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Casa do Menino Deus
Arcebispo agradeceu às Irmãs
No passado domingo, o Arcebispo
Primaz, esteve em Barcelos, onde agradeceu o serviço desempenhado pelas
Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria na Casa do Menino Deus, que passa
agora a ser missão da Ordem Terceira de
S. Francisco. No próximo domingo, pelas 11h00, é a vez da paróquia de Santa
Maria Maior homenagear as irmãs.

Catecumenado
seis candidatos em Braga
Um grupo de seis adultos iniciou
ontem, na Arquidiocese de Braga, o
caminho para receber, em breve, o
sacramento do Batismo. Trata-se do segundo ano consecutivo que é preparado um grupo de pessoas não batizadas
que manifestam vontade em se tornar
cristãos. A cerimónia de admissão ao
Catecumenado foi presidida pelo Arcebispo Primaz, D. Jorge Ortiga.

Conferência sobre Fé
em Vila Nova de Famalicão
A paróquia de Santo Adrião, do
arciprestado de Vila Nova de Famalicão, promove, no próximo dia 5 de
dezembro, às 21h15, um encontro
intitulado “Em que crê quem não crê?
E quem crê?”. Esta iniciativa tem lugar
no auditório da Fundação Cupertino
de Miranda e coloca à conversa Goreti
Azevedo, o Jesuíta Carlos Carneiro
e José Agostinho Marques Lopes, da
Faculdade de Medicina do Porto.

Semana dos Seminários
com balanço positivo
Foi feito um balanço positivo da
Semana de Oração pelos Seminários,
que decorreu entre os dias 11 e 18 de
novembro. Recorde-se que uma equipa
dos seminários diocesanos da Arquidiocese de Braga dedicou esta semana a
percorrer o arciprestado de Esposende.
Segundo o cónego Vítor Novais o acolhimento foi «ótimo», com os seminaristas a realizarem diversas atividades
com jovens daquele arciprestado.

ÓBITO
Faleceu, no passado dia 15 de novembro, o cónego Manuel Oliveira
Veloso, de 88 anos de idade, que foi
pároco da Sé de Braga, entre 1962 e 1995.
Natural de Calendário (V.N.Famalicão), foi
ordenado sacerdote em 1946. Ao longo do
seu percurso pastoral na cidade de Braga,
foi ainda pároco da Cividade, reitor da
igreja do Pópulo e capelão do Salvador e
mosteiro da Visitação. Atualmente residia
na Casa Sacerdotal da Arquidiocese.
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D. António Moiteiro, encontra-se em visita ao Arciprestado de Vila Verde. Hoje, participa na palestra do
clero e visita a paróquia de Nevogilde. No fim de
semana efetua visitas às paróquias de Dossãos,
Carreira de S. Tiago e Carreira de S. Miguel.
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A Comissão Arquidiocesana da Pastoral Social promove, no
próximo dia 30 de novembro, o IV Fórum das Instituições
Sociais. Esta iniciativa, que se realiza na Faculdade de Ciências Sociais, em Braga, decorre durante a manhã e conta com
intervenções de D. Jorge Ortiga e de António Fonseca (UCP).

Arcebispo
quer arquidiocese
a conhecer
os seus santos
O Arcebispo Primaz pretende que, neste
ano da fé, seja mais divulgada a Riqueza
espiritual e humana, a partir dos exemplos
da vida e escritos dos santos e beatos
“gerados” neste território.

P

ara o Arcebispo Primaz, D. Jorge
no seu tempo e renovar a Igreja para uma
Ortiga, a vida e os escritos dos
presença na sociedade», afirmou.
santos e beatos provenientes da
«O Ano da Fé deve conduzir-nos a recoArquidiocese de Braga devem ser «mais
nhecer a vocação de todos à santidade»,
conhecidos» dos fiéis, dado que se tratam
reconheceu ainda D. Jorge Ortiga.
de modelos «de ontem e de hoje».
Salientando que, apesar do Ano da Fé
«Se devemos conhecer a história e os
poder originar «muitas iniciativas», tudo
escritos dos grandes Santos (São Martinho
«pode ser muito pouco» se não deixar
de Dume, São Frutuoso, São
marcas duma «Igreja em perGeraldo) não podemos esquemanente tensão à santidade».
«O Ano da Fé
cer a nossa devoção aos Beatos
«Se esta tensão existisse muitos
deve conduzir(Bartolomeu dos Mártires,
problemas, internos e externos a reconhecer
Alexandrina de Balasar) assim
nos, deixariam de existir e, ao
a vocação
como aqueles cujo processo
mesmo tempo, a Igreja daria ao
de todos à
está introduzido (padre Abílio
mundo, de Portugal e da Eurosa
ntidade»
G. Correia, frei Bernardo de
pa, o que lhe falta: uma alma»,
Vasconcelos, D. António Baracrescentou.
roso)», sublinhou.
Na celebração que marcou tamPronunciando-se na celebração que marbém o termo da Semana dos Seminários,
cou a abertura solene dos Seminários aro Arcebispo frisou que a Igreja Católica
quidiocesanos, o prelado pediu aos cristem um «papel importante nos tempos
tãos para valorizarem os «tesouros do seu
que correm», embora deva apresentar
“Próprio dos Santos”», descobrindo «o
as suas propostas sem «complexos de
seu entusiasmo em dar a conhecer Cristo
superioridade».

D. Jorge confraternizou
com autarcas e reitores
no âmbito do átrio dos gentios,
o Arcebispo Primaz, convidou os 17
presidentes de Câmara, que lideram os
municípios que integram o território da Arquidiocese , e também os reitores das universidades localizadas no mesmo espaço
geográfico, para um almoço-convívio com
o Cardeal Gianfranco Ravasi, do Conselho
Pontifício da Cultura. Durante este evento, que decorreu no Paço Arquiepiscopal,
D. Jorge Ortiga apelidou os presentes de
«parceiros» no «respeito pelo princípio da
subsidiariedade», apelando para que todos
interpretem «o encargo que lhes compete».
«Não nos fechamos nos mundos dos nossos
templos, mas percorremos os caminhos de
todos os homens», sublinhou o prelado.

