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caminhada de fé.
No final da Eucaristia realiza-se uma 
pequena procissão para deixar a imagem 
na capela do santuário, terminando com 
uma bênção e consagração ao Sagrado 

Coração de Maria. 
As celebrações em honra de Nossa Se-
nhora da Fé, que se iniciam na próxima 
quarta-feira com um tríduo preparatório, 

iGreJa PrimaZ
A Confraria do Santíssimo Sacramento da Colegiada 
de nossa Senhora da oliveira, em Guimarães, orga-
niza, no próximo domingo, a procissão de Corpus 
Christi. a procissão tem início às 17h30, na igreja da 
oliveira, percorrendo as principais artérias da cidade.

i

Depois de seis meses em peregrina-
ção pelas comunidades paro-
quiais do arciprestado, a imagem 

de Nossa Senhora da Fé, padroeira do 
arciprestado de Vieira do Minho, vai ser 
protagonista de mais uma peregrinação, 
que, este ano, se realiza no próximo dia 
9, segundo domingo de junho. 
Esta caminhada mariana, que costuma 
arrastar os fiéis das 22 paróquias do arci-
prestado até ao alto do monte de Cante-
lães, costumava realizar-se no primeiro 
domingo de junho, mas, dado que coin-
cidia com a peregrinação arquidiocesana 
ao Sameiro, foi resolvido alterar a data. 
Por isso mesmo, o arciprestado aguarda a 
presença do Arcebispo Primaz, D. Jorge 
Ortiga, para presidir à peregrinação, algo 
que a acontecer seria inédito na história 
deste arciprestado.
A peregrinação, com início marcado 
para as 09h30 junto à igreja de Vieira do 
Minho, deve atingir o santuário por volta 
das 11h00, altura em que decorrerá a Eu-
caristia campal. A Cruz Alta do santuário, 
local da celebração, marca o final desta 

vieira do minho 
peregrina à 
SEnhora da fé

_________________________________

“
A passagem da imagem de Nossa 

Senhora pelas paróquias foi 
oportunidade para agendar 

diversas iniciativas e celebrações. 
Para além de eucaristias, 

terços e adorações eucarísticas, 
realizaram--se procissões, visitas 
a doentes e idosos e pregações que 
têm em vista uma vivência mais 

profunda deste Ano da Fé.
_____________________________

P. Varzim/ V. Conde  
peregrinação a Laundos
No passado domingo realizou-se a pe-
regrinação do arciprestado da Póvoa de 
Varzim e Vila do Conde ao santuário de 
nossa Senhora da Saúde, em Laundos. 
numa celebração de fé muito partici-
pada, o Bispo auxiliar d. manuel Linda 
disse que viver em igreja supõe sensibi-
lidade ao social e prática da justiça.

Braga
90 anos dos escuteiros
Centenas de escuteiros participaram, 
no passado domingo, na missa solene 
da celebração dos 90 anos do Corpo 
Nacional de Escutas em Portugal. Esta 
celebração, que decorreu na Sé de 
Braga, contou com a participação de d. 
Jorge ortiga, que pediu aos escuteiros 
a uma atitude de permanente alerta 
diante dos problemas da sociedade e 
colocarem-se ao serviço «preferencial-
mente» dos mais carenciados.

 
Vila Verde
peregrinação ao Bom Despacho
No passado domingo realizou-se a 
peregrinação da zona sul do arcipres- 
tado de Vila Verde ao Santuário de 
nossa Senhora do Bom despacho, na 
paróquia de Cervães. na eucaristia so-
lene, presidida pelo padre Paulo Sérgio, 
pároco de Cabanelas, os peregrinos es-
cutaram um apelo para que a igreja se 
torne «como uma Verdadeira Família».

Amares
peregrinação à Abadia
as paróquias do arciprestado de amares 
realizaram, no passado domingo, a tra-
dicional peregrinação ao santuário de 
nossa Senhora da abadia, o mais antigo 
de Portugal. no final das celebrações, 
a Confraria da abadia homenageou, 
com um monumento evocativo, o padre 
acácio Gonçalves, que foi capelão do 
santuário ao longo de 42 anos.

o arcebispo Primaz, d. Jorge ortiga, vai 
presidir, este sábado, à celebração do Crisma 
de 73 jovens de várias paróquias do arcipres-
tado de Barcelos. a celebração inicia-se às 
19h00, na igreja de Vila frescainha S. Pedro. 

i
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Procissão em Vila do Conde
a Cidade de ViLa do Conde vive, 
este domingo, uma das suas celebrações 
religiosas mais destacadas. No âmbito da 
celebração do Corpo de Deus, realiza-se a 
procissão eucarística, que vai percorrer as 
ruas da cidade ornamentadas com tapetes 
de flores. Esta celebração, que tem raízes 
no século XV, é uma manifestação religiosa 
com fortes tradição em Vila do Conde, dm-
bora aconteça apenas de quatro em quatro 
anos. É a população que, num esforço de 
fé e bairrismo, constrói os artísticos tapetes 
de flores que ornam as ruas por onde passa 
a procissão, num precurso de quase três 
quilómetros de extensão. Do programa 
de celebrações consta a eucaristia solene, 
pelas 17h00, na igreja Matriz de S. João 
Batista, que vai ser presidida pelo Bispo 
auxiliar D. António Moiteiro, seguindo-se a 
procissão, agendada para as 18h00.

Tributo a Manuel Faria 
o núCLeo de BraGa da Faculdade de 
Teologia da Universidade Católica Portu-
guesa, em colaboração com o Seminário 
Maior, vai homenagear o padre Manuel 
Faria, «um dos maiores compositores por-
tugueses de sempre». A abertura oficial das 
comemorações, que decorre no âmbito do 
30º aniversário da sua morte, vai ter lugar 
no próximo dia 6 de junho, às 21h30, no 
Auditório S. Tomás de Aquino, na Facul-
dade de Teologia de Braga. A iniciativa, 
que conta com entrada livre, é marcada 
por uma conferência proferida por Jorge 
Alves Barbosa, diretor do departamento de 
música sacra de Viana do Castelo, seguida 
de um concerto pelo grupo Cappella Bra-
carensis. As comemorações encerram-se 
no dia 7 de julho, pelas 19h00, na igreja 
de S. Paulo, com uma eucaristia solene, 
presidida por D. Jorge Ortiga. ©
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Conselho Pastoral
o Conselho Pastoral da arquidiocese de 
Braga reuniu, no sábado passado, tendo 
como pano de fundo o plano para o pró-
ximo ano pastoral, que vai ter como mote 
“fé Celebrada”. Segundo os conselheiros 
presentes, que refletiram e analisaram os 
fundamentos teóricos do plano pastoral, 
é importante acrescentar-se uma ressal-
va quanto à «ligação entre a liturgia e a 
vida». Pronunciando-se, d. Jorge ortiga 
pediu aos presentes para saírem de um 
«horizonte frequentemente limitado e 
egoísta» que se gera em muitas comuni-
dades eclesiais, alertando para o risco «de 
uma fé celebrada dentro das igrejas».

