive 
de amor e com amor... Como poderei ir imitando 
Jesus, o filho por excelência? quero só e sempre 
a vontade do Pai? estou centrado n’ele? Sempre 
disponível para a sua vontade?
4º Para Jesus, a vida e a pregação, como filho, 
foi dar-nos a conhecer o Pai... Só no evange-

lho de S. João aparece 119 vezes a palavra Pai... e no capítulo 
14, que já é na despedida, fala d’ele 24 vezes... o Pai é o seu 
encanto e quer dá-Lo a conhecer, fazer amar... daí falar do Pai 
Providente... do Pai da Misericórdia... do Pai como Semeador da 
Palavra... do Pai como agricultor que cuida da videira... do Pai 
que nos concede todos os dons... daí desejar que amemos o Pai, 
que tenhamos intimidade com ele, que vivamos n’ele... Como 
me sinto filho? Como vivo este espírito filial? acredito no amor 
que o Pai me tem? Sinto-me amado? acredito que me conhece, 
sabe o meu nome, gosta de mim, quer estabelecer comigo uma 
relação amiga e de intimidade: Pai e filho, ao jeito daquela que 
tem com Jesus? não colocar resistências ao amor do Pai...

Anotícia surpreendeu todo o mundo: 
o Papa Bento XVI vai resignar ao seu 
pontificado a partir do próximo dia 

28 de fevereiro, pelas 20h00. Este facto 
significa que a Igreja terá que, a partir 
desse dia, iniciar o processo de escolha de 
um novo Papa.
O Santo Padre fez o anúncio na 

passada segunda-feira, peran-
te os cardeais, que estavam 
reunidos em Roma. O Papa 
anunciou que resigna por 
motivos de idade e por não 

se encontrar com força para 
exercer de forma idónea o 
seu ministério. 
«Depois de ter examinado 
repetidamente a minha consciência 
diante de Deus, cheguei à certeza de 
que as minhas forças, devido à idade 
avançada, já não são idóneas para 
exercer adequadamente o ministé-
rio petrino», anunciou.
Na sua intervenção, Bento XVI, 
hoje com 85 anos, disse-se «bem 
consciente» de que o ministério 

iGreJa univerSaL
Bento Xvi realizou 24 viagens internacionais ao longo do seu 
pontificado, incluindo a Portugal entre 11 e 14 de maio de 2010. 
no total, as viagens pontifícias tiveram como destino a europa 
(16), seguindo-se a américa (3), o Médio oriente (2), a África (2) 
e a oceânia (1); a estas somam-se 30 visitas em solo italiano.

i

Papa Bento XVI abdica do pontificado

©
 D
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É muito raro um 
Papa resignar ao 
pontificado - o 

último caso foi o 
do Papa gregório 

Xii, em 1415.

papal, «pela sua essência espiritual, deve 
ser cumprido não só com as obras e com as 
palavras, mas também e igualmente sofren-
do e rezando».
«Todavia, no mundo de hoje, sujeito a 
rápidas mudanças e agitado por questões 
de grande relevância para a vida da fé, para 
governar a barca de São Pedro e anunciar o 

Evangelho, é necessário tam-
bém o vigor quer do corpo quer 
do espírito; vigor este que, nos 
últimos meses, foi diminuindo de 
tal modo em mim que tenho de 
reconhecer a minha incapacidade 
para administrar bem o ministério 
que me foi confiado», justificou-
se.

«Bem consciente da gravidade deste 
ato, com plena liberdade, declaro que 
renuncio ao ministério de Bispo de Roma», 
declarou o Papa, acrescentando que a partir 
de 28 de fevereiro de 2013, às 20h00, 
a sede de Roma ficará vacante e vai ser 
convocado um conclave para a eleição do 
novo Sumo Pontífice. Esta reunião magna 
de cardeais vai ter início a 15 de março.

JESuS E O PAI     ANO DA Fé 17 Dário Pedroso, sj

«Como vejo o Pai: juiz, 
carrasco, deus polícia 

e vingativo, deus comerciante? 
Como é a minha oração?»

igreja entra em Sede vacante
Com a resignação do Papa, a igreja entra numa fase de “Sede vacante”. este facto 
não significa, todavia, que haja um vazio de autoridade. Mal a resignação entre em 
efeito, a regência da igreja passa para o colégio dos cardeais. Simultaneamente, 
todos os membros da curia romana apresentam as suas demissões, com a exceção 
do Cardeal Camarlengo, tarcisio Bertone, encarregado de administrar as finanças 
da Santa Sé, e dos legados papais e núncios apostólicos que mantêm os cargos. 

durante o seu pontificado de quase oito 
anos, o Papa publicou três cartas encíclicas: 
“deus é amor“ (2005), “Salvos na esperança” 
(2007) e “Caridade na verdade“ (2009).  os 
temas são inspirados em escritos de S. Paulo.

i
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entreviSta
o padre José Silvino araújo tem 46 anos, e é natural de Santa Senhorinha, Cabeceiras 
de Basto. entrou para o seminário aos 11 anos, tendo sido ordenado em 1992. durante 
16 anos foi pároco de rendufe, atães e S. Cosme e S. damião de Lobeira, no arcipres-
tado de Guimarães e vizela. em 2008, foi nomeado capelão do Hospital da Senhora da 
oliveira, em Guimarães, acumulando a capelania da basílica de S. Pedro do toural.

i a capelania do hospital Senhora da 
oliveira está sediada no piso 2, tendo 
capela e salas anexas. a eucaristia sema-
nal decorre na capela, todos os sábados 
e vésperas de dias santos, pelas 17h00.

i

a igreja celebrou no passado dia 11 de 
fevereiro o dia Mundial do doente. qual 
deve ser a importância desta jornada 
para um cristão?