SANTOS
-> S. Martinho de Dume
Bispo metropolita (562-579)
-> S. Frutuoso
Bispo metropolita (656-660)
-> S. Geraldo
Arcebispo (1096-1108)

BEATOS
-> Frei Bartolomeu dos Mártires
Arcebispo (1559-1581)
-> Alexandrina de Balasar
leiga (n. 1904 - f. 1955)

com processOS
-> D. António Barroso
Bispo do Porto (n. 1854 - f. 1918)
-> Abílio Gomes Correia
pároco (n. 1882 - f. 1967)
-> Frei Bernardo Vasconcelos
beneditino (n. 1902 - f. 1932)

OBRIGADO!
Congratulando-se pelo sucesso do Átrio dos Gentios, o Arcebispo Primaz,
em nome da Arquidiocese, agradece publicamente a todos que contribuíram
para que este evento fosse realidade:
Obrigado ao Conselho Pontifício para a Cultura, na pessoa do Cardeal
Gianfranco Ravasi, acompanhado por D. Carlos Azevedo!
Obrigado à equipa organizadora, coordenada pela Prof. Isabel Varanda, num prolongamento de
atividades do Instituto de História e Arte Cristã da Arquidiocese!
Obrigado ao Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura, na pessoa do seu diretor, padre José
Tolentino de Mendonça; ao arquiteto António Jorge de Moura Leitão (IMAGO); à Fundação
Champalimaud, na pessoa da sua presidente, Leonor Beleza!
Obrigado à Rádio Renascença (Cón. João Aguiar e Fernando Fernandes); à Agência Ecclesia; à RTP
2; ao Diário do Minho; Apostolado da Oração; Editora Paulinas!
Obrigado às instituições: Fundação Gulbenkian (Orquestra Geração), Universidade do Minho
(cedência de espaços, serviços de ação social e Coro da Licenciatura em Música), Fundação
Cidade Guimarães (pela Orquestra Estúdio); Jovens Cantores de Guimarães; Auditório Vita;
paróquias da cidade de Braga (pela “Operação 20 igrejas abertas”); aos Arciprestados da
Arquidiocese! Obrigado a todos os intervenientes!
Obrigado à Universidade Católica Portuguesa (Faculdade de Filosofia e Teologia)!
Obrigado aos mecenas; grupo de jovens voluntários; Hotéis do Bom Jesus; Grupo Muscial
“Cantate”, na pessoa do músico João Gil; Sé Catedral de Braga!
Obrigado a todos os participantes, crentes, ateus e agnósticos!
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O Papa Bento XVI dirigiu uma mensagem aos participantes no Átrio dos Gentios., onde sublinha o facto
crentes e não crentes se terem reunido à volta do «valor da vida, sobre a maré crescente da cultura de morte
em que vivemos». Para o Santo Padre, «cada um de nós não é produto do acaso, é pensado e amado por Deus,
e para defender melhor o valor da vida, ajuda-nos a morte, sobretudo a morte de alguém querido». Nesta
mensagem o Papa recorda ainda que quem se abre a Deus encontra os homens e vive aberto ao mundo.
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cáritas: uma vela por desempregado
© DR

campanha de Natal permitiu angariar
quase 2,8 milhões de euros que foram canalizados para o projeto nacional de ajuda aos mais necessitados.
Até final do primeiro semestre de
2012, registou-se em todas as Cáritas
Diocesanas o atendimento a mais
de 30 mil famílias e pessoas, número
que representa um aumento de 64 por
cento relativamente a igual período do
ano anterior. A nível internacional, a operação natalícia de recolha de fundos permitiu
distribuir quase 180 mil euros por projetos
sociais de vários países, como Somália,
Angola, Brasil ou São Tomé e Príncipe.
As velas, com o custo unitário de 1 euro,
vai decorrer em diversas escolas do país,
junto das Cáritas Diocesanas e também em
estabelecimentos comerciais que se associaram à iniciativa, tal como em 2011.

Cáritas ajudou
mais de 45 mil
famílias e 128
mil pessoas
em 2012, um
aumento anual
de 70%»

O núncio apostólico em Portugal acendeu a primeira vela da campanha “10 Milhões de Estrelas”, em Fátima

A

Cáritas Portuguesa lançou a operação “10 Milhões de Estrelas – Um
Gesto pela Paz”, cujas receitas se
destinam este ano a famílias carenciadas e
a um projeto de desenvolvimento rural na
Amazónia.

Auxílio para Faixa de Gaza
A Cáritas DE jerusalém, organização
da Igreja Católica na Terra Santa, está a pedir apoio internacional para as populações
da Faixa de Gaza, onde nos últimos dias
92 pessoas morreram devido à escalada de
violência entre israelitas e palestinos. A instituição afirma que esta situação, está a deixar os hospitais «sobrelotados de feridos» e
sem condições para atenderem a todas as
necessidades. «São precisos mais médicos»
e há «uma grande falta de medicamentos»
e de «outros recursos», incluindo água.

Nesta décima edição, a Cáritas Portuguesa
vai disponibilizar gratuitamente o jogo “10
milhões de Estrelas”, compatível com o
sistema Android e IOS, a partir da próxima
semana, nas respetivas lojas online.
Ao longo das últimas nove edições, a

Etiópia: crianças resgatadas à pobreza
Todos os dias, nas ruas da capital da Etiópia, acontece um milagre de
amor. As Irmãs da Caridade têm uma escola que não ensina apenas
a ler e a escrever, mas onde oferecem comida, resgatam crianças da
mendicidade, dão esperança de vida. Numa palavra: fazem sorrir. Há quarenta anos, o
cemitério era o local onde se enterravam os mortos e onde viviam os mais pobres dos
excluídos da sociedade. Esses, os escorraçados da sorte, sobreviviam apenas a esgravatar o
lixo. Estavam resignados à mendicidade. Com o colégio, porém, tudo mudou. Estas crianças
passaram a ser tratadas pelo nome, acarinhadas, vestidas, alimentadas. Com as Irmãs, os
mais miseráveis passaram a ser acolhidos com toda a dignidade, como filhos de Deus,
que, afinal, nunca deixaram de ser. O drama é que estas Irmãs estão a ter cada vez mais
dificuldade e precisam na nossa ajuda para continuarem a ajudar. (www.fundacao-ais.pt)