dia 9 de junho, 
marca o final 
da visita da  
padroeira às 22 
paróquias do
arciprestado

-> 09h30: saída da peregrinação, 
desde a igreja de Vieira do minho;

-> 11h00: chegada prevista ao 
santuário, seguida de missa campal, 
junto à Cruz alta;

PROGRAMA

vão contar ainda com uma procissão de 
velas, na noite de sábado, desde Can-
telães até à igreja da vila, de onde sai a 
peregrinação no domingo. 
Recorde-se que o santuário da Senhora 
da Fé situa-se na freguesia de Cantelães, 
no cimo do monte de Santa Cecília. 
Detém uma capela, de feição barroca, 
construída em 1759 após o aparecimento 
de uma imagem de Nossa Senhora, perto 
do atual recinto. 
Junto ao santuário existe ainda uma cruz 
de elevada dimensão, que pode ser avis-
tada da vila, e ainda um nicho construído 
no tronco de uma árvore que alberga a 
imagem de Nossa Senhora.
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Segundo o Papa, há pior «pobreza 
material» do que o desemprego, que 
«não permite ganhar o pão e priva 
da dignidade do trabalho».
Por isso, precisou, há «algo que não 
funciona» e isso «já não diz respeito 
apenas ao sul do mundo».
Francisco convidou, por isso, os cató-
licos a «conjugar o magistério com a 
evolução socioeconómica» e «refletir 

para fazer emergir a fecundidade do valor 
da solidariedade».

o Papa francisco deixou, esta sema-
na, uma nova mensagem aos seus 

mais de 6,5 milhões de seguidores na rede 
social twitter, alertando para os perigos 
do egoísmo. «Cada vez que seguimos o 
nosso egoísmo e dizemos não a deus, 
arruinamos a sua história de amor con-
nosco», refere o texto divulgado em nove 
línguas, incluindo o português.

Creio no amor da mãe, a Virgem maria, nascida 
sem pecado original, Virgem de corpo e de alma, de 

coração e de sentimentos, toda bela e pura, que nos ama 
sem medida, como mãe de Coração imaculado.

Creio no amor da mãe, que, desde o momento da anun-
ciação do arcanjo, viveu toda entregue a deus e à sua 
vontade, assumindo ser mãe do Verbo encarnado, vivendo 
para ele e amando-o, como mãe de Coração imaculado.

Creio no amor da mãe, que aceitou dar à luz no presépio 
aquele que, sendo seu filho, era o Salvador do mundo, 
que aceitou oferecê-Lo no templo como oferta em total 
entrega e que cuidou, educou, trabalhou para ele, como 
mãe de Coração imaculado.

Creio no amor da mãe, que é a Senhora da eucaristia, 
mãe do Pão do Céu, pois Jesus é carne de sua carne e 
sangue de seu sangue, e ela Se tornou a Senhora da euca-
ristia, modelo da nossa devoção e do nosso amor, como 
mãe de Coração imaculado.

Creio no amor da mãe, a mãe desolada, a mãe do Cruci-
ficado,  do filho Justo feito maldito na Cruz, a mãe das 
dores, pronunciando seu “sim” mais pleno e mais total, 
em oferta radical de Jesus e de Si mesma, como mãe de 
Coração Imaculado.

Creio no amor da mãe, a Senhora da alegria, a mãe de 

Jesus ressuscitado e Glorioso, associada à vitória 
de seu filho e participante da sua glória, a Senhora da 
assunção, que nos ama como mãe de Coração imacula-
do.

Creio no amor da mãe, que, sendo serva humilde, escrava 
do Senhor, foi feita rainha do Céu e da terra, dos anjos e 
dos Homens, participando da realeza de seu filho Jesus, 
rei dos reis e Senhor dos senhores, e que nos ama como 
mãe de Coração imaculado.  

Creio no amor da mãe, que no Céu intercede por toda a 
humanidade e por toda a igreja, que é medianeira, com 
seu filho, de todas as graças e dons, que Se não esquece 
de nós e nos tem presentes em seu amor, como mãe de 
Coração Imaculado.

Creio no amor da mãe, que é auxílio dos cristãos, saúde 
dos enfermos, refúgio dos pecadores, que é Senhora do 
rosário, Senhora das virtudes e dos mistérios do amor, 
que é proteção e ajuda, como mãe de Coração imacula-
do.

Creio no amor da mãe, confio n’ela com todas as forças 
de minha alma e de meu coração, me entrego a ela e me 
consagro, confiante no seu amor e no seu poder, no seu 
carinho e na sua ternura, como mãe de Coração imacu-
lado.

iGreJa uniVerSaL
Portugal vai ser, pela primeira vez e durante os próximos 
quatro anos, o principal ponto de encontro para membros 
do movimento mundial dos Cursilhos de Cristandade. está 
prevista para 2017, uma “ultreia mundial” em fátima, no 
âmbito da comemoração do Centenário das aparições.

i

Papa pede reinvenção da solidariedade
Coimbra
Dia da Igreja Diocesana
os católicos de Coimbra vão celebrar 
este domingo o dia da igreja diocesana, 
iniciativa convocada pelo bispo local, 
d. Virgílio antunes, que elogia a 
«generosidade e a disponibilidade» das 
comunidades. Este dia vai ser celebrado 
no contexto dos arciprestados com uma 
nova configuração «cuja necessidade 
já se vinha a sentir há alguns anos», 
segundo o Bispo d. Virgílio antunes.

Évora
festa dos povos
a arquidiocese de Évora acolheu, no 
passado fim de semana, um convívio 
intercultural que juntou dezenas de 
imigrantes provenientes de vários paí-
ses. o programa da iniciativa denomi-
nada Festa dos Povos incluiu ainda um 
convívio no Seminário maior de Évora, 
com intervenções de grupos de África, 
Brasil, ucrânia e China, bem como um 
almoço de confraternização. 

Lisboa
Semana da Fé
o Patriarcado vai assinalar a Semana 
da fé, que foi pensada para celebrar de 
forma especial o “ano da fé”. iniciativa 
arranca no dia da igreja diocesana, 26 
de maio, e termina a 2 de junho com a 
procissão do Corpo de deus, que pela 
primeira vez vai ser celebrado ao do-
mingo. Um dos destaques vai ser uma 
conferência de d. José Policarpo e duas 
exposições, mas as paróquias podem 
idealizar iniciativas próprias.