R_  Deve ser uma jornada importante. Ce-
lebramos este dia pela 21.ª vez. Foi João 
Paulo II quem instituiu este dia e dou-lhe 
todo o crédito. É uma excelente ideia, 
já que temos dias para celebrar muitas 

efemérides e assuntos. Nós somos todos 
doentes, podemos dizer. A debilidade e 
a fragilidade, a doença e o sofrimento é 
algo que nos incomoda, dói e preocupa e 
é indispensável pensarmos nesta situação 
de fragilidade da nossa natureza humana. 
Ter uma jornada para pensarmos esta 
nossa situação humana é muito importan-
te quer para a sociedade civil, quer para 

a Igreja e suas comunidades. A pastoral 
da saúde já começa a ser pensada, mas é 
uma pastoral ainda descurada e encober-
ta. Há ainda muito para explorar.

na sua mensagem arquidiocesana para 
este dia, d. Manuel Linda pediu a criação 
de estruturas paroquiais de pastoral da 
saúde. que comentário lhe merece?

R_ Este pedido tem toda a acuidade e 
toda a premência. Já manifestei a minha 
opinião junto de D. Manuel Linda. Uma 
pastoral da saúde espontânea, avulsa, 
dependente da boa vontade de algumas 
pessoas, não tem muito sentido e não terá 
o proveito e o bem que pode vir a con-
cretizar. Agora, uma estrutura que con-
cretize e organize, elabore e programe, 
que faça, pode ter outras aspirações. Não 
devemos ficar-nos apenas pelos idosos e 
doentes. Antes falava-se na pastoral dos 
doentes. Hoje, felizmente já se usa mais o 
termo pastoral da saúde. A saúde é muito 
abrangente, pois vai desde o nascimento 

o padre José Silvino araújo é o capelão do hospital da Senhora 
da oliveira, em Guimarães. na semana em que a arquidio-
cese de Braga vive a sua Semana arquidiocesana da Saúde, 
e três dias após a celebração do dia Mundial do doente, 
fomos escutar um sacerdote que trabalha mergulhado na 
realidade da fragilidade humana. Considerando que todos 
somos doentes, o capelão do hospital vimaranense traça as 
diversas dimensões que a pastoral da saúde deve abordar.

até qualquer altura da vida. Pode fazer 
parte das catequeses, das escolas, dos 
grupos de jovens, dos escuteiro, tendo em 
atenção temas diversos como a saúde, o 
corpo, a sexualidade, a maneira de ser.

o hospital é um campo de missão?

R_ Claro que sim. O hospital é um 
mundo e, ao mesmo tempo, representa o 
mundo, dado que aqui temos a vida toda 
representada. Aqui se nasce e aqui se 
morre. O hospital é um campo privile-
giado, onde a Igreja pode e deve ter uma 
missão grandiosa. Podemos chegar ao 
ser humano com a misericórdia e com 
o amor de Deus, com disponibilidade e 
compreensão. Mais do que administrar 
sacramentos, estamos aqui com uma 
missão de humanizar e evangelizar. A 
presença, o diálogo, a escuta e o acom-
panhamento têm um lugar muito impor-
tante. A atenção aos familiares e aos pro-
fissionais da saúde também é importante. 
Aqui existem várias comunidades e a 
nossa missão é construir uma comunida-
de de comunidades. O capelão por si só 
seria alguma coisa, mas é muito pouco. 
Como D. Manuel Linda diz, é preciso ter 
uma estrutura, com voluntários formados 
e sensibilizados para esta missão. 

Como descreve a sua experiência como 
capelão hospitalar?

R_ Penso que é muito positiva. Quando 
me foi solicitada esta missão, fiquei a 
pensar que palavras seriam estas. Mas, 
como Maria, pensei “não temas, vai!”. 
Antigamente, o hospital era, para mim, 
um local a evitar, porém depois de vir 
para cá, sinto-me bem, sinto que é a 
minha casa. Tem sido uma experiência 
reconfortante. 

É verdade que a fé se torna mais intensa 
perante a fragilidade e o horizonte da 
morte?

