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vai ser a religiosidade popular Em algu-
mas paróquias, a religiosidade popular. 
Às comunidades vai ser proposto que se 
possa purificar «as suas deficiências» e 

«revitalizar os seus valores», nomeada-
mente as festas locais, devoções popu-
lares, novenas e tríduos e o culto aos 
santos.
Pronunciando-se durante o último conse-
lho pastoral, D. Jorge Ortiga alertou para 
o «horizonte frequentemente limitado e 

iGreja PriMaZ
Realiza-se este domingo a peregrinação do arcipres-
tado de Vieira do Minho ao santuário da Senhora da 
fé, em Cantelães. o percurso inicia-se às 09h30 na 
igreja de Vieira do Minho. À chegada ao santuário 
decorre a eucaristia, presidida por d. jorge ortiga.

i

 ÓBITO
faleceu, no passado dia 30 de 

maio, o padre francisco da Costa 
teixeira, em Vila nova de famalicão. 

nascido em 26 de setembro de 1939, 
depois da formação em Seminário, foi 
ordenado sacerdote em 11 de julho de 
1965. iniciou serviço pastoral em 16 de 
julho de 1965 como Pároco de Courel e 
Pedra furada, no arciprestado de Barcelos. 
a partir de 1970, assumiu a paroquiali-
dade de Vermoim, arciprestado de Vila 
nova de famalicão. em junho de 2012, foi 
dispensado desta missão, tendo continua-
do a viver na residência paroquial.

O próximo ano pastoral da Arqui-
diocese de Braga vai ser vivido 
sob o lema “Fé Celebrada”, numa 

aposta deliberada em redescobrir o lugar 
central da celebração litúrgica na vida das 
comunidades, procurando também uma 
relação mais estreita entre a celebração da 
fé e a ação evangelizadora.  
Durante o chamado Ano Litúrgico, as 
comunidades eclesiais vão ser chama-
das a não se preocuparem «apenas por 
impulsionar, promover e estruturar todas 
as restantes atividades pastorais», mas a 
valorizar mais a liturgia, considerado o 
«cume e fonte da comunidade cristã».
Os principais objetivos do novo plano 
pastoral, que ainda está em fase de dis-
cussão, vão ser a preparação da liturgia 
sacramental e a formação no âmbito dos 
ministérios, a valorização do domingo 
como dia central da comunidade cristã e 
também a necessidade de promover mais 
iniciativas de oração comunitária.
Outro dos objetivos do novo ano pastoral 

Fé CELEBRADA DÁ 
O MOTE AO NOVO 

ANO PASTORAL

_________________________________

“
Segundo D. Jorge Ortiga, o 
próximo plano pastoral deve 
«incutir esperança» e fazer 

com que a celebração da fé «se 
torne ambiente retemperador e 

reconfortante».
_____________________________

Braga  
procissão do Corpo de Deus
as 63 paróquias que constituem o arci-
prestado de Braga participaram, no pas-
sado domingo na tradicional procissão 
do Corpo de deus. na eucaristia solene 
que antecedeu a procissão, d. jorge or-
tiga reforçou a ideia de que a eucaristia 
é uma «partilha da mesma identidade» 
e «o fundamento da unidade e vida» 
das comunidades eclesiais.

Vila do Conde
tapetes de flores e procissão
a cidade de Vila do Conde celebrou 
o Corpo de deus com a tradicional 
procissão que percorreu as ruas orna-
mentadas com tapetes de flores. Esta 
tradição, que se realiza apenas de qua-
tro em quatro anos, arrastou milhares 
de pessoas às ruas e foi presidida pelo 
Bispo auxiliar d. antónio Moiteiro. 

 
Braga
Senhora desceu à cidade
na passada sexta-feira, dia em que a 
igreja celebrava a Visitação, a imagem 
de nossa Senhora do Sameiro desceu à 
cidade de Braga, algo que já não suce-
dia desde 2004. transportada via auto-
móvel até ao rossio da Sé, a imagem foi 
saudada por milhares de bracarenses, 
seguindo depois em procissão de velas 
até à igreja do Pópulo. esta iniciativa 
marcou o início das comemorações dos 
150 anos do santuário do Sameiro.

V. N. Famalicão
solenidade do Corpo de Deus
o arciprestado de Vila nova de famali-
cão assinalou a solenidade do Corpo de 
deus com uma procissão pelas ruas da 
cidade, que foi presidida pelo arci-
preste, padre Paulino Carvalho, tendo 
contado tam- bém com a presença de 
vários sacerdotes do arciprestado. antes 
da procissão decorreu, na nova Matriz, 
uma hora de adoração eucarística em 
sintonia com o Papa francisco. 

está a decorrer até ao dia 30 de junho, no Seminário de 
nossa Senhora da Conceição, em Braga, a exposição 
intitulada “Vida de São Bento e seu fiel seguidor frei 
Bernardo da anuntiata”. esta iniciativa integra-se nas 
comemorações dos 80 anos da morte de frei Bernardo.

i
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Musical sobre João Paulo II
o auditório Vita, em Braga, vai 
acolher, entre os dias 7 e 10 de junho, um 
musical sobre a vida do Papa João Paulo II, 
intitulado “Wojtyla”. Este espetáculo, que 
nasceu em 2010 integrado num projeto 
desenvolvido pela paróquia de Cascais, do 
Patriarcado de Lisboa, não pretende ser um 
relato histórico nem uma biografia, mas 
tem como mote apresentar «testemunhos 
de quem se cruzou com ele», «de vidas 
que mudaram» e, particularmente, da «re-
lação de João Paulo II com os jovens». O 
grupo que desenvolve este projeto nasceu 
com o objetivo de produzir e realizar um 
espetáculo musical com fins beneméritos. 
Teve a sua estreia no dia 18 de maio de 
2010, no Estoril. Os bilhetes estão dispo-
níveis em qualquer loja da FNAC, Worten, 
Dolce Vita, El Corte Inglés e Abreu Viagens, 
e também na página www.ticketline.pt.