Porto
Dia da Família
a diocese do Porto celebrou no 
passado domingo, o dia da família e 
contou com mais de 4500 pessoas 
que foram convidadas a refletir sobre 
o matrimónio. na missa, o ainda 
Bispo do Porto, d. manuel Clemente, 
manifestou a sua alegria e disse «não 
haver outro dia tão próprio para 
evocar e refletir o matrimónio». 
neste encontro de reflexão estiveram 
presentes 1200 casais jubilados.

Viana do Castelo
iniciativa juvenil em Caminha
no passado dia 18 de maio, realizou-
-se o Xiii Viana Jovem, que este ano 
decorreu em Caminha. esta iniciativa 
contou com a presença de cerca de 
300 jovens de toda a diocese e contou 
com a realização de um peddy-paper 
alusivo à vida do Beato João Paulo ii. 
a eucaristia foi presidida pelo Bispo de 
Viana do Castelo, d. anacleto oliveira.

CREIO NO AMOR dA VIRGEM MARIA     ANO dA Fé 31 Dário Pedroso, sj

“a arte de cuidar” foi o tema escolhido para o 
25.º encontro nacional da Pastoral da Saúde, 
que decorre em fátima, desde terça-feira. en-
contro pretende abordar o papel da igreja nos 
cuidados de saúde e na nova evangelização.

i

O Papa Francisco defendeu a ne-
cessidade de uma reinvenção da 
solidariedade, no atual momento 

de crise, afirmando que as dificuldades 
económicas mostram que «algo não funcio-
na» no sistema financeiro.
«Há uma exigência de repensar a solida-
riedade, já não como simples assistência 

Segundo o Papa Francisco, a solidariedade não é uma esmola social, mas sim um valor social

© DR

na relação com os mais pobres, mas como 
uma reconsideração global de todo o 
sistema, como busca de caminhos para o 
reformar e corrigir de forma coerente com 
os direitos fundamentais do homem», disse, 
numa audiência a cerca de 500 membros 
da Fundação “Centesium Annus Pro Ponti-
fice”.

turquia: a tragédia do tráfico de pessoas
na turquia, todos os dias se conhece uma nova história miserável de 
exploração de pessoas. muitos são jovens. Como é o caso de Pascal. 
desde menino que sonha tornar-se jogador de futebol. alguém 
se propôs ajudá-lo nesse sonho. um clube turco estava pronto a 
contratá-lo. todava, não passava de uma ilusão. Como Pascal, há 
histórias terríveis de jovens oriundos da Somália, eritreia, Congo. Para 

ficarem no país, na turquia, precisam de obter uma autorização de residência, que pode 
custar entre mil a três mil euros. além disso, são olhados com desconfiança num país onde 
99% da população é muçulmana. o padre Julius pouco pode fazer. mas as suas orações 
mantêm unida esta comunidade de imigrantes enganados nos seus sonhos. muitos estão 
desesperados. a comunidade católica é talvez o único lugar onde estes africanos se sentem 
em casa. o padre Julius é tudo o que eles têm, é o seu porto de abrigo. o padre Julius 
precisa da nossa ajuda para continuar a sua missão. (www.fundacao-ais.pt)

100 mil cristãos mortos 
o rePreSentante da Santa SÉ no 
Conselho dos Direitos Humanos da ONU 
denunciou na sede deste organismo a 
morte de mais de 100 mil cristãos, todos 
os anos, por causa da falta de liberdade 
religiosa no mundo. As sérias violações 
do direito à liberdade religiosa, em geral, 
e a recente discriminação contínua e 
ataques sistemáticos contra comunidades 
cristãs preocupam seriamente a Santa Sé.
D. Silvano Tomasi destacou os ataques no 
Médio Oriente, África e Ásia que resultam 
da intolerância, terrorismo e algumas leis.

Para o Papa, o 
ser humano deve 

estar «acima 
dos negócios, 

da lógica e dos 
parâmetros do 

mercado»
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 Texto e Fotos Rui Ferreira

ENtREVIStA
i o monsenhor Joaquim morais nasceu em S. Cosme 

do Vale, Vila nova de famalicão, 14 de outubro de 
1936. ordenado em 1961, foi chamado para o Semi-
nário maior como superior e professor de biologia, 
geologia e história, onde esteve durante onze anos.

i

no próximo dia 2 de junho, a arquidiocese de 
Braga é convidada novamente a rumar ao alto 
do Sameiro. o santuário, debruçado sobre a 
cidade de Braga, celebra este ano 150 anos de 
existência, efeméride que vai ser devidamente 
assinalada. em vésperas da peregrinação, fomos 
entrevistar o reitor do santuário que continua a 
ser um ícone da devoção mariana em Portugal.  

“ Há cADA 
VEz MAIS 

jOVENS 
A VIR AO 

SAMEIRO 

Pároco de S. Victor, a maior paróquia de Braga e uma das maiores 
da arquidiocese, entre 1972 e 1999, foi um dos responsáveis pela 
reintrodução da procissão da “Burrinha” no programa das Sol-
enidades da Semana Santa. entretanto, desempenhou o cargo de 
arcipreste de Braga. desde 1999, é reitor do santuário do Sameiro.

Como dizia d. manuel Vieira de matos, 
nossa Senhora está mesmo no Sameiro?

R_ Ele teve o cuidado de explicar melhor. 
Não apareceu, mas está no Sameiro. Foi 
escrito, não sei com que fundamento, que 
a Irmã Lúcia, quando esteve no Bom Jesus, 
terá dito que a imagem de Nossa Senhora 
do Sameiro é a mais parecida com a que 
lhe apareceu em Fátima. Curiosamente, 
também se diz que o Papa Pio IX, disse, 
no momento em que a benzia, que para 
onde esta imagem fosse não iriam crescer 
ervas à volta. Disse isto porque naquele 
tempo as igrejas não eram tão cuidadas e 
querendo dizer que não faltaria devoção 
em torno desta imagem, pelo facto de 
ser tão bela. Há um escritor que ao olhar 
para a imagem disse “Mais bela só no 
Céu!”, como está escrito aqui no chão do 
santuário. Portanto, Nossa Senhora não 

MOnS. JOaQUiM MORaiS

apareceu, mas aqui está e está porque as 
pessoas continuam a vir cá. É raríssimo 
encontrar a basílica vazia, seja de inverno 
ou verão. 

ao celebrar 150 anos da fundação, qual 
pensa que tem sido a importância do san-
tuário para Braga e para a arquidiocese?