R_ Eu acho que, perante o horizonte da 
morte, já senti com muitos doentes o de-
sejo de desabafar e questionar. Não é fá-
cil, muitas vezes sentimo-nos impotentes 
perante o mistério do sofrimento. Dói, faz 
questionar, mexe connosco, faz colocar 
tudo em causa, mas também pode ajudar 
a começar tudo de novo. O acompanha-
mento e a presença são a melhor forma 
para estarmos com essas pessoas. Há uma 
linguagem que temos que desaprender, 
como as expressões do tipo “é assim que 
Deus quer”, “vou fazer este sacrifício por 
amor de Deus”, etc. É preciso também 
não esquecer que, no hospital, temos 
pessoas de todos os géneros, uns crentes, 
outros não-crentes, pessoas com muita fé 
e pessoas com uma fé menos sólida. Cos-
tumo dizer que o mistério da Santíssima 
Trindade é pacífico, faz bater palmas e 
não dói. Já o mistério do sofrimento, pelo 
contrário, faz doer e angustia. As pessoas 
diante do sofrimento e da morte precisam 
de chegar à aceitação da sua situação. 
É um momento decisivo, um “kairos”, 
um momento de crise, como dizem os 
gregos. Naturalmente que a questão da 

JOSÉ 
SiLVinO 
aRaÚJO

“
Há mAis doentes 
de AlmA, do que 

os que estão 
nAs cAmAs dos 

HospitAis
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pastoral de ajuda. Para isso, há algumas 
atitudes fundamentais. A primeira é a em-
patia, que corresponde à escuta empática 
ou compreensão do doente. Compreen-
der é tentar ouvir o doente, sem nunca 
impôr nada. O doente diz que dói ou diz 
que custa e nós tentarmos encarnar a si-
tuação do doente. Para o agente pastoral, 
Deus é o modelo, e esse Deus encarnou 
em Jesus, com tudo o que isso implica 
de fragilidade e comunhão. A segunda 
atitude é a aceitação incondicional, ou 
seja, na minha conversa ou diálogo com 
os doentes, devo ser ouvinte e manifestar 
compreensão para com a situação do 
doente. Não devemos colocar muitas 
questões, mas simplesmente estarmos 
na atitude de escutar. Nestes casos é 
importante ajudar a integrar o passado, 
o presente e o futuro, ajudando a pessoa 
a perdoar e a perdoar-se. Jesus diante da 
mulher adúltera, não aceitou o pecado, 
mas aceitou plenamente a pessoa. 

quando pensamos no capelão hospita-
lar olhamos logo para a relação com os 
doentes, mas há médicos, enfermeiros e 
outros funcionários. Como é a sua rela-
ção com os outros agentes do hospital? 

R_ O hospital é realmente uma comuni-
dade de comunidades. A própria palavra 
“hospital” relaciona-se com “hospitalida-
de”, pelo que é importante que haja uma 
capacidade e abertura muito grandes. 
Aqui não podemos trabalhar isoladamen-
te, mas devemos colaborar uns com os 
outros para o sucesso da missão, que são 
os doentes. Desde o conselho de admi-
nistração até ao funcionário da limpeza 
ou o porteiro, esta instituição só tem ra-
zão de ser se tiver como centro o doente. 
O doente não é apenas a pessoa que so-
fre de padecimento físico, mas é a pessoa 
toda. Aqui não se tratam doenças, mas, 
sim, pessoas. Por isso mesmo, com os 
médicos, os enfermeiros e os funcionários 
em geral, estamos sempre disponíveis. 

Outros episódios que recordo são os 
batizados que já realizei de crianças que 
nasceram neste hospital e se encontravam 
em estado crítico. A relação próxima que 
estabeleci com as famílias nesse momen-
to difícil acabou por perdurar. 

É possível perder a fé dentro de um 
hospital?

R_ Sim, claro. O hospital é o reflexo e 
espelho da humanidade. Aqui trabalham 
quase dois mil funcionários. Há bom 
ambiente, há intrigas, há problemas, há 
injustiças, portanto não falta nada do que 
existe em qualquer ambiente do mundo, 

desde as sociedades às famílias. A fé é 
vivida aqui, como em outro ambiente 
quaqluer. Admito, porém, que aqui é um 
lugar específico, onde se coloca muito o 
problema da fé. Há situações que podem 
ajudar ao esmorecimento da fé, seja uma 
doença ou um problema grave. Quando 
a fé não é firme, qualquer acontecimen-
to pode tirar a fé. É possível perder a fé 
no hospital? É. Mas, é possível também 
aumentá-la? Sim. É necessário transmiti-la 
aqui? é, sem dúvida. É necessário renovar 
e transmitir esta fé, que deve revelar-se 
em atos.

Como é que se lida com alguém que tem 
a morte como um horizonte próximo, 
nomeadamente os doentes terminais?

R_ Não é fácil. O que se pode fazer me-
lhor para ajudarmos alguém é a relação 

entreviSta
ii o dia Mundial do doente é assinalado pela igreja Católica a 11 

de fevereiro. esta jornada foi iniciada em 1992, por iniciativa do 
Papa Joaão Paulo ii. a data escolhida para este dia coincide com a 
memória litúrgica de nossa Senhora de Lurdes, cujo santuário, em 
frança, é conhecido pelo elevado número de curas de doentes. 

as atuais instalações do Hospital de Guimarães foram inauguradas 
em 1991, tendo uma capacidade de 485 camas. fica localizado na 
entrada sul da cidade, estando dotado de dois edifícios, um corpo 
principal em altura com 11 pisos, e um segundo corpo, de 3 pisos,  
reservado para a Medicina física e para Consultas externas.