Ronda da Lapinha 
o arCiPreStado de Guimarães e Vizela 
vive no próximo dia 16 de junho uma das 
suas celebrações de fé mais significativas. 
A Ronda da Lapinha, que se realiza pelo 
401.º ano consecutivo, arrasta todos os 
anos milhares de pessoas numa verdadeira 
meia maratona da fé em que são percor-
ridos ao todo 21 quilómetros. A Ronda 
da Lapinha do ano passado foi particular-
mente participada, tendo incluído uma 
celebração que lotou o Largo do Toural. 
A grande novidade do programa para este 
ano, é a integração da imagem da Senho-
ra da Lapa, de Sernancelhe. A procissão 
sai da freguesia de Calvos, pelas 13h00, 
depois da missa campal, rumando até à 
igreja da Oliveira, no centro de Guima-
rães. Daí, na companhia da Senhora da 
Oliveira, até ao Largo do Toural, onde se 
vai encontrar com a Senhora da Lapa. ©

 D
M

Gratidão aos colaboradores
uma das iniciativas que deverá figurar no 
calendário do próximo ano pastoral é uma 
celebração de agradecimento aos colabo-
radores da igreja arquidiocesana. d. jorge 
ortiga pretende realizar anualmente um 
«ato público de reconhecimento». Segun-
do o prelado bracarense, este momento 
poderia ser integrado no dia da arqui-
diocese, que se assinala habitualmente no 
primeiro domingo de outubro.

LIgação entre a 
liturgia e a vida 

é um dos objetivos 
do plano pastoral 

a inaugurar 
em outubro 

egoísta» que se gera em muitas comuni-
dades eclesiais, sublinhando o risco «de 
uma fé celebrada dentro das Igrejas».
«Não gostaria, de maneira nenhuma, que 
este programa pastoral nos fechasse nas 
Igrejas», sublinhou, referindo ainda que 
a Igreja se deve «interrogar, serenamente 
e com confiança, sobre a diminuição 
do número daqueles que frequentam as 
nossas igrejas».

O Arcebispo Primaz e departamentos pastorais estão a delinear o próximo plano pastoral da Arquidiocese
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Na sua oração, o Papa Francisco não 
esqueceu os dois bispos de Alepo 
ambos ortodoxos, que, há pouco 
mais de um mês, foram raptados e 
que continuam desaparecidos.
O Santo Padre recordou também as 
«muitas situações de conflito» que 
atingem o mundo bem como os 
«muitos sinais de esperança», em par-
ticular na América Latina, que abrem 

caminho «à paz e à reconciliação».

as intenções de oração do Papa 
francisco para o mês de junho privi-

legiam a promoção da união entre todos 
os povos e o reforço da evangelização. 
desafia os fiéis a rezarem pelo fortaleci-
mento de uma cultura de diálogo, de es-
cuta e de respeito mútuo entre as pessoas. 
o Papa convida as comunidades cristãs a 
promoverem uma nova evangelização nos 
territórios marcados pela “secularização”.

Creio no amor do Coração de Cristo, que nos ama 
com amor divino pois é Verbo do Pai e Pessoa divina, 

e nos ama com todo o amor humano na forma mais 
perfeita, pois é verdadeiro homem, de Coração trespas-
sado.

Creio no amor do Coração de Cristo, que nos revelou 
sempre o amor do Pai, como deus de amor, de festa, de 
Misericórdia, de alegria, que nos deu seu Pai para nosso 
Pai, revelando-o como filho de Coração trespassado. 

Creio no amor do Coração de Cristo, que Se revelou 
sempre o “amigo de pecadores”, de publicanos, de 
prostitutas, que assumiu a graça de ser Bom Pastor que 
ama todas as ovelhas e busca as perdidas, de Coração 
trespassado.

Creio no amor do Coração de Cristo, compadecido das 
multidões sem pão e sem pastores, chorando a morte 
do amigo Lázaro, passando no mundo fazendo o bem 
e curando a muitos, amigo de doentes e marginais, de 
Coração trespassado.

Creio no amor do Coração de Cristo, que, como Único 
e eterno sacerdote, instituiu a eucaristia e nos deixou 
o sacramento da ordem, fazendo da igreja sua esposa 
Santa e sendo um esposo de Coração trespassado.

Creio no amor do Coração de Cristo, que no alto da 

Cruz nos deu sua Mãe para nossa Mãe, Mãe da 
humanidade e da igreja, entregando-a a S. joão, o 
apóstolo que contemplou o seu Coração trespassado. 

Creio no amor do Coração de Cristo, servo humilde, 
pobre com os pobres, casto e virgem, obediente até 
à morte e morte de Cruz, onde o soldado romano fez 
d’ele um deus e um homem de Coração trespassado.

Creio no amor do Coração de Cristo, que tem sede de 
nós, da nossa presença, da nossa companhia, da nossa 
amizade, da nossa reparação, do nosso louvor, e conti-
nua de Coração trespassado.

Creio no amor do Coração de Cristo, que convidou S. 
tomé a entrar no seu lado aberto e continua a convidar 
a todos a confiar n’ele, a buscar refúgio e repouso, dons 
e graças na fonte do seu Coração trespassado.  

Creio no amor do Coração de Cristo, que é o Coração 
do Cordeiro imolado, que por toda a eternidade der-
rama sobre nós torrentes de misericórdia e de graça 
e continua a ser adorado como Cordeiro de Coração 
trespassado.