R_ Tem sido muito grande. Continua a ser 
um grande centro de peregrinação. A área 
de influência vai pelo menos até Santa 
Maria da Feira. Antes de Fátima, natural-
mente não era assim. Também vêm cá 
muitos espanhóis das regiões da Galiza, 
particularmente de Pontevedra. Aos fins 
de semana o santuário está sempre cheio 
de gente, embora isso não se reflita muitas 
vezes na adesão aos sacramentos. Não sei 
se todos os peregrinos vêm cá por moti-
vos espirituais. Nós fazemos o possível, 

mas Deus é quem dá o crescimento dos 
corações. Muitas vezes os milagres são 
espirituais, é a mudança de vida e a con-
versão. É consolador saber que se pode 
ajudar uma pessoa a recompor a sua vida. 
Hoje, muitos dos que por cá passam não 
vêm por razões espirituais. Há grupos que 
vêm só por turismo, sobretudo a partir do 
mês de maio. Também há muita gente que 
vem cá ver o mar ou o pôr do sol. Dos 
que vêm a pé, alguns nem sequer entram 
na basílica. Mas, nota-se uma aumento do 
número de jovens que cá vêm.

Se o fundador do santuário, o padre mar-
tinho Pereira da Silva, voltasse cá hoje, o 
que pensaria do Sameiro?

R_ O Sameiro começou com uma estátua, 
que o padre Martinho Pereira da Silva 
mandou fazer. A basílica só começou a 
nascer uns anos mais tarde, já depois de 
terem sido construídas duas capelas. Não 
sei se o padre Martinho teria noção da 
dimensão que o santuário veio a ter. Ele 
quis apenas destacar a definição do dog-
ma da Imaculada Conceição. Construiu 
uma grande estátua de Nossa Senhora, 
que criou a primeira devoção. Entretanto, 
a estátua caiu e ainda começaram a vir 
cá mais peregrinos. Quanto à queda da 
imagem, eu não penso como as outras 
pessoas. Os jornais da época falam de um 
atentado e até foi nomeada uma comissão 
de inquérito. A meu ver, com a força que 
o vento atinge aqui, não me admira que 
fosse tombada pelo vento. Depois, houve 
aquela coincidência da cabeça ter ficado 

intacta e pensou-se que foi um milagre. 
Eu, sinceramente, não vejo nenhum 
sinal de bomba nas pedras que restaram. 
Entretanto, diz-se que um homem de 
uma paróquia perto do Sameiro, antes de 
morrer, terá dito: “Ó mulher, eu não posso 
morrer em paz, porque fui eu que deitei a 
bomba!”. Nunca se soube se era verdade. 

este domingo o santuário acolhe mais 
uma peregrinação arquidiocesana. Qual o 
verdadeiro sentido desta caminhada de fé 
ao Sameiro?

R_ Se as caminhadas forem bem orienta-
das e feitas com sentido, há uma espiritua-
lidade grande. Agora há uma peregrinação 
arquidiocesana, mas antigamente cada um 
dos arciprestados organizava a sua própria 
peregrinação ao Sameiro. Entretanto, 
como a de Braga era a maior, juntaram-
-se todas na mesma data. Continua a 
vir cá muita gente, mas não tanta como 
dantes. Apesar disso a devoção está muito 
arreigada no povo. Há muita devoção 
a Nossa Senhora do Sameiro aqui no 
Minho. É frequente vermos imagens desta 
Nossa Senhora nas casas das pessoas. 
Aliás, sempre que alguém fica doente, é 
frequente ouvir-se apelos a Nossa Senhora 
do Sameiro. Quando era criança, vinha 
a pé com a minha família desde a minha 
aldeia em Famalicão. Era a noite inteira 
a caminhar em jejum, a rezar o terço e a 
cantar os cânticos à Senhora, como aquele 
das fitas “à boar”. Depois chegávamos 
cá, deixavamos o merendeiro guardado 
e íamos à missa. Isso era a primeira coisa 
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do Papa cá foi um dia muito grande. O 
tema que João Paulo II tratou aqui foi a 
família e nunca me esqueci de uma frase 
que disse na sua homilia: “Lembrai-vos 
que o amor de Deus vos persegue!”. Não 
digo que esta visita histórica de um Papa 
à nossa Arquidiocese tenha influenciado 
o número de peregrinos, mas foi segura-
mente importante. Foi o momento alto da 
história do nosso santuário. Foram mais de 

400 padres a concelebrar e largas dezenas 
de milhares de pessoas. Pode ser que a 
relíquia que vai ficar cá em veneração seja 
mais um incentivo à oração no santuário. 

Qual pensa ser a maior virtude da espiri-
tualidade mariana?

R_ Eu penso que se trata do lado materno 
de Deus. Uma vez, numa viagem à Tur-
quia, vi uma figura em que Deus aparecia 

como uma matrona dando à luz. Isto é 
uma imagem reveladora da necessidade 
deste lado de mãe, que Deus também tem 
através da Virgem Maria. Eu estou conven-
cido que é uma espécie de paralelo com a 
nossa própria mãe. Eu sei que há pessoas 
que se ajoelham diante de Nossa Senhora 
e que isso não está muito certo. É impor-
tante a devoção mariana, mas quando se 
fica apenas na “adoração” é que pode 
ser um problema. Nossa Senhora é muito 
importante, mas não podemos esquecer 
que Ela é um caminho para Deus. Penso 
que a vivência espiritual das pessoas é, por 
vezes, mal orientada. Mas, temos que ir 
sempre pela positiva.

qual é a missão de um reitor de um 
santuário?

R_ A principal missão de um reitor é 
acolher os que chegam e acolhê-los bem. 
Chegam cá pessoas de todas as idades. 
Naturalmente que quanto aos sacramentos 
são mais pessoas de meia idade. Quando 
vim para aqui ainda cheguei a iniciar um 
grupo para os jovens, mas não teve muita 
adesão. As pessoas que passam aqui são 
maioritariamente de passagem. Está na 
hora de sair. O Papa Bento XVI deu-nos 
um grande exemplo, e isso está disposto 
no direito canónico. É preciso dar lugar 
aos novos. Não podemos travar a Igreja!