“
Era importante haver 

maior contacto e 
partilha entre os 

capelães hospitalares

«Não devemos ter 
motivos apenas para 

lamentações, mas 
para a esperança»

quaL o LuGar do voLuntariado na PaStoraL da 
Saúde?

r_ quando cheguei cá, havia apenas um grupo da Cruz verme-
lha e na capelania havia apenas a figura do capelão. Comecei 
a sentir que precisava de ajuda. Passar pelos doentes todos 
diariamente, era impossível. ir a todas as enfermarias e não 
ter tempo para conversar, também não ia de encontro à minha 
missão. os voluntários permitem-me ter outra disponibilida-
de. Com o voluntariado torno-me presente em vários sítios ao 
mesmo tempo e facilita-me a comunicação e a receção das 
solicitações. Como sou o único funcionário da capelania, tenho 
uma média de 10 pessoas por dia a fazer voluntariado, o que 
auxilia bastante a nossa missão no hospital. o voluntariado 
tem 33 pessoas divididos por setores como o acolhimento ou a 
liturgia.

CoMo oLHa Para a PaStoraL da Saúde na arquidio-
CeSe de BraGa?

r_ não tenho muitos dados para responder, mas penso que 
se pode fazer mais e melhor, nomeadamente no âmbito das 
capelanias hospitalares. entre capelães falta um pouco mais de 

organização. acho que era importante haver maior contacto 
e partilha entre nós. falta mais ação e dinamização. assim, 
poderíamos ter mais força para chegar a todos os sacerdotes. 
Muitas pessoas ainda chegam ao hospital e não sabem o que é 
o capelão e como funciona a capelania. Como as pessoas vêm 
de comunidades concretas, naturalmente que poderiam ter um 
maior conhecimento do nosso trabalho se o seu pároco tam-
bém estivesse informado. nós estamos no hospital, não por um 
privilégio da igreja Católica, mas para servir todos os doentes, 
independentemente da religião.  

CoMo É que eStÁ a viver eSte ano da fÉ?

r_ o ano da fé é uma grande oportunidade para percebermos 
o que é a fé e percebermos que esta não é uma conquista 
e não é uma compra. a fé é-nos dada, é um dom e deve ser 
abraçada e acariciada, para poder dar fruto. nós, muitas vezes, 
ficamos pela rama, ficamo-nos pelos ritualismos, pelas orações 
tagareladas. É importante sentirmos que, enquanto estivermos 
inquietados, podemos estar descansados, porque a fé implica 
caridade e gestos alternativos, como diz o nosso arcebispo. Se 
estivermos quietos e cómodos, então devemos questionar-nos 
se estamos na atitude certa.

«COM O VOluNTARIADO TORNO-ME PRESENTE EM VáRIOS SíTIOS AO MESMO TEMPO»

vida, da fé e do sentido é colocada nestas 
alturas. A fragilidade pode até ser um 
momento essencial para reforçar a fé. 

a palavra “esperança” cabe dentro destas 
paredes?

R_ Claro que sim. O hospital é um lugar 
de esperança. Quando o doente entra, 
a primeira esperança que traz é ter alta 
e ficar bom. Ainda não estamos a falar 
da esperança cristã. Depois, como há 
uma esperança em que acredito e confio, 
todos somos chamados – quando digo 
todos falo dos médicos, enfermeiros e 
todos os profissionais que aqui trabalham 
– a construir um lugar de esperança, com 
sentido. Já tive um caso de um doente 
que me disse que dava tudo, as suas 
fábricas e as suas quintas, para recuperar 
a saúde. Não devemos ter motivos apenas 
para lamentações, mas para a esperança, 
embora seja mais difícil de incutir quando 
se atravessa momentos difíceis. Por vezes, 
lembro-me da frase de Jeremias, que, no 
meio da tragédia, dizia que via um ramo 
de amendoeira. É preciso ver para além 
da fragilidade e do sofrimento. Vejo mui-
tas pessoas a lamentar-se, a questionar-se, 
a refugiar-se aqui na capela, mas também 
vejo pessoas a recomeçar a sua vida, a 
solidificar a sua fé, apesar das perdas e da 
saúde limitada. Cada vez há mais doentes 
da alma. Costumo dizer que há mais 
doentes de alma, do que os que estão nas 
camas dos hospitais.

qual foi o episódio que mais marcou a 
sua missão no hospital de Guimarães?