Creio no amor do Coração de Cristo, confio n’ele, me 
entrego e consagro ao seu amor, quero deixar-me incen-
diar no seu fogo divino, quero ter um coração seme-
lhante ao d’ele, o meu amigo de Coração trespassado.

iGreja uniVerSaL
o Papa aprovou esta semana a publicação do decre-
to que reconhece as virtudes heroicas de d. joão 
de oliveira Matos (1879-1962), bispo auxiliar da 
Guarda, que recebe assim o título de “venerável”. 

trata-se de mais um passo rumo à beatificação.

i

Papa apela ao fim do conflito na Síria
Aveiro
dia da saudação
o Bispo de aveiro desafiou todas as 
suas comunidades a reservarem o dia 
11 de junho para a realização de um 
dia da Saudação, oportunidade para 
gestos de acolhimento e diálogo que 
ajudem a quebrar o «anonimato e a 
indiferença» que reinam na sociedade. 
Esta é mais uma iniciativa integrada na 
Missão jubilar que celebra os 75 anos 
da restauração da diocese.

Leiria/Fátima
peregrinação das crianças
Milhares de crianças de diversos pontos 
do país vão juntar-se este sábado no 
Santuário de fátima para dois dias de 
convívio e oração inseridos na 36.ª 
peregrinação anual dos mais novos 
à Cova da iria. o tema deste ano é 
“Coração de Maria, refúgio e Caminho” 
e pretende ajudar as crianças e 
descobrir a mensagem de Maria. Preside 
a esta peregrinação o Bispo auxiliar de 
Braga d. antónio Moiteiro.

Lisboa
D. José Policarpo despediu-se
o Cardeal Patriarca d. josé Policarpo 
despediu-se no passado domingo dos 
católicos lisboetas na celebração na Sé, 
depois da procissão do Corpo de deus. 
«já estou com saudades mas vamos 
continuar unidos», disse. recorde-se 
que d. Manuel Clemente vai tomar 
posse como Patriarca de Lisboa a 6 de 
julho, na Sé de Lisboa, um dia antes 
da entrada solene na diocese, que vai 
decorrer no Mosteiro dos jerónimos.

Santarém
aposta na transmissão da fé
a diocese de Santarém vai reforçar a 
aposta na transmissão da fé durante 
o ano pastoral 2013/2014, anunciou 
o bispo diocesano, que alertou 
para as «trevas» do relativismo 
contemporâneo. o prelado afirmou 
que o programa pastoral do próximo 
ano visa «cuidar da fé» para que «seja 
fermento que transforma o coração 
dos crentes e a sociedade». 

Viana do Castelo
dia diocesano da família
o dia diocesano da família foi 
celebrado a 26 de maio em Melgaço, 
com críticas à atual «cultura 
facilitadora do divórcio». d. anacleto 
oliveira teceu críticas a esta cultura 
que diz estar a destruir a família «com 
as consequências que já são bem 
patentes na sociedade e que a crise 
financeira vem acentuar».

CREIO NO aMOR DE JESUS DE CORaÇÃO TRESPaSSaDO    aNO Da Fé 32 Dário Pedroso, sj

o Banco alimentar contra a fome recolheu no 
passado fim de semana 2445 toneladas de géneros 
alimentares, numa ação que mobilizou 39.200 vol-
untários. os géneros recolhidos vão ser distribuí-
dos a 2221 instituições de Solidariedade Social.

i

O Papa Francisco manifestou publi-
camente a sua «viva e sofrida» 
preocupação por causa da guerra 

na Síria, alertando para as «consequências 
trágicas» do conflito que se arrasta há mais 
de dois anos.
«Esta tormentosa situação de guerra traz 
consigo consequências trágicas: morte, 

O Papa assegurou a sua oração e a sua solidariedade para com os afetados pelo conflito na Síria

© DR

destruição, enormes danos económicos 
e ambientais, como também a praga dos 
sequestros», declarou no seu mais recente 
pronunciamento dominical.
Segundo o Papa, esta guerra «inflama a 
Síria e atinge especialmente a população 
indefesa», que deseja «uma paz na justiça e 
na compreensão».

Congo: uma lição de santidade
uma criança, com menos de três anos de idade, foi vítima de 
uma bala traiçoeira. jean-Pierre seria apenas mais uma vítima do 
caos que se vive no Leste da república democrática do Congo, 
se não tivesse previsto a sua própria morte e não a encarasse com 
total serenidade. no instante em que correram para ele, para o 
ampararem, recordaram de imediato as suas palavras, horas antes 

quando disse, como se fosse uma profecia, que uma bala entraria em casa e que todos 
deveriam manter a calma. jean-Pierre não chorou. Pediu aos pais que o abençoassem, 
um de cada vez. depois, rezou em silêncio, fez o sinal da cruz, rezou o Pai nosso e disse: 
“faça-se a tua vontade!”. Voltou a pedir a bênção aos pais, pediu-lhes desculpa e morreu 
algum tempo depois. hoje, em Goma, todos sabem como ele, profeticamente, falou do 
que lhe ia acontecer e das suas últimas orações. hoje, em Goma, o menino jean-Pierre 
é já considerado santo. afinal, aquela bala não matou ninguém. jean-Pierre está vivo no 
coração e basta falar dele para derrubar o poder das armas. (www.fundacao-ais.pt)

Pastoral da Sáude renovada
a PaStoraL da SaÚde naCionaL 
quer «renovar estruturas e métodos» de 
modo a responder de forma mais eficaz a 
desafios como a crise económica e social.
A decisão foi tomada durante o 25.º En-
contro Nacional de agentes de Pastoral So-
cial, que terminou na semana passada em 
Fátima, e que teve como tema “A Arte de 
Cuidar”. Os responsáveis deste setor pre-
tendem «abrir um novo ciclo», que favore-
ça uma ligação mais estreita com a Pastoral 
Social, no apoio a pessoas e comunidades, 
sobretudo as mais carenciadas.