CREIO EM DEUS PAI, “UM” COM O FILHO

C

Ano da Fé 9

Dário Pedroso, sj

ontinuamos a centrar-nos no amor e na descoberta do Pai
com o Pai. Está aqui a fonte da nossa unidade com Deus (cf. Jo 14,
como princípio de todo o amor. Hoje, para ajudar a cres20-21). Seremos tanto mais um com Jesus, e n’Ele com o Pai, quancer a nossa fé, neste ano de graça, queremos olhar o Pai
to mais amarmos, quanto mais nos apagarmos e formos despojados
em comunhão com o Filho e Este em comunhão com o Pai.
e humildes, quanto mais a alma já não for alma, mas for Deus, pela
1º Muitas vezes no Evangelho aparece-nos Jesus a falar da sua
graça da sua deificação. Tudo em nós se cristifica e deifica, pois a
unidade com o Pai: “Eu e o Pai somos Um” (cf. Jo 14, 9-11). Pede
acção de Deus, pelo seu amor, toma posse de nós, da nossa alma,
mesmo ao Pai que nós sejamos um, como Ele é Um com o Pai.
do nosso coração, do nosso afecto, da nossa liberdade, da nossa
Afirma que quem O come ficará um com Ele, como Ele é Um com
vontade, de todo o nosso ser. A unidade do Pai com o Filho é fonte
o Pai (cf. Jo 6, 57). E tantas outras expressões onde esta realidade
e modelo da nossa com o mesmo Pai, através do Filho, pelo amor
maravilhosa da unidade do Pai e do Filho nos é dita de muitas
do Espírito (cf. Jo 17, 21-23). O que impede esta unidade? O nosso
maneiras. Sabemos que o amor gera a unidade e quanto maior e
egoísmo, a nossa soberba, o nosso orgulho, o nosso apego desordemais puro é o amor, maior é a unidade. Assim, no seio da Trindade,
nado às coisas, as nossas riquezas, as nossas paixões desordenadas,
como o amor é perfeito e pleno, a unidade é total.
etc. Mas devemos desejar e pedir mais e mais a
«Quem vê Jesus no próximo graça de sermos um com o Pai, ao jeito de Jesus.
Três Pessoas, porque Se amam infinitamente, são
um só Deus. Unidade gerada pelo amor. Este amor e se lança às obras de carida- 3º Nesta caminhada de unidade com o Pai, está sem
e esta unidade vivida no seio da Trindade são a
dúvida a intensidade da nossa vida de oração, cada
de e de misericórdia, cresce
fonte da unidade que o Pai vive com Jesus Cristo,
na comunhão mais profunda vez mais séria, mais comprometida, mais preparada,
o Verbo encarnado, o Amor feito carne no seio da
mais amorosa. Estará depois a nossa vida eucarística,
com Deus e com Jesus»
Virgem Maria. Toda a existência de Jesus Cristo
pois é a vinda de Jesus a nós, que nos fará permafoi passada na unidade plena com o Pai. Parece que só houve um
necer n’Ele e viver d’Ele, como Ele vive no Pai e pelo Pai. Terá sem
momento que Jesus não “sente” essa unidade, quando no alto da
dúvida uma influência fecunda a nossa vida de caridade, pois Deus
cruz grita: “Meu Deus, meu Deus, porque Me abandonaste” (cf.
só Se manifesta aos que amam. Quem vê Jesus no próximo e se
Mt 27, 46). Para nos unir ao Pai, precisava de sentir a desunidade
lança às obras de caridade e de misericórdia, cresce na comunhão
que existia devido ao nosso pecado. Vive-a e assume-a dum modo
mais profunda com Deus, cresce na unidade com Jesus e, n’Ele,
heróico, para que a humanidade fique em comunhão com o Pai.
com o Pai. Precisamos de examinar cada uma destas três dimen2º Há uma vida divina, mística na unidade vivida entre o Pai e
sões (oração, eucaristia e caridade) e perguntarmos como vivemos
Jesus. O amor que gera comunhão quer continuar a fazer que os
cada uma delas num desejo íntimo de unidade e familiaridade com
dois sejam um só. Duas Pessoas, uma só, pelo amor. Dois corações,
Deus. Já temos, pelo baptismo, o gérmen desta unidade e desta
um só, pelo amor. A vida que circula é a mesma, e gera laços de
comunhão. Precisamos de o fazer desabrochar e crescer cada vez
total unidade entre o Pai e o Filho. Jesus tudo vive no Pai e para o
mais. O Espírito Santo que gera a unidade entre o Pai e o Filho irá
Pai. Para Ele ser, significa ser Filho, no amor e na comunhão total
construindo a nossa unidade com a Trindade.

Algarve
A Sé de Silves, com parte do telhado
destruído, danos no circuito elétrico dos
sinos e um vitral antigo partido, foi um
dos edifícios afetados pelo tornado que
sexta-feira atingiu aquela localidade do
Algarve. Segundo o pároco da cidade
que já foi capital do Algarve, o vendaval
durou apenas alguns «momentos» mas
trouxe à região «uma destruição atroz»,
que deixou 13 pessoas feridas, três delas
com gravidade, e outras 12 desalojadas.

Bragança-Miranda
O Bispo de Bragança-Miranda, D. José
Manuel Cordeiro, lançou um novo livro com doze propostas para ajudar os
fiéis a viverem melhor o Ano da Fé que
a Igreja Católica está a promover. A
obra, editada pelas Paulinas, intitula-se
“Fé acreditada, Fé rezada” e contém
sugestões de apoio e inspiração às
dinâmicas celebrativas dos diversos
grupos e comunidades eclesiais. As
temáticas expostas são o crescimento
na fé, a importância do “testemunho
credível” e “a novidade da Páscoa”.

Portalegre-C.Branco
A primeira sessão da assembleia
sinodal da diocese de PortalegreCastelo Branco realizou-se na passado
fim de semana. Os 89 delegados
(44 leigos, 31 padres, 10 religiosas
e 4 diáconos permanentes) foram
distribuídos por 7 grupos de trabalho,
que têm como missão debater, analisar
e votar as 142 propostas elaboradas,
subordinadas ao tema geral
“Evangelização e Igreja no mundo”.

Porto
Os Jovens Missionários da Boa Nova,
grupo integrado na congregação
religiosa católica com o mesmo nome,
começam hoje a percorrer diversas
paróquias da Diocese do Porto para
apresentarem o musical “Alegria”.
Este espetáculo pretende «responder
ao apelo do Papa Bento XVI que, na
sua mensagem para o Dia Mundial da
Juventude deste ano, desafia os jovens
a serem Missionários da Alegria».

Leiria-Fátima
O Seminário Diocesano de LeiriaFátima vai assinalar no dia 8 de
dezembro a festa da Imaculada
Conceição de Nossa Senhora, sua
padroeira, com um painel intitulado “A
peregrinação de Maria… e a nossa!”.
Segundo o reitor do seminário, este
evento tem como principal objetivo
ajudar «padres, seminaristas, préseminaristas, consagrados e leigos» a
refletirem «sobre o modo como cada
um vai avançando» na relação com
Deus.
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O concerto de Teresa Salgueiro, que decorre no próximo dia 1 de dezembro pelas
21h15, é organizado pelos Seminários Arquidiocesanos e pelo Auditório Vita,
onde se realiza. Os bilhetes, que têm um custo de 15 euros, estão à
venda na portaria do Seminário Menor, sito na rua de S. Domingos
(Braga). É possível fazer reservas, através do número 253 202 820.

i
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O álbum “Mistério” apresenta um repertório
de 15 músicas, todas elas com temáticas que
abordam o mistério da existência humana.
Esta música foi pensada especificamente
para ser reproduzida ao vivo.

Portugal é preciso ser preservrerante, mas
eu estou muito bem acompanhada, por
bons profissionais, gente competente que
nos ajuda a percorrer este caminho.
Disse recentemente que pretende «transmitir [com as palavras]» algumas das suas
reflexões «sobre a profunda experiência
da vida, do mistério que ela contém e
da dimensão humana». Pensa que este
album contribuiu para uma resposta a
esse mistério?
R_ Mais do que contribuir para uma resposta, eu espero que contribua para fazer
perguntas e para gerar essa inquietação.
Acho que é muito importante estarmos
em estado de alerta, despertos para o
mundo que nos rodeia. Por um lado
para a observação da sua complexidade,
nomeadamente da maravilha da natureza.
Depois para observarmos a grandiosidade da vida humana, que per«Como é que
manece como mistério. A natuuma pessoa pode
reza humana continua a permitir
ser feliz quando
tantos abusos. Continua a haver
olhamos para
faltas de respeito e faltas de amor
o lado e vemos
pela vida. Não tenho respostas,
tanta gente com
nem acredito que seja possível
dificuldade,
responder a tudo. Nem eu tenho
mesmo aqui em
essa ambição. Sou apenas alguém
Portugal?»
que vive, que tem o privilégio de
viajar e olhar o mundo de diversas
perspetivas. Sou alguém que observa, que pensa, e essencialmente alguém
que tem esperança. Acredito que, apesar
da condição humana ser tão imperfeita, e
sermos tão difíceis de compreender, sinto
que temos que manter a esperança, porque senão não vale a pena estarmos aqui.