R_ O episódio mais normal e simples é 
ser tratado por Doutor, dado que ando 
sempre de bata branca. Todavia, tenho 
sempre no bolso uma estola. É importan-
te este primeiro impacto para começar 
a conversar com os doentes. A partir 
do momento em que digo que sou um 
padre e um amigo que traz amor e paz, 
e não médico, nascem muitas conversas. 
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lituRgiA

LEITURA I – Gen 15,5-12.17-18

Leitura do livro do Deuteronómio

Naqueles dias, Deus levou Abrão para fora 
de casa e disse-lhe: «Olha para o céu e 
conta as estrelas, se as puderes contar». E 
acrescentou: «Assim será a tua descendên-
cia». Abrão acreditou no Senhor, o que lhe 
foi atribuído em conta de justiça. Disse-lhe 

Deus: «Eu sou 
o Senhor que te 
mandou sair de Ur 
dos caldeus, para 
te dar a posse desta 
terra». Abrão per-
guntou: «Senhor, 
meu Deus, como 
saberei que a vou 
possuir?» O Senhor 
respondeu-lhe: 
«Toma uma vitela 
de três anos, uma 
cabra de três anos 
e um carneiro de 
três anos, uma 
rola e um pom-
binho». Abrão foi 
buscar todos esses 
animais, cortou-os 
ao meio e pôs cada 
metade em frente 
da outra metade; 
mas não cortou as 
aves. Os abutres 
desceram sobre 
os cadáveres, mas 
Abrão pô-los em 
fuga. Ao pôr do 
sol, apoderou-se 
de Abrão um sono 
profundo, enquan-
to o assaltava um 
grande e escuro 
terror. Quando 
o sol desapare-
ceu e caíram as 
trevas, um brasido 

fumegante e um archote de fogo passaram 
entre os animais cortados. Nesse dia, o Se-
nhor estabeleceu com Abrão uma aliança, 
dizendo: «Aos teus descendentes darei esta 
terra, desde o rio do Egipto até ao grande 
rio Eufrates».

SALMO RESPONSORIAL – Salmo 26 (27)

Refrão: O Senhor é a minha luz e a mi-
nha salvação.

O Senhor é minha luz e salvação:
a quem hei-de temer?
O Senhor é protector da minha vida:
de quem hei-de ter medo?

Ouvi, Senhor, a voz da minha súplica,
tende compaixão de mim e atendei-me.
Diz-me o coração: «Procurai a sua face».
A vossa face, Senhor, eu procuro.

Não escondais de mim o vosso rosto,
nem afasteis com ira o vosso servo.
Não me rejeiteis nem abandoneis,
meu Deus e meu Salvador.

Espero vir a contemplar a bondade do Senhor
na terra dos vivos.
Confia no Senhor, sê forte.
Tem coragem e confia no Senhor.

LEITURA II – Filip 3,17-4,1
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo 
aos Filipenses

Irmãos: Sede meus imitadores e ponde os 
olhos naqueles que procedem segundo 
o modelo que tendes em nós. Porque 
há muitos, de quem tenho falado várias 
vezes e agora falo a chorar, que proce-
dem como inimigos da cruz de Cristo. O 
fim deles é a perdição: têm por deus o 
ventre, orgulham-se da sua vergonha e só 
apreciam as coisas terrenas. Mas a nossa 
pátria está nos Céus, donde esperamos, 
como Salvador, o Senhor Jesus Cristo, 
que transformará o nosso corpo mise-
rável, para o tornar semelhante ao seu 

corpo glorioso, pelo poder que Ele tem 
de sujeitar a Si todo o universo. Portanto, 
meus amados e queridos irmãos, minha 
alegria e minha coroa, permanecei firmes 
no Senhor.

ACLAMAÇÃO EVANGELHO 
No meio da nuvem luminosa, ouviu-se 
a voz do Pai: «Este é o meu Filho muito 
amado: escutai-O».

EVANGELHO – Lc 9,28b-36

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas

Naquele tempo, Jesus tomou consigo 
Pedro, João e Tiago e subiu ao monte, para 
orar. Enquanto orava, alterou-se o aspecto 
do seu rosto e as suas vestes ficaram de 
uma brancura refulgente. Dois homens 
falavam com Ele: eram Moisés e Elias, 
que, tendo aparecido em glória, falavam 
da morte de Jesus, que ia consumar-se 
em Jerusalém. Pedro e os companheiros 
estavam a cair de sono; mas, despertando, 
viram a glória de Jesus e os dois homens 
que estavam com Ele. Quando estes se iam 
afastando, Pedro disse a Jesus: «Mestre, 
como é bom estarmos aqui! Façamos três 
tendas: uma para Ti, outra para Moisés e 
outra para Elias». Não sabia o que estava 
a dizer. Enquanto assim falava, veio uma 
nuvem que os cobriu com a sua sombra;
e eles ficaram cheios de medo, ao entra-
rem na nuvem. Da nuvem saiu uma voz, 
que dizia: «Este é o meu Filho, o meu Elei-
to: escutai-O». Quando a voz se fez ouvir, 
Jesus ficou sozinho. Os discípulos guarda-
ram silêncio e, naqueles dias, a ninguém 
contaram nada do que tinham visto.

“Transfiguração” (detalhe) (Sanzio Raffaello, 1518-20) In: Pinacoteca, Vaticano 

i SÃo teotÓnio celebra-se a 18 de fevereiro. nasceu em Ganfei, valença, 
em 1082, e é considerado o primeiro santo português. foi prior da Sé de viseu, 
tendo apoiado d. afonso Henriques na luta pela independência. foi o funda-
dor do mosteiro de Santa Cruz em Coimbra, e seu primeiro prior. Morreu em 
1162, sendo canonizado um ano após, devido a “prodigiosos milagres”.  