ENtREVIStA
ii A Imaculada Conceição foi solenemente definida como dogma 

pelo Papa Pio iX na bula “ineffabilis deus” em 8 de dezem-
bro de 1854. foi em memória deste dogma, que tantas 

discussões provocou, que o santuário do Sameiro foi edi-
ficado, por iniciativa do padre martinho Pereira da Silva.

a peregrinação do próximo domingo vai ter início pelas 
7h00 na igreja do Pópulo, tendo chegada prevista ao Sameiro 
pelas 11h00. no santuário vai decorrer a missa campas, 
presidida pelo arcebispo Primaz, d. Jorge ortiga. a temática 
escolhida em 2013 é “Com maria professamos a nossa fé”. 

«Lúcia terá dito que a 
Senhora do Sameiro era 
a mais parecida com a 

que lhe apareceu»

que fazíamos ao chegar. Hoje, muitos 
peregrinos vêm cá e nem entram dentro da 
basílica.

as aparições de fátima foram, no seu tem-
po, um sério problema para o Sameiro. 
Qual a principal diferença que nota entre 
os dois santuários?

R_ Eu creio que Fátima não tem que ser 
encarada como rival do Sameiro. Se per-
demos peregrinos não foi por causa disso. 
Penso que é um fenómeno geral, seja aqui, 
em Fátima ou em Lourdes. Hoje as pessoas 
vêm mais distribuídas durante o ano e 
menos nas grandes celebrações. Mas não 
há rivalidade nenhuma. Diz-se que Fátima 
foi o diabo que apareceu ao Sameiro, mas 
não é verdade. Quanto a Fátima, penso 
que tem uma dimensão mundial. Fátima 
é um milagre e há ali qualquer coisa que 
é extraordinária. Até a localização mesmo 
no centro do país é algo de notável. É a 
mesma Nossa Senhora que é venerada 
nos dois santuários. Não se podem fazer 
diferenças.

dentro em breve o santuário vai acolher 
uma relíquia do Papa João Paulo II. Que 
consequências teve na vida do Santuário a 
visita do Papa João Paulo ii cá? 

R_ Eu ainda não estava cá como reitor, 
mas estive cá na missa campal. A vinda 

foi muitoS anoS PÁroCo de S. ViCtor, a maior Paróquia da arquidioCe-
Se. que memóriaS Guarda deSSe temPo?

R_ Gostei muito de ser pároco de S. Victor. estive lá 27 anos e trabalhei com todo o tipo 
de pessoas. fiz coisas maravilhosas, muitos passeios, até acampamentos de jovens fiz. de 
qualquer modo, conservo muitos momentos de reflexão. Por exemplo, quando fui para a 
paróquia havia três sopas de pobres, porque havia muita gente em dificuldade, principal-
mente depois das falências das fábricas de chapéus. a paróquia não tinha muitas receitas, 
mas o pároco que me antecedeu conseguiu instituir auxílios de diversas instituições e lá 
fez a sopa para os pobres. uma parte do contributo paroquial era colocado à parte para 
distribuir pelos pobres que tivessem mais dificuldade. Nunca me esqueço de uma casa pe-
quena na rua de S. domingos onde viviam 13 famílias. depois, as coisas foram melhoran-
do, felizmente. outra das memórias que tenho é as sessões de cinema que lá fazíamos.

neSSe PaPeL foi o reintrodutor da ProCiSSão da BurrinHa, que HoJe É 
um SuCeSSo da Semana Santa. de onde LHe Veio eSSa inSPiração?

r_ não veio de mim essa ideia. foram os responsáveis da Junta de freguesia que nunca 
me largavam com essa ideia. quando cá cheguei fez-se pela última vez. mandei fazer 
um inquérito para saber como era, mas nunca fiquei a saber bem como é que era. 
Com a ajuda da d.ª rosa Santos da Cunha lá conseguimos perceber um pouco. Já tinha 
havido a reforma do Pio Xii, que reviu a doutrina quanto à vigília pascal, e andava a 
burrinha a passear pelas ruas da cidade enquanto decorriam as cerimónias da Sé. era 
uma grande contradição. então, começamos a pensar como havíamos de fazer. eu disse-
-lhes que só aceitava se fosse antes das outras procissões. quiseram empurrá-la para o 
sábado antes do domingo de ramos, mas achamos melhor ser na quarta-feira Santa. no 
espaço de apenas um mês montamos aquilo tudo, a partir da história do povo de deus. 
agora está cada vez melhor. É um cortejo bíblico que caiu muito bem e serve como 
momento catequético.

Como eStÁ a ViVer o ano da fÉ?

r_ Procuro atualizar-me todos os dias. estando a viver o ano da fé, tornamo-nos mais 
sensíveis às coisas que se escrevem e publicam. também procuro colocar cartazes e 
gravuras que ajudem a criar um ambiente propício. esta procura exterior, procuro que 
seja também interior. É sempre uma oportunidade de desinstalação. não podemos es-
quecer que celebramos os 50 anos do Concílio Vaticano ii. Se não fossem as mudanças 
do concílio, não sei se estaria aqui agora. o concílio foi muito importante para a minha 
forma pessoal de estar na igreja.

«NA PARóqUIA DE S. VIcTOR HAVIA TRêS SOPAS DE PObRES»

    SAMEIRO EM NÚMEROS

2 é o número de peregrinações 
organizadas anualmente ao santuário. 
A peregrinação arquidiocesana tem 
lugar no primeiro domingo de junho. 
Em agosto decorre a peregrinação 
estatutária, de cariz arciprestal.

5 é o número de eucaristias 
dominicais que se realizam no 
santuário: 07h30, 08h30, 09h30, 
10h30, 11h30 e 16h30. durante 
os dias da semana, decorrem três 
celebrações às 08h00, 10h00 e 16h30.

85 mil é o número total de 
comunhões administradas nas 
eucaristias do santuário, número 
apenas superado na Arquidiocese pelo 
santuário de S. Bento da Porta aberta. 

3.300 é a estimativa do 
número total de confissões efetuadas 
num ano, segundo dados referentes 
a 2012. o santuário disponibiliza um 
serviço permanente de confissões.
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LiturGia

LEITURA I – 1 Reis 17, 17-24

Leitura do primeiro livro dos Reis

Naqueles dias, caiu doente o filho da viúva 
de Sarepta e a enfermidade foi tão grave 
que ele morreu. Então a mãe disse a Elias: 
«Que tens tu a ver comigo, homem de 
Deus? Vieste a minha casa lembrar-me os 
meus pecados e causar a morte do meu 
filho?» Elias respondeu-lhe: «Dá-me o teu 
filho». Tomando-o dos braços da mãe, 
levou-o ao quarto de cima, onde dormia, e 

deitou-o no seu próprio leito. Depois, invo-
cou o Senhor, dizendo: «Senhor, meu Deus,
quereis ser também rigoroso para com esta 
viúva, que me hospeda em sua casa, a 
ponto de fazerdes morrer o seu filho?» Elias 
estendeu-se três vezes sobre o menino e 
clamou de novo ao Senhor: «Senhor, meu 
Deus, fazei que a alma deste menino volte 
a entrar nele». O senhor escutou a voz de 
Elias: a alma do menino voltou a entrar nele 
e o menino recuperou a vida. Elias tomou 
o menino, desceu do quarto para dentro 

da casa e entregou-o à mãe, dizendo: 
«Aqui tens o teu filho vivo». Então a mulher 
exclamou: «Agora vejo que és um homem 
de Deus e que se encontra verdadeiramente 
nos teus lábios a palavra do Senhor».