“

Sem esperança,
não vale a pena
estarmos aqui

TERESA SALGUEIRO
Entrevista (via telefone) Rui Ferreira Fotos © Teresa Salgueiro

Teresa Salgueiro, a conhecida vocalista do grupo Madredeus,
lançou-se num desafio a solo. No próximo dia 1 de dezembro
vai atuar no palco do auditório Vita, num espetáculo em que vai
apresentar o seu álbum de originais, intitulado “Mistério”. Num
concerto, cujas receitas revertem a favor da missão dos seminários da Arquidiocese, a artista lança interrogações sobre os
mistérios da existência e os limites da nossa condição humana.
Aqui fica uma entrevista exclusiva e o convite à participação.
Quais são as suas expetativas para este
concerto, no qual vai apresentar o seu
primeiro álbum a solo?
R_ As expetativas são as mesmas que temos em relação a qualquer concerto. Nós
vamos dar o nosso melhor no palco, com
muita alegria, ainda para mais porque
estamos a apresentar música composta
por nós. Nós estreamos, ao vivo, no final
de março. Os primeiros países onde saiu
o álbum foi em Itália, Espanha e depois

logo Portugal. Começámos então a nossa
viagem com este disco. Estivemos em
países como Itália, Polónia, Espanha,
Portugal e México. Tem sido um caminho
muito interessante. Braga é uma cidade
da qual eu gosto muito e tem um público
jovem e universitário. A expectativa é que
as pessoas gostem e que sintam que valeu
a pena assistirem ao concerto. Espero que
desfrutem de um serão musical que seja
interessante.

Sente que está a ter uma adesão positiva
nesta nova etapa da sua carreira?
R_ Sinto que sim. Da parte do público
há um grande entusiasmo e sinto essa
adesão, mesmo não sendo muito fácil
divulgar. O disco é uma edição minha, da
minha empresa, que abri em 2007 para
gerir a minha carreira. Portanto não dependemos de uma editora, nem temos os
contactos ou a força das editoras já constituídas, mas conseguimos lançar-nos. O
disco foi editado em Espanha, Itália e Polónia e tem distribuição no Reino Unido.
No mês de dezembro vai ser editado no
México. O Brasil, a Bélgica, a Holanda
e o Luxemburgo também estão interessados. Aqui em Portugal a adesão está a
ser muito boa. Não temos uma máquina
connosco e não estamos em tempos
fáceis, no sentido da divulgação das artes.
Recordo que a música, no âmbito das
artes, é uma atividade independente, que
não é subsidiada. Para se fazer música em

Alguns dos temas expressos nas suas
músicas, tocam frequentemente palavras
como “noite”, “solidão”, “desconhecido”, “olhar”, ou o “mar”. Estamos, pois,
perante um horizonte de dúvida ou de
encontro?
R_ Eu acho que estamos perante um
horizonte de vida, que é uma permanente
dúvida e um permanente encontro. Ao
longo da vida vamo-nos encontrando
connosco, vamo-nos conhecendo melhor,
aos outros e à realidade. Ao mesmo
tempo vamos encontrando novas dúvidas
e inquietações. Acho que é isso que nos
move. Por isso eu chamei ao disco “mistério”, porque é esse o ponto de partida e
é a melhor palavra para definir a dimensão humana perante o mistério da vida.
Penso que é a perspetiva de uma lucidez
que concilia a maravilha que é a vida,
com o horizonte de dúvida. Por outro
lado, esta palavra dá-nos a esperança de
poder fazer alguma coisa para ajudar o
mundo a ser um lugar melhor. A realidade é demasiado complexa para se tornar
um lugar perfeito. Considero que poderíamos ter evoluído mais, ao longo da
história humana. Temos responsabilidade
sobre isso, nomeadamente neste cantinho
que é a Europa. Nós tínhamos obrigação
de estar a um nível de evolução que nos
permitisse ajudar o resto do mundo que
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Teresa Salgueiro nasceu em Lisboa a 8 de Janeiro de 1969. Em 1986, com
apenas 17 anos, integra o mais famoso grupo Português de sempre no estrangeiro – Madredeus. Entre 1987 e 2007, com os Madredeus, vendeu mais
de cinco milhões de discos em todo o mundo. Participou, também, como atriz
principal, na longa metragem de Wim Wenders, intitulada “Lisbon Story”.

vive tão carenciado e isso não acontece.
A inspiração para as letras desenvolveu-se
em torno de uma reflexão sobre a dimensão humana perante o mistério da vida.
Nessa reflexão cabe uma referência ao
transcendente, nomeadamente a Deus?
R_ Eu não faço referências diretas a
Deus, encarando-o como única resposta,
mesmo sendo crente. Há uma música inspirada nas cantigas de amigo, em que há
referências diretas a Deus. Pessoalmente,
ajuda-me pensar que há uma força capaz
de pôr as coisas no lugar certo. É essa a
esperança que nós temos. Deus é uma
referência, não como resposta. Eu não
tenho respostas. Eu limito-me a fazer perguntas. Quem sou eu para dar respostas
sobre seja o que for. A única resposta que
posso dar é a força do amor. Deus é amor
e o amor é a aceitação da nossa condição
e dos nossos limites. É assumir que somos
um ser que não tem as respostas todas.
O amor pode comunicar-se de formas
muito diferentes e espelha-se em muitas
coisas. Nós não podemos saber, nem
temos respostas para muitas das questões
que colocamos. Essa é a nossa condição.
Contudo, não nos podemos deixar afetar
pelo pessimismo. Não se pode desistir,
nem podemos baixar os braços ou desistir. Temos mesmo que nos ajudar uns aos
outros. A vida é complicada por causa do
homem. Se calhar a vida não é melhor,
porque não estamos atentos e não fazemos o possível para transformar o mundo.
Podemos dizer que a sua música é con-

i

“O Mistério” é o primeiro álbum de originais de Teresa Salgueiro.
Para além da vocalista, fazem parte do projeto Carisa Marcelino
(Acordeão), Óscar Torres (contrabaixo), André Filipe Santos (guitarra), Rui Lobato (bateria, percussão e guitarra). A produção esteve
a cargo de Teresa Salgueiro, António Pinheiro da Silva e Rui Lobato.