Sugestão de Cânticos
entr: escutai, Senhor (C. Silva, nCt 88)
ofer: Crescem nas asperezas (a. f. Santos, BML 55, 17)
CoM: este é o meu filho (f. Lapa, BML 60, 49)
SaÍd: attende, domine (nCt 122)

DOMINGO iI da quaresma - Ano C
24 de FEVEReiro de 2013 

As leituras deste domingo 
convidam-nos a refletir sobre a 
nossa “transfiguração”, a nossa 
conversão à vida nova de Deus; 

nesse sentido, são-nos apresentadas algu-
mas pistas.

A primeira leitura apresenta-nos Abraão, 
o modelo do crente. Com Abraão, somos 
convidados a “acreditar”, isto é, a uma 
atitude de confiança total, de aceitação 
radical, de entrega plena aos desígnios 
desse Deus que não falha e é sempre 
fiel às promessas. Apesar da contínua 
reafirmação das promessas, Abraão está 
velho, sem filhos, sem a terra sonhada e 
a sua vida parece condenada ao fracasso. 
Seria natural que Abraão manifestasse o 
seu desapontamento e a sua frustração 
diante de Deus; no entanto, a resposta de 
Abraão é confiar totalmente em Deus. O 
Deus que se revela a Abraão é um Deus 
que se compromete com o homem e 
cujas promessas são garantidas, gratuitas 

e incondicionais. Diante disto, somos 
convidados a construir a nossa existência 
com serenidade e confiança, sabendo 
que no meio das tempestades que agitam 
a nossa vida Ele está lá, acompanhando-
nos, amando-nos e sendo a rocha segura 
a que nos podemos agarrar quando tudo 
o resto falhou.

A segunda leitura convida-nos a renun-
ciar a essa atitude de orgulho, de autossu-
ficiência e de triunfalismo, resultantes do 
cumprimento de ritos externos; a nossa 
transfiguração resulta de uma verdadeira 
conversão do coração, construída dia a 
dia sob o signo da cruz, isto é, do amor e 
da entrega da vida. Neste tempo de trans-
formação e renovação, somos convidados 
pela Palavra de Deus a ter consciência de 
que a nossa caminhada em direção ao 
Homem Novo não está concluída; trata-
se de um processo construído dia a dia 
sob o signo da cruz, isto é, numa entrega 
total por amor que subverte os nossos 

esquemas egoístas e comodistas. Consi-
derar-se como alguém que já atingiu a 
meta da perfeição pela prática de alguns 
ritos externos é orgulho e autossuficiên-
cia: significa que ainda não percebemos 
onde está o essencial – na mudança do 
coração. Só a transformação radical do 
coração nos conduzirá a essa vida nova, 
transfigurada pela ressurreição.

O evangelho apresenta-nos Jesus, o Filho 
amado do Pai, cujo êxodo (a morte na 
cruz) concretiza a nossa libertação. O 
projeto libertador de Deus em Jesus não 
se realiza através de esquemas de poder e 
de triunfo, mas através da entrega da vida 
e do amor que se dá até à morte. É esse o 
caminho que nos conduz, a nós também, 
à transfiguração em Homens Novos. O 
facto fundamental deste episódio reside 
na revelação de Jesus como o Filho ama-
do de Deus, que vai concretizar o plano 
salvador e libertador do Pai em favor dos 
homens através do dom da vida, da en-

trega total de Si próprio por amor. É dessa 
forma que se realiza a nossa passagem da 
escravidão do egoísmo para a liberdade 
do amor. A “transfiguração” anuncia a 
vida nova que daí nasce, a ressurreição. 
Os três discípulos que partilham a expe-
riência da transfiguração recusam-se a 
aceitar que o triunfo do projeto libertador 
do Pai passe pelo sofrimento e pela cruz. 
Eles só concebem um Deus que Se mani-
festa no poder, nas honras, nos triunfos; 
e não entendem um Deus que Se mani-
festa no serviço, no amor que se dá. Os 
discípulos parecem também não ter muita 
vontade de “descer à terra” e enfrentar 
o mundo e os problemas dos homens. 
Representam todos aqueles que vivem de 
olhos postos no céu, mas alheados da re-
alidade concreta do mundo, sem vontade 
de intervir para o renovar e transformar. 

Reflexão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org

 a Igreja alimenta-se da palavra
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oPiniÃo

Na passada segunda-feira, dia em que a Igreja celebrava o Dia Mundial do Doente, o 
Arcebispo Primaz presidiu a uma eucaristia solene, na igreja Matriz de Barcelos, onde 
decorre a Semana Arquidiocesana da Saúde.           (Fotos: Álvaro Magalhães)           