SALMO RESPONSORIAL – Salmo 29 (30)

Refrão: Eu Vos louvarei, Senhor, porque me 
salvastes.

Eu Vos glorifico, Senhor, porque me salvastes
e não deixastes que de mim se regozijas-
sem os inimigos. 
Tirastes a minha alma da mansão dos mortos,
vivificastes-me para não descer ao túmulo.
 
Cantai salmos ao Senhor, vós os seus fiéis, 
e dai graças ao seu nome santo.
A sua ira dura apenas um momento e a 
sua benevolência a vida inteira. 
Ao cair da noite vêm as lágrimas
e ao amanhecer volta a alegria.
 
Ouvi, Senhor, e tende compaixão de 
mim, Senhor, sede vós o meu auxílio.
Vós convertestes em júbilo o meu pranto:
Senhor meu Deus, eu Vos louvarei eternamente.
 

LEITURA II – Gal 1, 11-19
Leitura da Epístola do apóstolo  S. Paulo 
aos Gálatas

Quero que saibais, irmãos: O Evangelho 
anunciado por mim não é de inspiração 
humana, porque não o recebi ou aprendi 
de nenhum homem, mas por uma revela-
ção de Jesus Cristo. Certamente ouvistes 
falar do meu proceder outrora no judaísmo 
e como perseguia terrivelmente a Igreja 
de Deus e procurava destruí-la. Fazia mais 
progressos no judaísmo do que muitos dos 

meus compatriotas da mesma idade, por 
ser extremamente zeloso das tradições dos 
meus pais. Mas quando Aquele que me 
destinou desde o seio materno e me cha-
mou pela sua graça, Se dignou revelar em 
mim o seu Filho para que eu O anunciasse 
aos gentios, decididamente não consultei 
a carne e o sangue, nem subi a Jerusalém 
para ir ter com os que foram Apóstolos an-
tes de mim; mas retirei-me para a Arábia e 
depois voltei novamente a Damasco. Três 
anos mais tarde, subi a Jerusalém para ir 
conhecer Pedro e fiquei junto dele quinze 
dias. Não vi mais nenhum dos Apóstolos, 
a não ser Tiago, irmão do Senhor.

ACLAMAÇÃO EVANGELHO – Lc 7,16
Apareceu no meio de nós um grande pro-
feta: Deus visitou o seu povo.

EVANGELHO – Lc 7,11-17

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas

Naquele tempo, dirigia-Se Jesus para 
uma cidade chamada Naim; iam com Ele 
os seus discípulos e uma grande multi-
dão. Quando chegou à porta da cidade, 
levavam um defunto a sepultar, filho único 
de sua mãe, que era viúva. Vinha com ela 
muita gente da cidade. Ao vê-la, o Senhor 
compadeceu-Se dela e disse-lhe: «Não 
chores». Jesus aproximou-Se e tocou no 
caixão; e os que o transportavam pararam.
Disse Jesus: «Jovem, Eu te ordeno: levanta-
-te». O morto sentou-se e começou a falar;
e Jesus entregou-o à sua mãe. Todos se 
encheram de temor e davam glória a Deus, 
dizendo: «Apareceu no meio de nós um 
grande profeta; Deus visitou o seu povo».
E a fama deste acontecimento espalhou-se 
por toda a Judeia e pelas regiões vizinhas.

“Profeta Elias e a viúva de Sarepta” (Bernardo Strozzi, 1630) In: Kunsthistorisches Museum, Viena (Áustria)

i Santo oVÍdio celebra-se a 3 de JunHo. Cidadão romano, teria 
assistido às pregações de Pedro e Paulo. o Papa S. Clemente teria 
reconhecido nele qualidades de pastor e o enviado à Hispânia a fim de 
reger a jovem igreja Bracarense, onde foi um apóstolo fervoroso. terá 
sido martirizado, encontrando-se as suas relíquias na Sé de Braga.

Sugestão de Cânticos
ent: o Senhor é a minha luz (a. f. Santos, CeC ii 53-54)
ofer: apareceu entre nós (a. a. oliveira, iC 391)
Com: deus é amor (m. Luís, CeC ii 54-55)
Said: Glória ao Senhor (J. P. martins, Ct 408)

doMINGO X do tempo coMUM – Ano C
9 de junho de 2013 

A  dimensão profética percorre a 
liturgia da Palavra deste do-
mingo, em Elias, o profeta da 
esperança e da vida, em Paulo, 

o profeta do Evangelho recebido de Deus, 
e, particularmente, em Jesus, o grande 
profeta que visita o seu povo em atitude 
de total oblação.

A primeira leitura apresenta-nos a figura 
da mulher de Sarepta, que significa a per-
da da esperança e o sentimento de derro-
ta e de procura de um culpado, e a figura 
do profeta Elias, que acredita no Deus da 
vida, que não abandona o homem ao po-
der da morte, ressuscitando o filho da vi-
úva. A figura da mulher significa a perda 
da esperança e o sentimento de derrota e 
de procurar um culpado. O profeta Elias 
é a figura que acredita no Deus da vida, 
que não abandona o homem ao poder da 
morte. O milagre de Elias, como outros  
a eles atribuídos, significa fundamental-

mente que Deus é a única fonte da vida e 
da fertilidade.

Na segunda leitura, acolhemos a absoluta 
gratuidade da conversão de Paulo, para 
quem o Evangelho é uma força vital e 
criadora, que produz o que anuncia; a 
sua força é Deus. É uma força vital, uma 
dinâmica profética que ele recebeu dire-
tamente de Deus. O texto deste domingo 
enquadra-se na acentuação muito forte 
da absoluta gratuidade da conversão de 
Paulo. A essa luz Paulo prega um Evange-
lho que não é de origem humana.  Poder-
-se-ia pensar que este Evangelho tem um 
conteúdo da catequese sobre os factos 
e os ditos de Jesus. Ora, Paulo, quando  
perseguia ferozmente os cristãos, conhe-
cia bem o conteúdo da sua doutrina. Para 
Paulo, o Evangelho é uma força vital e 
criadora, que produz o que anuncia; a 
sua força é Deus. É uma força vital, uma 
dinâmica profética que Paulo recebeu 

diretamente de Deus. Para Paulo, a sua 
conversão  é obra exclusiva  de Deus. 
Temos  aqui um equilíbrio dinâmico entre 
a gratuidade da fé e a adesão à tradição e 
magistério eclesiástico.