O Papa celebrou 
missa com 

alguns militares 
e com familiares 

de soldados 
mortos em 

missões de paz.
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entreViSta
i Sérgio Lino tem 33 anos e é natural de Couto de Cambeses, Barce-

los. É professor de educação física no externato infante d. hen-
rique. É mestre em Ciência da educação física. foi jogador amador 
de futebol, sendo atualmente treinador do Porto d’ave, depois de 
ter passado pelo CateL Cunha, apúlia e Águias da Graça.

i

o futebol é um âmbito que aparece frequentes ve-
zes de costas voltadas com a fé. Apesar da supers-
tição que por vezes se mistura com a devoção, a fé 
cristã está muito presente nos relvados. Para per-
cebermos melhor esta ligação, na semana em que 
termina os campeonatos distritais, fomos entrevis-
tar um treinador de futebol que se assume como 
cristão e acredita que a fé é a base para o sucesso.

Se deus fosse adepto de futebol, qual 
seria o seu clube?

R_ Acho que seria adepto de todos os 
clubes. Deus é para todos, portanto não 
pode ter nenhuma preferência em espe-
cial. Aprendi que Deus perdoa, que Deus 
é bom, portanto só pode torcer por todos, 
independentemente do que são. É essa a 
imagem de Deus que tenho.

Os clubes do futebol regional, à seme-
lhança do país, passam por uma grave 
crise económica. Nota-se até uma re-

“ é deus 
quem nos AjudA 
A ter ForçAs 
pArA AlcAnçArmos 
As nossAs metAs

o Grupo desportivo de Porto d’ave é uma 
equipa amadora de futebol. está sediado na 
freguesia de taíde, Póvoa de Lanhoso, tendo sido 
fundado em 1978. atualmente milita na divisão 
de honra da associação de futebol de Braga.

dução do número de clubes a competir. 
Mesmo assim, alguns clubes apostaram 
na formação. Em que medida é que o 
futebol ajuda a formar “homens”?

R_ O futebol é um desporto, como se 
costuma dizer na gíria, para homens, 
para pessoas fortes e com uma mentali-
dade ganhadora, que promove a capa-
cidade de lutar por objetivos e nunca 
desistir. Parece-me importante na nossa 
sociedade, e na própria Igreja, haver 
regras e o futebol ajuda a passar uma 
cultura de convívio com regras. Acho 

que o futebol ajuda as pessoas a evoluir 
e a crescer como pessoas, tendo também 
um lado pedagógico assinalável. Hoje 
em dia na nossa educação passamos por 
um momento em que as nossas crianças 
não conseguem ouvir um “não” e isso 
não pode ser dispensado na educação. O 
futebol, por vezes, tem essa vertente do 
“não”. O “não vais ser titular”. O “não 
vais marcar golo”. O “não vais entrar”. 
Estamos numa sociedade em que faltam 
valores e o futebol é capaz de transmitir 
alguns dos valores essenciais de que a 
sociedade necessita. Por isso mesmo, 
acho que há uma grande aproximação 
entre o futebol e a educação e o futebol 
e a religião. Essa aproximação pode 
ser feita de muitas maneiras. Qualquer 
clube agora tem futebol de formação, ou 
seja, promove a educação de crianças e 
jovens, por isso podemos cativar, a partir 
daí, mais crianças para a Igreja e para a 
boa educação.

Mas o futebol muitas vezes é olhado pre-
cisamente como um mundo de rivalida-
de, corrupção e pouca educação...

R_ Eu estou a falar na vertente pedagó-

gica, mas sei que há pessoas no futebol 
que só pensam em ganhar e mais nada. 
Em Inglaterra, por exemplo, jamais passa 
pela cabeça de alguém a corrupção no 
futebol e lá aplaudem-se os adversários 
quando jogam melhor. Aqui as coisas são 
um pouco diferentes, mas isso não retira 
o lado positivo do futebol. Eu penso que 
o futebol, interligado com a Igreja, po-
dem ser dois escapes para a nossa socie-
dade e duas maneiras de formar pessoas. 
É preciso haver novas estratégias para 
chegar às pessoas. Por exemplo, na Igreja 
as pessoas gostam de ver um padre mais 
envolvido na comunidade onde presta 
serviço. Por isso, quando um padre ajuda 
nas coletividades e interage mais com 
as pessoas, consegue passar mais a sua 
mensagem.

Qual é a missão mais exigente de um 
treinador?

R_ A missão mais exigente de um treina-
dor depende da posição que ocupa. Se 
for um treinador da formação, a missão 
mais exigente é saber ensinar. Saber 
ensinar futebol. Saber ensinar regras e 
disciplina. Se for um treinador dos senio-
res, a missão mais difícil é ganhar. Um 
treinador só é bom se for competente e 
se souber atingir os objetivos.

Enquanto treinador, em que medida a 
mensagem evangélica de Jesus o ajuda 
na orientação dos treinos e na relação 
dos seus jogadores?

R_ Eu sou um católico praticante e ao ser 
um praticante acredito que, quando peço 
essa ajuda, na preparação dos treinos ou 
na vivência dos jogos, ela acontece e a 
prova é o ano que tive e que correu mui-
to bem. Não nego que recorro a Deus. 
Recorro muito à minha fé e à devoção 
em Nossa Senhora de Fátima. Acho que 
Deus me ajuda a tomar as melhores 
opções, e ser treinador é tomar muitas 
decisões. Acho que Deus nos ajuda a ter 
forças para alcançarmos as nossas metas.

Porto d’ave é um local de importante 
devoção mariana. a sua terra natal, 
Couto de Cambeses, também é religio-
samente marcante. Isso é visível no dia a 
dia das comunidades?