H
oje comemora-se o dia 
de São Valentim, Dia dos 
Namorados. É comummente 
aceite que as relações 

afetivas despoletam reações de 
ciúme romântico. Ao mesmo tempo, 
reconhecendo que as relações 
significativas podem ser fatores de risco 
e de proteção, pois ora promovem 
o sentimento de segurança e auto-
estima e contribuem para o bem – estar 
global da pessoa, ora geram condições 
adversas de existência e implicam 
considerável sofrimento. Assim sendo, 
surge como imperativo olhar para as 
relações precoces como fundamentais 
no percurso de desenvolvimento da 
pessoa.
O ciúme é comummente manifestado 
nas relações interpessoais, como, 
por exemplo, entre parceiros em 
relacionamentos amorosos, entre pais 
e filhos, entre irmãos ou entre amigos. 
Refletindo estas inúmeras possibilidades 
de manifestações no contexto 
interpessoal, o ciúme é verbalizado 
muitas vezes como “ciúmes”.
No quotidiano, o ciúme é comummente 
confundido com outros termos, como 
por exemplo, a inveja e a raiva. E essa 
dificuldade pode ser notada tanto na 
prática científica quanto popularmente. 
Um problema é a utilização dos termos 
ciúme e inveja como sinónimos. 
Publicações como os dicionários e a 
bíblia são exemplos de fontes populares 
de consulta que apresentam essa 
confusão. 
Alguns dicionários de português 
definem ciúme como um “sentimento 
doloroso que as exigências do amor 
inquieto, o desejo de posse da pessoa 
amada, a suspeita ou a certeza de sua 
infidelidade, fazem nascer em alguém”. 
Contudo, a mesma fonte coloca a 
inveja como sinónimo do ciúme. A 
mesma falta de descriminação entre 
esses conceitos pode ser identificada 
na Bíblia, que, dependendo do idioma 
utilizado para a sua tradução, ora utiliza 
o termo ciúme, ora inveja.
O ciúme romântico pode ser entendido 
como uma reação, uma ameaça à 
relação, em que um dos membros 
se sente ameaçado por uma pessoa 
externa à relação, que pode ser 
real ou não, a um relacionamento 
amoroso considerado importante. 
Neste sentido, configura-se como um 
mecanismo de função sinalizadora para 
possíveis ocorrências de infidelidade. 
É uma reação extremamente comum, 

chegando a ser apontada como um 
fenómeno universal, que tem como 
característica particular a difícil 
distinção entre a sua manifestação 
saudável e patológica, pois, ao mesmo 
tempo em que tem a função de proteger 
um relacionamento amoroso, o ciúme 
romântico pode destruí-lo.
O ciúme romântico é um mecanismo 
inato que se desenvolveu por motivos 
diferentes em homens e mulheres 
durante a história da evolução humana. 
Nas mulheres, o ciúme estrutura-se 
enquanto um mecanismo sinalizador 
de uma situação de risco em perder 
o homem que lhe garante os recursos 
necessários à sobrevivência. Nos 
homens, o ciúme seria um mecanismo 
destinado a garantir a transmissão das 
suas características genéticas a seus 
descentes, uma vez que o homem não 
tem a mesma garantia da mulher de que 
os filhos serem seus, caracterizando o 
que os teóricos denominaram incerteza 
da paternidade.
O ciúme manifesta-se de maneira 
distinta entre os sexos, de modo que 
o ciúme do homem apresenta-se com 
maior frequência e intensidade em 
contextos de infidelidade sexual, e 
o ciúme da mulher em contextos de 
infidelidade emocional. 
Com a evolução da espécie, e com 
o desenvolvimento moral e cognitivo 
do Ser Humano, o ciúme romântico 
tornou-se mais complexo. Assim, a 
experiência de vida de cada pessoa 
influência a forma como vê a sua 
própria relação amorosa, e a existência, 
ou não, de ciúmes na relação. Esta 
mesma experiência de cada um pode 
levar ao desenvolvimento do ciúme 
romântico patológico, que é possível 
compreender através de outros 
transtornos mentais. Os sujeitos que 
se considero mentalmente saudáveis 
(cujos os pensamentos não têm como 
consequências reações prejudiciais) 
manifestam o ciúme frente a 
evidências afirmativas de infidelidade, 
estão preparados para modificar 
as suas crenças e reações frente a 
novas informações e perceberem 
que os ciúmes são infundados. Em 
contrapartida, algumas pessoas 
interpretam ocorrências irrelevantes 
como evidências de infidelidade, 
recusando-se a mudar as crenças, 
mesmo sob informações conflituantes, 
e tendendo a acusar o companheiro 
de infidelidade com muitas outras 
pessoas.

Ciúme Romântico: 
Saudável ou Patológico?

por Pedro Silva Cunha (Pastoral da Saúde)

o ciúme romântico é um mecanismo inato que se 
desenvolveu por motivos diferentes em homens e mulheres 
durante a história da evolução humana.  

iGreJa eM deStaque
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No dia 17 de fevereiro, o projeto “Passo 
a Rezar”, dos jesuítas portugueses, 
completa o terceiro aniversário. Coin-
cidindo esta celebração com a entrada 
no tempo da Quaresma, os ficheiros de 
som com a oração desta semana vão ser 
interpretados pela voz de Manuel Rebe-
lo, cantor e maestro. Aproveitando esta 
data, o site apresenta uma nova imagem 
e spot- promocional. Este projeto é uma 
iniciativa do Secretariado Nacional do 
Apostolado da Oração, uma obra da 
Companhia de Jesus que se dedica à 
promoção da oração pessoal.

www.passo-a-rezar.net

flash 

«Já não tenho 
forças para 
exercer!»