ter uma Bíblia ilustrada que li com grande
templativa e espiritual?
interesse. Eu por mim, interessei-me e
R_ Eu acho que sim, sem dúvida. Acima
li muitas coisas na Bíblia, sobretudo os
de tudo é uma música profundamente
Evangelhos. A figura de Cristo para mim é
humana, pois faz parte de um pensacentral. É uma presença que sinto que me
mento sobre a humanidade, no capítulo
acompanha. Porém, não posso dizer que
do ser. Sem dúvida que há uma reverenme tenha inspirado nos salmos, dado que
cia, um respeito sobre a vida e sobre a
nem sequer os conheço bem.
natureza. Eu não acredito num final feliz.
Isso não existe. A vida não é isso. A vida
A Teresa Salgueiro é inevitavelmente mais
é conseguirmos assimilar tudo aquilo que
conhecida pelo facto de ter sido vocalista
vivemos. Como é que uma pessoa pode
do grupo “Madredeus”. Teme que essa
ser feliz quando olhamos para o lado
imagem seja difícil de “descolar” desta
e vemos tanta gente com dificuldade,
nova fase da sua carreira?
mesmo aqui em
R_ Eu estive nos
Portugal? A realiMadredeus durante
dade humana não
«A figura de Cristo
20 anos e estou
é totalmente feliz,
fora dos Madremas não podemos
para mim é central. É
deus há apenas 5
desistir de comunianos, portanto não
car a esperança e
uma presença que sinto
há comparação
de mudar o estado
que me acompanha»
possível. Toda a
de coisas. Temos
minha vida adulta,
que continuamente
até certa altura,
tentar comunicar
era a vivência daquele grupo. Não me
a esperança em todos os nossos gestos.
incomoda nada que me associem aos
Tenho um profundo respeito pela vida
Madredeus. É inevitável. Eu terei que pale uma profunda crença no amor, que á
milhar muito para fazer um caminho tão
uma força transformadora, capaz de gerar
duradouro como aquele. A partir do movida.
mento em que agora faço um disco com
uma afirmação de pensamento, um ideia
Em suma, a sua música pode ser uma
musical, naturalmente que as pessoas
oração a esse Deus desconhecido, à imaseparam. Não penso muito no passado.
gem dos salmos do Antigo Testamento?
Vivi toda a minha vida a caminhar para a
R_ Não, penso que não. Eu sou cristã e
frente. Os Madredeus foram sempre algo
fui batizada na Igreja Católica, mas não
novo. Era um grupo de música original,
frequento a Igreja, nem tão pouco fui à
cantando em português. Orgulho-me
catequese. Quando era pequenina ia à
muito de ter feito parte desse projeto. Eu
missa com os meus pais. Lembro-me de

25 anos de carreira, “Mistério” e...madredeus

O

ano de 2012 vê chegar o primeiro álbum
de originais da Teresa Salgueiro. O seu
percurso de 25 anos de dedicação ininterrupta à Música culmina agora na criação de uma
oficina de composição, cujas peças nascem do
encontro da Teresa com os músicos que escolheu.
Pela primeira vez, entrega-se à composição das
músicas e à escrita de letras de todos os temas.
Desde o início que a ideia foi a procura colectiva,
baseada numa sonoridade particular, para cuja
construção foi determinante o contributo de cada
um dos Músicos. A escolha dos instrumentos recaíu
numa vontade de inovação combinada com elementos próximos à sua sensibilidade. Provenientes
de áreas muito distintas, com a sua disponibilidade
e dedicação, juntos quiseram encontrar e reunir
os recursos para a construção em harmonia de
uma linguagem comum. A inspiração para as letras
desenvolveu-se em torno de uma reflexão sobre a

dimensão humana perante o mistério da vida.
Ao longo de nove meses, de Novembro de 2010
a Julho de 2011, desenvolveram os conceitos e
cristalizaram-se as ideias em formas musicais.
Deliberadamente procuraram o isolamento que
lhes permitisse alcançar o estado de partilha e
concentração necessários à edificação dos quinze
temas que dão origem ao álbum “O Mistério”.
Durante o mês de Agosto de 2011, retiraram-se
para o Convento da Arrábida e montaram de raíz
um complexo estúdio de gravação. Rodeados pela
majestosa Serra da Arrábida, diante do imenso
Oceano, num ambiente de contemplação e intimidade, tiveram acesso a uma experiência única
que marcou de forma indelével este Grupo no seu
primeiro trabalho.
Para gravar e co-produzir este novo disco, Teresa
Salgueiro convidou António Pinheiro da Silva,
reconhecido Engenheiro de Som e Produtor Musical, com quem partilhou os primeiros dez anos de
gravações e concertos da sua vida.
Esta Música foi pensada especificamente para ser
reproduzida ao vivo. Em palco é recriado o leque
das diversas emoções presentes nos diferentes temas, convidando o público a participar da essência
e da energia geradas em cada concerto.
Até agora, este concerto já passou por Itália,
Polónia, Montenegro, Sérvia, México, Espanha,
Eslovénia, Macau e Portugal.
(www.teresasalgueiro.pt)
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podia ter seguido o meu caminho a reintrepertar canções dos Madredeus, mas
eu quis fazer outras coisas e procurar um
novo caminho, que me faça crescer e me
cumpra enquanto pessoa.
São 25 anos dedicados à música. Sente
que a arte em geral, em particular este
tipo de expressão artística, a aproxima
mais da descoberta do mistério? Até que
ponto a música pode ser uma resposta ao
drama existencial?
R_ Eu penso que, sem dúvida, as artes no
pôem em contacto com o universo e com
o mundo real. A música é um mundo
muito particular. É uma arte que não se
pode tocar, que não é palpável. Nós não
podemos tocar a música, mas a música
pode nos tocar a nós. Estamos a falar
de um universo que é tão real como as
coisas que se podem tocar. A existência
não é só aquilo que se vê, mas é também
aquilo que nos transcende. É a capacidade de estar em contacto com o sonho,
como dizia o António Gedeão. As artes,
em geral, põem-nos em contacto com
essa dimensão da realidade. Não dão respostas, mas fazem-nos perguntas. A única
resposta possível é a materialização dessas concretizações. Não é a tentativa de
obter uma resposta, mas é um caminho.
Trata-se de uma espécie de caminho para
a constante inquietação. Eu acho que
não há respostas. Há apenas perguntas.
A única resposta que nós temos é mesmo
o amor e conseguirmos aceitar a nossa
condição. A única resposta é aceitar que
não temos respostas.
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O ADVENTO (do latim Adventus: “chegada”, do verbo Advenire: “chegar a”) marca o início do novo Ano litúrgico: Ano C. Antecedendo o Natal, é um tempo de
preparação e de expetativa, onde os fiéis, esperando o Nascimento de Jesus Cristo,
vivem o arrependimento e promovem a fraternidade e a paz. No calendário litúrgico, este tempo corresponde às quatro semanas que antecedem o Natal.

i
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Sugestão de Cânticos
ENTRADA: No fim dos tempos (J.P. Martins, CEC I 35)
OFERTÓRIO: Rorate Coeli (NCT 59)
COMUNHÃO: Maranatha, aleluia (A.F. Santos, BML 28, 11)
SAÍDA: Vinde, vinde, não tardeis (M. Luís, NCT 51)