R_ Por acaso quando cheguei a Porto 
d’Ave, após uma semana de treinos, 
senti-me como se estivesse em casa. Em 
Porto d’Ave há um grande santuário com 
capelas e em Cambeses temos uma Via 
Sacra junto à igreja. Há muitas semelhan-
ças entre as duas terras. No caso de Porto 
d’Ave sei que as pessoas se empenham 
muito e até existem metas para aumen-
tar o próprio santuário. Por vezes oiço 
os jogadores falarem dos assuntos da 
religião. Vejo que os atletas vão à missa 
e são muito devotos. No balneário temos 
até uma imagem de Nossa Senhora do 
Porto d’Ave. Na minha terra também 
somos assim. Acho que há uma grande 
aproximação entre a maneira de estar 
das duas freguesias, aquela em que vivo 

SÉRgiO LinO
treinador do Porto d’ave
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Suponho que foi quando ele ainda estava 
no Porto. Há um investigador brasileiro 
que dizia que há uma ligação evidente 
entre a religião e o sucesso no futebol. 
Um dos fatores de que falava é o facto da 
religião ser potenciadora da qualidade de 
um jogador. A Bíblia ligada aos jogadores 
só funciona se os jogadores forem cren-
tes. Se não acreditarem em Deus, não 
adianta muito sinais exteriores, porque 
não é isso que vai alterar o rumo das coi-
sas. O importante desses gestos é a força 
de vontade e o querer que transmitem 
aos jogadores. A religião ajuda a uma 
crença interior que potencia a concen-
tração nas capacidades individuais e nos 

objetivos traçados. Lembro-me de um 
exemplo que aconteceu no ano passa-
do no Chelsea de Inglaterra. O jogador 
brasileiro David Luiz benzeu o avançado 
Fernando Torres, que estava muito em 
baixo e não marcava golos há muitos 
jogos. E não é que ele conseguiu ser o 
homem do jogo e o marcador dos golos 
decisivos! Por isso é que acho que a fé 
é uma excelente ajuda para o futebol. A 
força de acreditar ajuda os jogadores a 
fixarem-se nos seus objetivos e a supe-
rarem as suas dificuldades. É uma força 
que vem de fora e não tem explicação. 

No ano passado, a seleção de padres 
da arquidiocese de Braga venceu a VII 
Clericus Cup (Campeonato Nacional de 
Futsal do Clero). é proibido um padre 
jogar à bola?

R_ Não, de maneira nenhuma. Eu até 
acho que os padres jogam muito bem 
à bola. Tive o prazer de jogar com eles 
e digo, na brincadeira, que se calhar 
foi por minha causa que conseguiram 
ganhar. Acho que devem jogar à bola 
e praticar. É um escape para eles e têm 
jogadores muito bons. O futebol pode 
ser também uma boa aproximação à 
freguesia e aos mais jovens. As pessoas 
olham para os padres com um exemplo 
e um modelo. O facto de um padre jogar 
futebol ajuda a criar uma maior ligação 
aos habitantes. Praticarem uma ativida-
de física também ajuda a combater o 
sedentarismo.

Como cristão, como é que olha para 
a Igreja do presente? Sente que temos 
futuro?
R_ Como cristão, acho que a Igreja 
precisa de arranjar estratégias para que 
aquela mensagem que me foi incutida a 
mim, seja também incutida aos jovens e 
às crianças dos nossos dias. É importante 
que os jovens queiram fazer os sacra-
mentos todos e que percebam porque é 
importante irem à Missa. Penso que se 
está a perder essa cultura hoje em dia. 
É preciso aproximar mais as pessoas da 
Igreja e fazê-las perceber que porque 
é que acreditam. A Igreja deve pensar 
em estratégias que permitam às pessoas 
voltar à prática religiosa. Eu acho que as 
pessoas que não acreditam são aquelas 
que nunca conseguem concretizar os 
objetivos na vida.

entreViSta
ii a associação de futebol de Braga foi fundada em 1922 e é a respon-

sável pela organização dos Campeonatos distritais. na temporada 
que agora termina estiveram inscritos nas competições amadoras 66 
clubes. além do futebol masculino de onze, a associação é respon-

sável pelas competições de futebol de 7, futsal e futebol feminino.

a arquidiocese de Braga acolhe, nos próximos 
dias 1 e 2 de julho, a Viii edição da Clericus 
Cup, que corresponde ao campeonato nacional 
de futsal do Clero. os jogos vão decorrer em 
Barcelos e Vila nova de famalicão. 

«...um padre jogar 
futebol ajuda a criar 
uma maior ligação 

aos habitantes»

e aquela onde sou treinador. Apesar dos 
jogos de futebol e das missas serem am-
bos ao domingo, as pessoas não deixam 
de ir a uma para poderem ir a outra. A 
missa geralmente é de manhã e o futebol 
é à tarde. Por causa disso até acho que 
há uma ligação mais forte entre estes dois 
mundos. A religião e o futebol partilham 
o domingo e acabam por influenciar-se 
mutuamente.

Há quem defenda que um bom treinador 
não tem que saber muito de tática, mas 
deve ser sim um mestre da motivação. 
Concorda?

R_ Concordo e acho que no futebol dis-
trital ainda mais necessitamos de ser mo-
tivadores. Há muitas perdas de bola e por 
isso nós temos mesmo que saber motivar 
os atletas. Eu costumo apelar à atitude de 
guerreiros como os romanos ou como os 
gregos. Temos que ser motivadores per-
manentes, não apenas durante os jogos.
Costumo também dar retorno positivo 
do desempenho aos meus atletas, para 
que eles acreditem mais no que podem 
fazer. Mas não podemos descurar a parte 
prática. No futebol amador há um grande 
défice ao nível do posicionamento e da 
importância da tática e, por isso, temos 
mesmo que treinar esses aspetos do jogo. 