No  evangelho, temos a revelação de  
Deus expressa na atitude de piedade 
e compaixão de Jesus no milagre da 
ressurreição do filho da viúva. Deus visita 
o seu povo em Jesus, “um grande profe-
ta”, realizando o reino pela ressurreição, 
oferecendo a sua vida e dando-lhe pleno 
sentido. O milagre relatado neste texto, 
assim como o dos versículos anteriores, 
respondem à pergunta de João de Baptista 
a Jesus: “és Tu que hás-de vir ou devemos  
esperar  outro?”. Antes de mais, temos 
aqui uma revelação de Deus. Diante da 
atitude de piedade e compaixão  de Jesus, 
neste milagre de ressurreição,  vemos a 
exclamação  do povo: “Deus visitou o 
seu povo”. Jesus é “um grande profeta”, 

não apenas porque transmite a Palavra 
de Deus e anuncia o reino com palavras, 
mas sobretudo porque veio realizar o 
reino pela ressurreição. A ressurreição 
do filho da viúva testemunha que a vida 
triunfa plenamente sobre a morte. Signifi-
ca que, para nós, Deus Se encontra onde 
há o sentido, a piedade ou o amor. Sig-
nifica ainda que, seguindo Jesus, só po-
demos também suscitar vida, ter piedade 
dos que sofrem, oferecer a nossa ajuda. 
Das duas, uma: ou fazemos da nossa vida 
um cortejo de morte, dos sem esperança, 
que acompanham o cadáver, em atitude 
de choro e de desespero; ou fazemos do 
nosso peregrinar um caminho de esperan-
ça e de transformação. Podemos esco-
lher, é certo. Mas, se somos seguidores 
de Cristo e nos deixamos visitar por esta 
grande profeta, não temos alternativa!

Reflexão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org

 a Igreja alimenta-se da palavra
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oPinião

No passado domingo, milhares de fiéis do arciprestado da Póvoa de Varzim e Vila do 
Conde peregrinaram até ao santuário da Senhora da Saúde, em Laundos.          

(Fotos: José Carlos Ferreira)           

Há vários anos, décadas 
mesmo, que o Ocidente 
dá sinais, cada vez mais 
óbvios de colapso. 

Cada dia que passa num qualquer 
país, a podridão alastra sobre o tecido 
social. Com o beneplácito silencioso 
de quem deveria gritar. Perante o 
activismo frenético dos agentes 
patogénicos, promovidos a modernos 
e vanguardistas.

 Mesmo ferindo de morte os mais 
básicos princípios da ecologia e 
da fisiologia humanas. Mesmo 
promovendo o obscurantismo 
científico face às evidências mais 
cristalinas da ciência.

Qualquer ser vivo, que se reproduza 
sexuadamente, como é o caso do 
Homo sapiens, cada um de nós, 
para começar a sua existência e 
o seu percurso da vida, precisa, 
obrigatoriamente, de um gâmeta 
feminino (somente produzido por 
uma fêmea, a Mulher), com o sinete 
XX e de um gâmeta masculino 
(somente produzido por um macho, 
o Homem), com o sinete XY  e que 
estes se fundam, originando um 
novo indivíduo. Contra factos, não 
há argumentos. É a Ciência que o 
diz. Não é crença religiosa nem uma 
construção cultural. É um facto que 
o novo ser, com excepções de algum 
erro, vai ser XX como a Mãe ou XY 
como o Pai. Por isso, não pode haver 
duas mães ou dois pais para que se 
forme um novo Homo sapiens. Para 
a origem de uma nova pessoa , dois 
espermatozóides  ou dois óvulos, 
por mais que se tentem aproximar, 
por mais que os seus “fornecedores” 
queiram e se esforcem, nunca darão 
um ser humano. É pura biologia! 
Dizer ou, pior ainda, obrigar a dizer 
progenitor 1 ou progenitor 2 por 
recusa ideológica a admitir que há um 
pai e uma mãe, é um ataque brutal, 
discricionário e discriminatório contra 
um novo e desprotegido ser humano  
que tem o direito primário a saber 
quem foram seus pais, quem está na 
sua origem biológica. 

A barbárie anda à solta!

Nem se trata de um retrocesso, pois 
nunca nenhum povo chegou tão 

longe na destruição da identidade 
humana. 

Nem de um avanço civilizacional, 
como me (nos) querem convencer! A 
civilização não avança com agressões 
ao funcionamento da Natureza! 
Trata-se,sim, de um processo 
autofágico civilizacional. Convicto. 
Determinado. Obstinado.

Por respeito para com a dignidade 
de um ser humano, de todo o ser 
humano e do ser humano todo, a sua 
biologia tem de ser respeitada. E esse 
respeito passa por não sonegar a uma 
criança o direito, sobretudo quando 
ela não pode escolher em liberdade, 
a ser educada pelo seu Pai e pela sua 
Mãe. Salvo os casos, que deverão ser 
excepções, de disfuncionalidades nas 
dinâmicas familiares. E quando estas 
surgirem, devem ser propiciadas às 
crianças quadros próximos dos que 
deveriam ter no seio da sua família, 
com o seu pai e a sua mãe. É por isso 
que a institucionalização de crianças 
é sempre um mal menor.

Para o seu desenvolvimento, 
equilibrado e harmonioso, cada 
criança precisa, acima de tudo, de ser 
amada pelos seus progenitores, que 
são o pai e a mãe. 

Os laços indissolúveis da biologia, 
que unem de forma perene o 
contributo do pai e da mãe, deverão 
ser reforçados pelos laços dos afectos, 
do pai e da mãe. E, sobretudo, cada 
pessoa tem o direito a ser amada 
por quem esteve na sua origem. As 
excepções, são e deverão ser isso 
mesmo, excepções!

E nas excepções, resolver as 
dificuldades com uma aproximação 
tão próxima quanto possível do que 
deveria ser a regra.

Quando se enveredam por caminhos 
ao arrepio da lei natural e do normal 
funcionamento da ecologia, então 
poderemos ter a certeza de que a 
nossa civilização entrou em colapso.

O Ocidente, entrou, pois em colapso! 
Com Portugal na dianteira da 
derrocada!