“Jeremias lamenta a destruição de Jerusalém” (Rembrandt, 1630) In: Rijksmuseum, Amsterdão (Holanda)

DOMINGO I DO ADVENTO - Ano C
2 de dezembro de 2012
LEITURA I – Jer 33,14-16
Leitura do Livro de Jeremias
Eis o que diz o Senhor: «Dias virão, em
que cumprirei a promessa que fiz à casa de
Israel e à casa de Judá: Naqueles dias, naquele tempo, farei germinar para David um
rebento de justiça que exercerá o direito
e a justiça na terra. Naqueles dias, o reino
de Judá será salvo e Jerusalém viverá em
segurança. Este é o nome que chamarão à
cidade: ‘O Senhor é a nossa justiça’».
SALMO RESPONSORIAL – Sl. 24 (25)
Refrão: Para Vós, Senhor, elevo a minha
alma.
Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos,
ensinai-me as vossas veredas.
Guiai-me na vossa verdade e ensinai-me,
porque Vós sois Deus, meu Salvador.
O Senhor é bom e recto,
ensina o caminho aos pecadores.
Orienta os humildes na justiça
e dá-lhes a conhecer os seus caminhos.
Os caminhos do Senhor são misericórdia
e fidelidade
para os que guardam a sua aliança e os
seus preceitos.
O Senhor trata com familiaridade os que
O temem
e dá-lhes a conhecer a sua aliança.
LEITURA II – 1 Tes 3,12–4,2
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo
São Paulo aos Tessalonicenses

N

este 1º Domingo do Tempo do
Advento, a Palavra de Deus
apresenta-nos uma primeira abordagem à “vinda” do

Senhor.
Na primeira leitura, pela boca do profeta
Jeremias, o Deus da aliança anuncia que
é fiel às suas promessas e vai enviar ao
seu Povo um “rebento” da família de
David. A sua missão será concretizar
esse mundo sonhado de justiça e de paz:
fecundidade, bem-estar, vida em abundância, serão os frutos da acção do Messias. Nesse momento limite em que tudo
parece comprometido, Jeremias anuncia
a fidelidade de Jahwéh às promessas
feitas a David: no futuro, Deus irá fazer
surgir um descendente de David (“zemah
zaddîq” – “rebento justo”), que assegurará a paz e a salvação a todo o povo.
A palavra “zemah” (“rebento”) evoca a
fecundidade e a vida em abundância. É o
nome com que o profeta Zacarias designa
o “Messias”. As palavras ligadas à área da
“justiça” desempenham um papel fundamental neste anúncio de Jeremias. Diz-se

Irmãos: O Senhor vos faça crescer e
abundar na caridade uns para com os
outros e para com todos, tal como nós a
temos tido para convosco. O Senhor confirme os vossos corações numa santidade
irrepreensível, diante de Deus, nosso Pai,
no dia da vinda de Jesus, nosso Senhor,
com todos os santos. Finalmente, irmãos,
eis o que vos pedimos e recomendamos
no Senhor Jesus: recebestes de nós instruções sobre o modo como deveis proceder
para agradar a Deus, e assim estais procedendo; mas deveis progredir ainda mais.
Conheceis bem as normas que vos demos
da parte do Senhor Jesus.
ACLAMAÇÃO DO EVANGELHO – Sl. 84,8
Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia
e dai-nos a vossa salvação.
EVANGELHO – Lc 21,25-28.34-36
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São Lucas
Naquele tempo, disse Jesus aos seus
discípulos: «Haverá sinais no sol, na lua
e nas estrelas e, na terra, angústia entre
as nações, aterradas com o rugido e a
agitação do mar. Os homens morrerão de
pavor, na expectativa do que vai suceder
ao universo, pois as forças celestes serão
abaladas. Então, hão-de ver o Filho do
homem vir numa nuvem, com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, erguei-vos e levantai
a cabeça, porque a vossa libertação está
próxima. Tende cuidado convosco, não

suceda que os vossos corações se tornem
pesados pela intemperança, a embriaguês
e as preocupações da vida, e esse dia não
vos surpreenda subitamente como uma
armadilha, pois ele atingirá todos os que

habitam a face da terra. Portanto, vigiai e
orai em todo o tempo, para que possais
livrar-vos de tudo o que vai acontecer
e comparecer diante do Filho do homem».

a Igreja alimenta-se da palavra
que o descendente de David será “justo”
e que a sua tarefa consistirá em assegurar
a “justiça” e o “direito” (“mishpat” e “zedaqa”). A dupla “justiça/direito”, característica da linguagem profética, refere-se
ao funcionamento recto da instituição
responsável pela administração da justiça
(tribunal) que possibilitará, por sua vez,
uma correcta ordem social (“zedaqa”),
fundamento da paz e da prosperidade.
A segunda leitura convida-nos a não
nos instalarmos na mediocridade e no
comodismo, mas a esperar numa atitude
activa a vinda do Senhor. É fundamental,
nessa atitude, a vivência do amor: é ele o
centro do nosso testemunho pessoal, comunitário, eclesial. Uma dimensão fundamental da nossa experiência cristã é a caridade: só aprofundando-a cada vez mais
podemos sentir-nos identificados com
Aquele que partilhou a vida com todos
nós, até à morte na cruz; só praticando-a,
podemos fazer uma verdadeira experiência de Igreja e construir uma comunidade
de irmãos; só vivendo-a, podemos ser,
para os homens que partilham connosco

esta vasta casa que é o mundo, o rosto do
Deus que ama.
O Evangelho apresenta-nos Jesus, o Messias filho de David, a anunciar a todos
os que se sentem prisioneiros: “alegraivos, a vossa libertação está próxima. O
mundo velho a que estais presos vai cair
e, em seu lugar, vai nascer um mundo
novo, onde conhecereis a liberdade e a
vida em plenitude. Estai atentos, a fim de
acolherdes o Filho do Homem que vos
traz o projecto desse mundo novo”. É
preciso, no entanto, reconhecê-l’O, saber
identificar os seus apelos e ter a coragem de construir, com Ele, a justiça e a
paz. O projeto de salvação/libertação da
humanidade, concretizado nas palavras e
nos gestos de Jesus, é apresentado como
o “resgate” de uma humanidade prisioneira do egoísmo, do pecado, da morte.
Trata-se, portanto, da libertação de tudo
o que escraviza os homens e os impede
de viver na dignidade de filhos de Deus.
A mensagem proposta aos discípulos é
clara: espera-vos um caminho marcado
pelo sofrimento, pela perseguição (cf. Lc

21,12-19); no entanto, não vos deixeis
afundar no desespero porque Jesus vem.
A realidade da história humana está marcada pelas nossas limitações, pelo nosso
egoísmo, pelo destruição do planeta, pela
escravidão, pela guerra e pelo ódio, pela
prepotência dos senhores do mundo. A
Palavra de Deus que hoje nos é servida
abre a porta à esperança e grita a todos
os que vivem na escravidão: “alegrai-vos,
pois a vossa libertação está próxima. Com
a vinda próxima de Jesus, o projecto de
salvação/libertação de Deus vai tornar-se
uma realidade viva; o mundo velho vai
converter-se numa nova realidade, de
vida e de felicidade para todos”. É preciso, ainda, ter presente, que este mundo
novo – que está permanentemente a
fazer-se e depende do nosso testemunho
– nunca será um realidade plena nesta
terra, mas sim uma realidade escatológica, cuja plenitude só acontecerá depois
de Cristo, o Senhor, haver destruído definitivamente o mal que nos torna escravos.
Reflexão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org
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opinião
por Francisco Ribeiro

O Deus desempregado
O pós-Átrio dos Gentios

«Depois do grande sucesso (inesperado) do Átrio dos Gentios,
promovido pela Arquidiocese de Braga, nos passados dias 16
e 17 de novembro, há uma pergunta que a todos se impõe: o
que é que isso contribuiu para a nossa felicidade, isto é, que
mudanças trouxe para a nossa vida?