Numa das suas inúmeras entrevistas 
famosas, José Mourinho, um católico 
assumido, confidenciou que, por vezes, 
lia alguns excertos da Bíblia antes dos 
jogos. Por isso, pergunto: os jogadores 
brasileiros jogam melhor porque têm 
mais fé? E benzer-se antes dos jogos tem 
efeitos divinos?

R_ José Mourinho faria isso porque talvez 
tivesse muitos brasileiros na sua equipa. 

CoMo É que naSCeu a Sua fÉ CriStã?

r_ a minha fé nasceu muito da minha família. o meu pai 
é diácono permanente e andou no seminário. quando era 
criança gostava muito de ir ao seminário ali em Montariol, 
que foi onde o meu pai andou. Íamos sempre lá assistir à 
Missa do Galo. toda esta envolvência da minha família e a 
vontade que nos transmitiram, a mim e ao meu irmão, de 
praticar a fé é que fez de mim um cristão. o cristianismo 
marca a nossa forma de estar na vida e foi assim que me 
tornei hoje um homem da igreja e com muita devoção, par-
ticularmente a nossa Senhora. 

quaL o deSafio MaiS difÍCiL que jÁ enfrentou?

r_ todos os anos é-me apresentado um desafio mais 
difícil. o ano passado, por exemplo, conseguimos pegar 
numa equipa que no ano anterior tinha ficado em 11.º 
lugar e acabamos por ficar em 5.º lugar. Para isso foi 
preciso responsabilizar os jogadores. acho que maior de-
safio é saber motivar os jogadores para uma meta e para 
os objetivos a atingir. Só assim podemos crescer e atingir 
patamares elevados. Sozinhos não conseguiríamos. 

e na Vida, quaL foi o Seu Maior deSafio?

r_ o nascimento da minha filha terá sido o desafio mais 
exigente. foi um desafio agradável mas que colocou 

grande responsabilidade. tenho uma filha linda e, jun-
tamente com a minha esposa, somos uma família feliz e 
o meu maior desafio é continuar com esta felicidade no 
futuro.

quaL É a SeMeLhança entre o futeBoL e a Vida?

r_ acho que são as dificuldades e o saber não desistir. 
no futebol por vezes passamos momentos difíceis. Às 
vezes a bola não entra ou a sorte vira-nos as costas. 
Muitas vezes também há muito trabalho, mas os resul-
tados não aparecem. Costumo dizer que no futebol não 
há injustiças. há, sim, opções. na vida também é assim. 
Por vezes caímos, mas temos que buscar forças para nos 
levantar. tal como no futebol, quem está mais vezes de 
pé, porque todos estamos sujeitos a quedas, é aquele que 
está melhor preparado para os desafios que tiver que 
enfrentar na vida.

CoMo eStÁ a ViVer o ano da fÉ?

r_ Para mim está a ser muito diferente, porque é o ano do 
nascimento da minha filha. Cada vez mais quero ter mais fé, 
porque quero o melhor para a minha família, particularmen-
te para a minha esposa e para a minha filha. Vamos tentar 
incutir esta fé na minha filha, para que ela tenha sempre 
muita crença em si própria e possa conseguir ultrapassar as 
suas dificuldades. 

«nA VIdA e no Futebol temos que buscAr ForçAs pArA nos leVAntArmos»

“
A religião e o 

futebol partilham o 
domingo e acabam 
por influenciar-se 

mutuamente. 

    DISCURSO DIRETO
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lituRgiA

LEITURA I – 2 Sm 12,7-10.13

Leitura do Segundo Livro de Samuel

Naqueles dias, disse Natã a David: «Assim 
fala o Senhor, Deus de Israel: Ungi-te como 
rei de Israel e livrei-te das mãos de Saul. 
Entreguei-te a casa do teu senhor e pus-te 
nos braços as suas mulheres. Dei-te a casa 
de Israel e de Judá e, se isto não é suficien-
te, dar-te-ei muito mais. Como ousaste des-
prezar a palavra do Senhor, fazendo o que é 
mal a seus olhos? Mataste à espada Urias, o 
hitita; tomaste como esposa a sua mulher,
depois de o teres feito passar à espada pelos 
amonitas. Agora a espada nunca mais se 
afastará da tua casa, porque Me desprezaste
e tomaste a mulher de Urias, o hitita, para 
fazeres dela tua esposa». Então David disse 
a Natã: «Pequei contra o Senhor». Natã 

respondeu-lhe: «O Senhor perdoou o teu 
pecado: Não morrerás».

SALMO RESPONSORIAL – Salmo 31 (32)

Refrão: Perdoai, Senhor, minha culpa e meu 
pecado. 

Feliz daquele a quem foi perdoada a culpa
e absolvido o pecado.
Feliz o homem a quem o Senhor não 
acusa de iniquidade
e em cujo espírito não há engano.

Confessei-vos o meu pecado
e não escondi a minha culpa.
Disse: Vou confessar ao Senhor a minha falta
e logo me perdoastes a culpa do pecado.

Vós sois o meu refúgio, defendei-me dos perigos,

fazei que à minha volta só haja hinos de vitória.
Alegrai-vos, justos, e regozijai-vos no Senhor,
exultai vós todos os que sois rectos de coração.

LEITURA II – Gal 2,16.19-21
Leitura da Epístola do apóstolo S. Paulo 
aos Gálatas

Irmãos: Sabemos que o homem não é 
justificado pelas obras da Lei, mas pela fé 
em Jesus Cristo; por isso acreditámos em 
Cristo Jesus, para sermos justificados pela 
fé em Cristo e não pelas obras da Lei, por-
que pelas obras da Lei ninguém é justifica-
do. De facto, por meio da Lei, morri para a 
Lei, a fim de viver para Deus. Com Cristo 
estou crucificado. Já não sou eu que vivo, 
é Cristo que vive em mim. Se ainda vivo 
dependente de uma natureza carnal, vivo 
animado pela fé no Filho de Deus, que me 
amou e Se entregou por mim. Não quero 
tornar inútil a graça de Deus, porque, se a 
justificação viesse por meio da Lei, então 
Cristo teria morrido em vão.