No meio dos escombros, que a Luz 
nos ilumine um caminho novo.
(escrito ao abrigo do anterior acordo ortográfico)

O Colapso do ocidente

os laços indissolúveis da biologia deverão ser re-
forçados pelos laços dos afectos, do pai e da mãe. 
e, sobretudo, cada pessoa tem o direito a ser ama-
da por quem esteve na sua origem. as excepções, 
são e deverão ser isso mesmo, excepções! 

iGreJa em deStaque

por Carlos Aguiar Gomes
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IGREJA.net
O portal oficial do arciprestado de 
Barcelos é um site bastante útil para 
percecionar a vida cristã desta uni-
dade territorial da Arquidiocese. Para 
além de notícias atualizadas sobre as 
iniciativas pastorais realizadas no arci-
prestado, temos acesso a informação 
sobre a liturgia dominical, a respeito 
dos diversos setores pastorais e, ainda, 
ligações para as zonas pastorais, paró-
quias, santuários e outras instituições 
que atuam na área do arciprestado. 
O portal é fácil de utilizar e tem uma 
imagem arrojada e atrativa.

www.arciprestadodebarcelos.pt

flash 

«Não fui eu que 
pintei o céu de 

azul e o inferno de 
vermelho»

Pinto da Costa,
presidente do F. C. Porto 

No passado domingo, realizou-se em Braga a celebração dos 90 anos do escutismo (DM) 

título: Uma nova opor-
tunidade para o Evan-
gelho

autor: Christoph Theo-
bald; Philippe Bacq

editora: Paulinas

Resumo: «Há muito tempo que uma obra 
não suscitava, ao mesmo tempo, tanto 
entusiasmo e tantos desafios à realidade 
eclesial, tal como a vivemos. Este é o li-
vro que tem servido à renovação pastoral 
de várias dioceses. Nele, não encontra-
mos um olhar defensivo ou depressivo. 
Antes se descobre o presente como um 
tempo oportuno.» (Alfredo Teixeira, UCP)

LiVRo

Sexta-feira 31.05.2013

> VILA DO CONDE: eucaris-
tia de bênção de grávidas, na 
igreja Matriz (19h00).

> BRAGA: procissão de velas 
de Nossa Senhora do Sameiro, 
entre a Sé Primaz e a igreja do 
Pópulo (21h30).

Sábado 01.06.2013

> BRAGA: encontro mensal 
do Pré-Seminário, para jovens 
entre os 10 e os 18 anos, no 
Seminário Menor (09h30).

>BARCELOS: celebração do 
Crisma, na igreja de Vila Fres-
cainha S. Pedro, por D. Jorge 
Ortiga (19h00).

domingo 02.06.2013
> Adoração Eucarística em 
sintonia com o Papa, em todas 
as comunidades (16h00).

> BRAGA: peregrinação arqui-
diocesana ao Sameiro, presidi-
da por D. Jorge Ortiga (07h00-
-13h00).

> VILA DO CONDE: eucaristia 
e procissão eucarística, desde a 
igreja Matriz, presidida por D. 
António Moiteiro (17h00).

> BRAGA: adoração, eucaristia 
e procissão do Corpo de Deus, 
na Sé Primaz, presidida por D. 
Jorge Ortiga (16h00).

> CABECEIRAS DE BASTO: 
adoração, eucaristia e procissão 
do Corpo de Deus, desde a 
igreja de Refojos, presidida por 
D. Manuel Linda (16h00).

> GUIMARÃES: procissão do 
Corpo de Deus, desde a igreja 
da Oliveira (17h30).

terça-feira 04.06.2013

> ESPOSENDE: palestra do 
clero do arciprestado, com D. 
António Moiteiro (15h30).

> Esta sexta-
-feira, entre 

as 23h00 e as 
24h00, o programa 

“Ser Igreja“, da Rádio SIM, 
entrevista o cónego manuel Joa-
quim Costa, sobre as celebrações 
da solenidade do Corpo de Deus.

FM 101.1 Mhz e AM 576 Khz
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Arainha Vitória, poderosa 
rainha da Inglaterra, amava 
muito o seu marido Alberto. 

Ele não podia utilizar o título de rei 
nem ter um cargo público.
Embora se amassem muito, de vez 
em quando discutiam, o que é nor-
mal em qualquer casal, mesmo que 
seja real.
Um dia, depois de uma forte discus-
são, o príncipe Alberto fechou-se no 
seu quarto.
Pouco depois, a rainha Vitória bateu 
à porta. Alberto perguntou:
- Quem é?
- A rainha de Inglaterra!
A porta continuou fechada e a jovem 
esposa bateu de novo.
- Quem é?
- A rainha de Inglaterra!
Silêncio. E assim várias vezes segui-
das. 
Finalmente:
- Quem é?
- A tua mulher, Alberto.
Foi então que a porta se abriu.

Tantas vezes Deus bate à porta 
das pessoas. Ele deseja entrar, 
sentar-se à nossa mesa e estreitar 
a sua amizade connosco. Depen-
de de nós abrir a porta.

In “Nem só de pão”, Pedrosa Ferreira

título: Viver Deus na 
alegria

autor: Lauret

editora: Apostolado da 
Oração

Preço: 10,00 euros

Resumo: Uma viagem pela vida de Claire 
de Castelbajac, uma jovem que, embora 
tenha morrido com 21 anos, fez uma pro-
funda experiência de Deus. No Prefácio 
da Obra, D. Sighard Kleiner ajuda o leitor 
a conhecer melhor esta jovem. A sua 
experiência de Deus é testemunhada ao 
longo da obra pelas abundantes citações 
do Diário de Claire.

título: As Palavras Vivas

autor: Pedro Miguel 
Lamet

editora: Tenacitas

Preço: 16,00 euros

Resumo: Trata-se de mais 
uma biografia tirada na primeira pessoa 
da autoria do Jesuíta espanhol Pedro 
Lamet. Nesta obra centrada na vida do 
autor do quarto Evangelho, o autor põe-
-nos na pele de S. João e faz-nos saborear 
com ele as palavras, os gestos e a ternura 
que o apóstolo experimentou, tocando e 
deixando-se tocar pelo coração de Cristo.

Leituras da escritura 
faculdade de teologia, 30 de maio, 21h30

D. António Couto, Bispo de Lamego e an-
tigo Bispo auxiliar de Braga, está a orientar 
um conjunto de três serões sobre leituras da 
Escritura, que se realizam em Braga, na Fa-
culdade de Teologia. Este vai ser o segundo 
encontro. O último vai decorrer, à mesma 
hora, no dia 20 de junho, sendo o acesso 
livre a todos os interessados.