N

O Átrio dos Gentios, que se realizou nos passados dias 16 e 17 de novembro, nas cidades de Guimarães e Braga, foi um grande acontecimento, que ficará gravado nos anais
da Arquidiocese bracarense.

Fotos Arquivo DM

uma altura em que o desemprego tem pautado
acentuadamente o ritmo
desta sociedade europeia, descobriu-se há bem pouco
tempo um desempregado de longa
data. Após ter criado o mundo,
ter dado emprego a inúmeros
profetas, ter enviado o seu próprio
Filho para divulgar, de um modo
mais evidente, o seu “produto
de salvação” e ter dispensado o
Espírito para acompanhar a missão
dos discípulos, Deus depara-se
agora também com o drama do
desemprego, uma vez terminada
a sua primeira função divina. Por
isso, creio que o Átrio dos Gentios primou essencialmente por
ter dado trabalho/emprego a este
Deus durante dois dias, na medida
em que ele foi o anfitrião deste
evento. Foi em nome d’Ele e por
causa d’Ele, mas sem referência
directa a Ele, que o evento cultural
se realizou.
Quando a Cultura continua a ser
um dos sectoress que menos financiamento recebe do Orçamento
de Estado, um evento eclesial que
promove um diálogo entre crentes
e não crentes, das mais variadas
áreas da sociedade, e uma oferta
artística de alto nível, tudo a
preço zero (com IVA), constitui
um verdadeiro “hino à cultura”. Se
alguns duvidavam da pertinência
do evento, o “certificado de qualidade” assinado pelo punho do
próprio Santo Padre, Papa Bento
XVI, numa mensagem personalizada que espantou o público
no auditório da Universidade do
Minho (Guimarães), comprovou o
contrário!
Das inúmeras vitórias deste
evento, destaco uma: a sociedade
e os não-crentes perceberam que
a Igreja é uma aliada, e não uma
rival, na construção de uma nova
forma social de viver, que todos
desejamos. Aliás, podemos constatar que a diferença de pensamento, afinal, não é um obstáculo à
sadia convivência humana, pois o

pior obstáculo só pode ser a “ditadura dos monólogos” (ausência de
diálogo entre diferenças). E neste
mundo tão plural que habitamos,
uma leitura inteligente do recente
filme dos “Smurfs”, à luz do capítulo 12 da Primeira Carta de Paulo
aos Coríntios, diz-nos que ainda
é possível “viver com qualidade”
e que a democracia (dos atuais
sistemas políticos) ainda é o melhor sistema, tal como ensinam os
números 1913-1917 do Catecismo
da Igreja Católica!
Terminado o acontecimento que
avaliou “O Valor da Vida”, aos
católicos compete agora provocar
pequenos “átrios dos gentios”,
partilhando (e não convertendo
à força!) com os outros a “fé de
meus pais”, no dizer de Marcelo Rebelo de Sousa aquando da
primeira conferência deste evento.
Em suma, trata-se de dar trabalho a este Deus desempregado,
empregando-o como um tema, um
sentido, uma pergunta ou um escândalo nos nossos diálogos, antes
que o átrio fique sem gentios.
Por último, normalmente nos concertos das grandes bandas-pop, os
fãs choram amarguradamente no
fim do concerto. Paradoxalmente,
as lágrimas do cantor João Gil no
fim do concerto numa Sé de Braga
lotada, que encerrava oficialmente
o Átrio, testemunha o inverso: a
emotividade do público, seduzido
pela autêntica música (que nos
remete para o mistério), também
faz chorar os grandes músicos.
Confesso que é uma imagem
muito bela, que apanhou todos de
surpresa! Portanto, que essas mesmas lágrimas, que já derramamos
várias vezes com as contrariedades da vida, nos limpem os olhos
para vermos com mais alegria um
futuro promissor que nos espera!
E afinal qual foi o contributo do
Átrio para a nossa felicidade? Isso
dependerá agora de cada um!

IGREJA BREVE

AGENDA
Bênção de Grávidas: uma boa nova II

FLORES NA VIDA

N

em toda a árvore que produz fruto
produz flor
mas tu mãe floriste e frutificaste.

É o caso das Irmãs que cuidadosamente nos
tratam e nos amadurecem
A quem muitas vezes apetece chamar Mãe.
Não dão flor,
Sendo a sua hospitalidade e carisma o que
as torna particulares
Não florescemos no seu ventre
Mas acolhem-nos fazendo o seu fruto.
Diferentes gerações passam pelas suas
mãos
Jovem flores que regam
Mulheres que recuperam a saúde e regressam ao seu caminho
idosas que envelhecem com a dignidade que
merecem.
Hoje no teu dia mãe lembro também Maria
que, no céu, faz nascer estrelinhas
e assim posso ver-te como na dor aqueles
que amamos e já partiram como tu
Hoje peço pelo bem que te quero
E pelo amor que te tenho
Que Deus te tenha ao seu lado
e peço-te que, pela interceção dos anjos,
manifestemos todos
A gratidão que sentimos por todas as mães.
Agradecemos
a vós, mães de sangue, pela dor que experienciaste e pelo amor que nos deste
fazendo de nós flores.
Agradecemos
a vós, mães que nos adotaste na doença,
pela vossa ternura e amor
tornando-nos fruto.
Agradecemos ainda
A vós, mães do mundo, em que te incluo
mãe,
pela coragem e arte na criação dos vossos
frutos ou seja dos vossos filhos
Relembro também aquelas que por algum,
motivo não o puderam realizar.
Hoje e sempre
Um bem haja a todas as mães,
em especial a ti querida mãe.