ACLAMAÇÃO EVANGELHO – 1 Jo 4,10b
Deus amou-nos e enviou o seu Filho
como vítima de expiação pelos nossos 
pecados.

EVANGELHO – Lc 7,36 – 8,3

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas

Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus 
para comer com ele. Jesus entrou em casa 
do fariseu e tomou lugar à mesa. Então, 
uma mulher – uma pecadora que vivia na 
cidade – ao saber que Ele estava à mesa 
em casa do fariseu, trouxe um vaso de 
alabastro com perfume; pôs-se atrás de 
Jesus e, chorando muito, banhava-Lhe os 
pés com as lágrimas e enxugava-lhos com 

os cabelos, beijava-os e ungia-os com o 
perfume. Ao ver isto, o fariseu que tinha 
convidado Jesus pensou consigo: «Se este 
homem fosse profeta, saberia que a mu-
lher que O toca é uma pecadora». Jesus 
tomou a palavra e disse-lhe: «Simão, tenho 
uma coisa a dizer-te». Ele respondeu: 
«Fala, Mestre». Jesus continuou: «Certo 
credor tinha dois devedores: um devia-lhe 
quinhentos denários e o outro cinquenta.
Como não tinham com que pagar, per-
doou a ambos. Qual deles ficará mais 
seu amigo?» Respondeu Simão: «Aquele 
– suponho eu – a quem mais perdoou». 
Disse-lhe Jesus: «Julgaste bem». E voltan-
do-Se para a mulher, disse a Simão: «Vês 
esta mulher? Entrei em tua casa e não Me 
deste água para os pés; mas ela banhou-
-Me os pés com as lágrimas e enxugou-os 
com os cabelos. Não Me deste o ósculo; 
mas ela, desde que entrei, não cessou de 
beijar-Me os pés. Não Me derramaste óleo 
na cabeça; mas ela ungiu-Me os pés com 
perfume. Por isso te digo: São-lhe perdoa-
dos os seus muitos pecados, porque muito 
amou; mas aquele a quem pouco se per-
doa, pouco ama». Depois disse à mulher: 
«Os teus pecados estão perdoados». Então 
os convivas começaram a dizer entre si: 
«Quem é este homem, que até perdoa os 
pecados?» Mas Jesus disse à mulher: «A 
tua fé te salvou. Vai em paz».Depois disso, 
Jesus ia caminhando por cidades e aldeias, 
a pregar e a anunciar a boa nova do reino 
de Deus. Acompanhavam-n’O os Doze,
bem como algumas mulheres que tinham 
sido curadas de espíritos malignos e de 
enfermidades. Eram Maria, chamada Ma-
dalena, de quem tinham saído sete demó-
nios, Joana, mulher de Cusa, administrador 
de Herodes, Susana e muitas outras, que 
serviam Jesus com os seus bens.

“Conversão de Maria Madalena” (Paolo Veronese, 1547) In: National Gallery, Londres (Inglaterra)

i A 13 de junho a igreja celebra Santo antónio. nasceu em Lisboa 
no ano de 1191, tendo-se tornado frade agostinho. estudou em 
Coimbra e posteriormente tornou-se franciscano. Com o objetivo de 
ir para o norte de África, acaba por ir parar a itália, onde se destacou 
como pregador. É um dos santos mais festejados em todo o mundo.

Sugestão de Cânticos
ent: Vós sois o meu deus (f. Santos, BML 66 ou nCt 230)
ofer: quem é este homem? (M. Luís, CaC 167)
CoM: aproximai-vos do Senhor (f. Silva, nCt 375)
Said: Louvemos o Senhor (M. Luís, CaC 437)

DOMINGO XI DO TEMPO COMUM – Ano C
16 de junho de 2013 

A  liturgia deste domingo apresen-
ta-nos um Deus de bondade e 
de misericórdia, que detesta o 
pecado, mas ama o pecador; 

por isso, Ele multiplica “a fundo perdido” 
a oferta da salvação. Da descoberta de 
um Deus assim, brota o amor e a vontade 
de vivermos uma vida nova, integrados 
na sua família.

A primeira leitura apresenta-nos, através 
da história do pecador David, um Deus 
que não pactua com o pecado; mas que 
também não abandona esse pecador que 
reconhece a sua falta e aceita o dom da 
misericórdia. O exercício do poder é, tan-
tas vezes, uma forma de “levar a água ao 
seu moinho”. O nosso tempo é fértil em 
figuras que, para proteger os seus interes-
ses pessoais ou os interesses dos seus par-
tidos e ideologias, arrastam populações 
inteiras por caminhos de morte e de sofri-
mento. A atitude de David, ao reconhecer 

humildemente a sua falta, é uma atitude 
que nos questiona pela sua sinceridade e 
coerência, que contrasta violentamente 
com a irresponsabilidade dos que nunca 
têm culpa de nada. O exemplo de David 
convida-nos a assumir, com coerência, as 
nossas responsabilidades.