Papa Bento XVI,
no discurso de resignação

O Arcebispo Primaz celebrou, este sábado, no santuário da Senhora da Abadia, em Amares.

(Foto: Álvaro Magalhães)
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Um canário, numa manhã de In-
verno, perguntou a uma pomba 

que passava por ali:
- Sabes quanto pesa um floco de 
neve?
A pomba respondeu:
- Menos que nada.
Então o canário contou-lhe a seguin-
te história: «Estava eu num ramo de 
pinheiro quando começou a nevar 
suavemente. Como não tinha nada 
para fazer, pus-me a contar os flocos 
de neve que caíam no meu ramo. Ca-
íram 3.751.952. Quando, suavemen-
te, caiu o floco número 3.751.953, 
exactamente nesse instante o ramo 
quebrou-se».
Dito isto, o canário levantou as asas e 
voou. Ficou apenas a pomba.
Esta, que é uma autoridade em assun-
tos de paz, coementou:
- Por vezes, pode faltar apenas uma 
coisa muito pequena para que a paz 
seja possível.

De facto, aquele pequeno floco que 
fez cair o ramo pode ser o pequeno 
gesto ou atitude que cada qual neces-
sita de fazer para que a paz seja uma 
realidade. 

In “Nem só de pão”, Pedrosa Ferreira

título: Quaresma e 
Páscoa

autor: Bento XVI

editora: Paulus

Preço: 16,90 euros

Resumo: Este livro 
condensa num único 
volume as catequeses 
e homilias do Papa Bento XVI referentes 
ao tempo litúrgico do ciclo da Páscoa: 
Quaresma, Semana Santa, tempo pascal. 
Escrito de uma forma dinâmica e atraen-
te, é um ótimo contributo para melhor 
vivermos este período central do ano 
litúrgico e da fé cristã.

LiVRoS
título: A hora de 
Jesus

autor: Orlando 
Carvalho

editora: Salesianos 

Preço: 9,90 euros

Resumo:  Trata-se de 
uma proposta única 
para viver a Páscoa.
Partindo dos relatos 
dos Evangelhos, e estabelecendo os horá-
rios mais prováveis em que Jesus viveu os 
últimos instantes da sua missão entre nós, 
este livro é um desafio a acompanhá-lo 
na sua paixão. Num espírito de celebra-
ção e comunidade, é proposta uma vivên-
cia e sentido com Jesus e como Jesus.  

título: O Caminho do 
Amor – Via-sacra

autor: Dário Pedroso

editora: Apostolado da 
Oração

Preço: 4,00 euros

Resumo: Fiel à 
narrativa bíblica, 
esta Via-Sacra propõe-se ajudar os fiéis a 
viver com maior devoção e fruto espi-
ritual as quinze estações da paixão do 
Senhor, desde o Jardim das Oliveiras à 
ressurreição gloriosa. Com larga tradição 
na história da Igreja, a via-sacra é uma 
das devoções populares mais queridas 
dos fiéis, em particular durante o tempo 
quaresmal.  

Sábado 16.02.2013

> BARCELOS: Dia arciprestal do 
Catequista, no salão paroquial 
de Rio Covo Santa Eugénia 
(09h00-16h30).

> BARCELOS: sarau cultural, na 
paróquia de Pereira (21h00).

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

> VILA DO CONDE: concerto 
em favor das obras do centro 
paroquial de Vila do Conde, no 
Teatro Municipal (21h30).

domingo 17.02.2013

> V.N.FAMALICÃO: celebração 
dos 25 anos do Centro Social 
e Paroquial de Landim, por D. 
Jorge Ortiga (11h00).

> BRAGA: inauguração da igreja 
paroquial de Fraião, por D. Jorge 
Ortiga (15h00).

> FAFE: conferência quaresmal 
na igreja do Sagrado Coração 
de Jesus, por D. Manuel Linda 
(15h30).

> BRAGA: eucaristia e confe-
rência quaresmal na igreja da 
Misericórdia, por D. António 
Moiteiro (19h00).

terça-feira 19.02.2013

> V.N.FAMALICÃO: início da Se-
mana Bíblica, no Centro Pastoral 
de V. N. Famalicão (21h15).

> BARCELOS: conferência pelo 
Cón. Senra Coelho, pelos 300 
anos da igreja do Terço (21h30).

> BRAGA: oração de Taizé, na 
paróquia de S. Victor (21h30).

quarta-feira 20.02.2013

> BRAGA: início da Semana de 
Estudos Teológicos, na Faculda-
de de Teologia (21h00).

quinta-feira 21.02.2013

> GUIMARÃES/VIZELA: celebra-
ção penitencial para a zona pas-
toral das Taipas, na paróquia de 
S. Martinho de Sande (21h00).

> Esta sexta-
-feira, entre as 

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

Rádio SIM entrevista Cónego Jorge 
Coutinho, sobre as Solenidades da 
Semana Santa de Braga.
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