Teresa Rodrigues Lopes
Utente da Casa de Saúde do Bom Jesus

Carlos Aguiar Gomes

A

vida só tem sentido se lutarmos por merecê-la. Todo o dia e os dias todos. E a vida humana,
queira-se ou não , começa no preciso momento da concepção. Nem antes nem depois , apesar
dos malabarismos que alguns “artistas” gostam de usar, distorcendo o que a Ciência ilumina
com o seu conhecimento e avanços permanentes. A poluição da linguagem pode camuflar a realidade.
Por mais que se minta, porém ,nunca a mentira se transforma em verdade nem esta é o resultado
de maiorias ou de lobbies bem-pensantes que dominam a comunicação social. A Biologia afirma e
confirma que a realidade do começo do ser humano, ente em mudança permanente , tem um início
conhecido há muito, quando um espermatozóide se funde com um óvulo ,fazendo surgir uma célula
com um património genético único e irrepetível ,se deixarem funcionar a Natureza sem interferências,
originando um ser ,indubitavelmente humano, que é cada homem ou mulher. É este O momento zero
da nossa existência, mas não o zero da nossa existência.
Infelizmente, entre nós, malgrado o declínio assustador da natalidade, impôs-se uma cultura de feroz
campanha, muitas vezes subtil , contra a vida por nascer, que não deixa de ser vida humana! Legalizouse e liberalizou-se o aborto.Facilitou-se escandalosamente a sua prática e, vergonha das vergonhas,
isentaram-se de taxas moderadoras a sua prática e ,até, se dão licenças pós-aborto como se esta
prática fosse algo de se compensar ou premiar! E, não contentes, os políticos legislaram no sentido de
franquear o acesso livre e libertino àquilo que se convencionou, erradamente, chamar contracepção
de emergência, a pílula abortiva ,vendida sem restrições como se fosse uma qualquer aspirina, mesmo
sabendo-se os graves riscos que correm as suas utilizadoras. É esta a cultura envolvente .Mas ,mesmo
sendo politicamente incorrectodefender outro ponto de vista, não podemos claudicar! Pela
acção. Pela oração. Pela denúncia. Pelo apoio à vida nascente. Pelo apoio às mães em crise e
sem suportes familiares ou sociais. Sempre e em todas as circunstâncias a vida humana por
nascer ,por ser um ser humano e um ser humano extremamente sensível, desprotegido e
muito frágil, merece toda a nossa atenção e solicitude.
A bênção de Grávidas, que cada vez se expande mais, é uma iniciativa absolutamente
louvável e merece um acolhimento e divulgação prioritária .Por isso, quando vi que
na Diocese de Braga, o Plano Pastoral para este ano incluía a administração deste
sacramental a nível diocesano, rejubilei. E não posso silenciar esta minha alegria. Sinto
a obrigação de ,também eu me associar a este evento, pedindo que a Arquidiocese,
pelas suas grávidas (e os pais dos bebés que irão nascer!) esteja em pleno. De
Cabeceiras de Basto a Esposende. De Barcelos a Vieira do Minho. Da aldeia mais
remota onde nasce a esperança em cada mulher grávida, à cidade mais populosa
onde ,talvez, uma grávida não dê nas vistas ou seja olhada de soslaio com desdém.
Vamos encher a Catedral de Braga de grávidas, no próximo dia 16 de Dezembro.
Vamos divulgar a iniciativa no nosso Café. No Hospital. No Centro de Saúde. Na
Escola. Na nossa Família. Em todo o lado por onde passemos! Não receemos usar as
redes sociais. Comuniquemo-lo por mail ou por telefone. É uma BOA NOVA
que temos o direito e o dever de proclamar.
(texto ao abrigo do anterior acordo ortográfico)

LiVRoS
Título: Diálogos no Átrio
dos Gentios
Autor: Lorenzo Fazzini
Editora: Pátio dos Gentios/Diário do Minho
Preço: 10,00 euros
Resumo: Obra que integra entrevistas
com vários pensadores, crentes e nãocrentes, convocados para as diversas
edições do “Átrio dos Gentios”. Um livro
escrito com uma linguagem transversal
e arejada que merecerá certamente o
acolhimento de crentes e não-crentes, na
procura dialógica da beleza infinita, no
bem comum e na verdade que conduz à
paz entre os povos.

Título: Mostrar Cristo ao
Mundo
Autor: Bento XVI
Editora: Apostolado da
Oração
Preço: 14,00 euros
Resumo: Abrangendo os cinco primeiros anos do pontificado de Bento XVI,
recolhe parte significativa daquilo que
este pontificado tem apresentado de
mais inovador: a profundidade teológica,
espiritual e cultural de um Papa traduzida em homilias e discursos que ficarão,
certamente, para a História, como um dos
frutos mais amadurecidos do seu pontificado.

IGREJA.net
«Ninguém nos
tirou o título de
“Senhores de
Braga”, fomos
nós que nos
libertamos dessa
responsabilidade»
D. Jorge Ortiga, em almoço com
autoridades civis e académicas

www.ver.pt

Este portal, que resulta de uma iniciativa da Associação Cristã de Gestores
e Empresários, e se centra em três
vectores - Valores, Ética e Responsabilidade - está dividido em grandes
áreas de reflexão: valores, ética,
responsabilidade, liderança, inovação,
sustentabilidade e ser +. Na opção
“entrevistas”, podemos aceder a uma
quantidade significativa de artigos
onde são entrevistadas diversas personalidades nacionais e estrangeiras. No
espaço “dossiers”, encontram-se textos
organizados por áreas temáticas.

Sexta-feira 23.11.2012
> BARCELOS: ciclo itinerante de
tertúlias sobre o ano da Fé, na
sede da ACULDEPE, em Pereira
(21h00).

Sábado 24.11.2012
> VILA VERDE: D. António
Moiteiro visita a paróquia de
Dossãos (16h00-20h00).
> VIEIRA DO MINHO: vigília
de oração de Cristo Rei com
catequistas.

Domingo 25.11.2012
> VILA VERDE: D. António
Moiteiro celebra eucaristia em
Carreira de S. Tiago (09h00) e em
Carreira de S. Miguel (11h00).
> BARCELOS: missa de ação de
graças pelas Irmãs Franciscanas
Missionárias de Maria, na Casa
do Menino Deus (11h00).
> V.N.FAMALICÃO: encontro de
coros litúrgicos (14h30), e eucaristia presidida por D. Manuel
Linda, em Pedome (18h00).

Terça-feira 27.11.2012
> BRAGA: seminário sobre o Sacramento da Reconciliação. no
Centro Pastoral da Arquidiocese
(09h30-13h00).
> BRAGA: reunião das Províncias Eclesiásticas de Braga e da
Província Eclesiástica de Santiago de Compostela (10h00).

Quarta-feira 28.11.2012
> BRAGA: seminário sobre o Sacramento da Reconciliação. no
Centro Pastoral da Arquidiocese
(09h30-13h00).

Quinta-feira 29.11.2012
> AMARES: D. António Moiteiro
participa na Adoração Eucarística em Vilela (21h00).

Sexta-feira 30.11.2012
> BRAGA: IV Fórum das Instituições Sociais, no auditório da
Faculdade de Ciências Sociais
(09h30-12h30).

> Esta sexta-feira, entre as
23h00 e as 24h00, a
não perder o programa “Ser
Igreja“, da Rádio SIM.
FM 101.1 Mhz e AM 576 Khz
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