Na segunda leitura, Paulo garante-
-nos que a salvação é um dom gratuito 
que Deus oferece, não uma conquista 
humana. Para ter acesso a esse dom, não 
é fundamental cumprir ritos e viver na 
observância escrupulosa das leis; mas é 
preciso aderir a Jesus e identificar-se com 
Ele. O texto põe em relevo, em primei-
ro lugar, a atitude de Deus para com o 
homem. O acesso à vida em plenitude 
não é uma conquista humana, mas um 
dom gratuito. De Deus não podemos 
exigir nada, mesmo que nos tenhamos 
“portado bem” e cumprido as regras: de 
Deus, podemos apenas esperar a graça 

da salvação como dom gratuito e incon-
dicional. Isto retira-nos qualquer legitimi-
dade para assumir atitudes de arrogância 
e autossuficiência. Muitas vezes a nossa 
caminhada religiosa alicerça-se em as-
petos folclóricos, que são absolutizados. 
Inventamos comportamentos “religiosa-
mente corretos” e procuramos impô-los, 
discutimos leis, magoamos as pessoas por 
causa de preceitos legais, marginalizamos 
e catalogamos por causa dos princípios 
de um código legal e esquecemos que 
Cristo é o único essencial.

O evangelho coloca diante dos nossos 
olhos a figura de uma “mulher da cidade 
que era pecadora” e que vem chorar aos 
pés de Jesus. Lucas dá a entender que o 
amor da mulher resulta de haver expe-
rimentado a misericórdia de Deus. O 
dom gratuito do perdão gera amor e vida 
nova. Deus sabe isso; é por isso que age 
assim. Deus ama sempre (mesmo antes 

da conversão e do arrependimento) e que 
não Se sente conspurcado por ser tocado 
pelos pecadores e pelos marginais. É o 
Deus da bondade e da misericórdia, que 
ama todos como filhos e que a todos 
convida a integrar a sua família. É esse 
Deus que temos de propor aos nossos ir-
mãos e que, de forma especial, temos de 
apresentar àqueles que a sociedade trata 
como marginais. A figura de Simão, o 
fariseu, representa aqueles que, instalados 
nas suas certezas e numa prática religiosa 
feita de ritos e obrigações bem definidos 
e rigorosamente cumpridos, se acham em 
regra com Deus e com os outros. Consi-
deram-se no direito de exigir de Deus a 
salvação e desprezam aqueles que não 
cumprem escrupulosamente as regras e 
que não têm comportamentos social e 
religiosamente corretos.

Reflexão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org

 a Igreja alimenta-se da palavra
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oPinião

No passado domingo, realizou-se a peregrinação arquidiocesana ao Sameiro. No ano 
em que o santuário comemora 150 anos, registou-se uma enchente de peregrinos.         

(Fotos: António Silva)           

Como católico de Guimarães, 
não consegui ficar indiferente 
à explosão social da notícia do 
Sr. Arcebispo nos media, por 

causa do tema da coadoção, que abordou 
em mais uma brilhante homilia: breve, 
teológica, fundamentada na palavra de 
Deus, a tocar nas feridas da sociedade e 
com uma intercessão belíssima à Senhora 
do Sameiro. Enquanto que o episcopado 
português se entretém a preparar as 
batinas para a tomada de posse de d. 
Manuel Clemente em Lisboa, a 7 de 
Julho, o Sr. Arcebispo mostrou, mais 
uma vez, a sua categoria e assertividade 
pastoral neste grande acto de coragem!
Obviamente que muitos cidadãos 
(ateus e agnósticos), perante esta 
tomada de posição da Igreja contra a 
adopção de crianças por parte de casais 
homossexuais, atiraram-lhe de imediato 
a pedra da pedofilia. A esses, gostaria 
de recuperar uma frase do poeta latino, 
Cícero: “todos os homens podem cair 
num erro, mas só os 
idiotas perseveram 
nele.” 
De facto, a Igreja, 
embora tenha uma 
origem divina (uma 
vez fundada pelo 
próprio Jesus), 
ela é constituída 
por homens, que 
em virtude da sua 
natureza e liberdade, são capazes de 
cometer os piores crimes. Porém, há uma 
atitude do Papa Bento XVI que marcará 
certamente a história da Igreja Católica: o 
condenar e ajudar as autoridades civis na 
investigação de clérigos que cometeram 
o crime da pedofilia. Com isto, o Papa 
exibiu ao mundo uma Igreja que não 
quer ser idiota, por preservar no mesmo 
erro, mas que se quer levantar e continuar 
a caminhar rumo à perfeição da Igreja 
Celeste (LG 48-51). Qual a consequência 
deste gesto?
Numa Igreja que não teve medo de 
enfrentar a pedofilia, começando 
por fazer uma “limpeza interior”, ao 
contrário de tantas outras instituições 
civis noticiadas pela comunicação 
social, é a prova da coerência na luta 
contra os que atentam contra os frágeis, 
nomeadamente as crianças, mesmo 
que esses sejam clérigos ou ligados a 
instituições católicas. aliás, por atacar 
esta sua fraqueza, paradoxalmente, isso 
tornou a igreja ainda mais forte, fazendo 
jus às palavras de S. Paulo: “porque 
quando sou fraco, então é que sou forte” 
(2Cor 12,10). Como tal, diante desta 
honestidade, frontalidade e coerência 
da Igreja, advém-lhe assim toda a moral 

e legitimidade para denunciar (agora no 
exterior) outros atentados humanos, como 
a mais recente lei da coadoção.
Os argumentos prós e contras desta lei 
são inúmeros, como o demonstrou o 
programa da Fátima Campos Ferreira. 
Mas neste momento, gostaria apenas de 
deixar uma pergunta ao Sr. Presidente da 
República e um pedido à Sra. Deputada 
Isabel Moreira:
1. Sr. Presidente da República, visto 
que gosta de exibir o título de católico, 
pergunto se irá novamente aprovar 
uma lei que atenta contra as crianças 
e a família, primordial instituição e 
célula da sociedade, tal como defende 
a Igreja Católica, sob o pretexto de 
não perdermos tempo com coisas 
secundárias, tal como se justificou 
quando aprovou a lei do casamento 
entre seres do mesmo género? Já que 
ignorou as 92 mil assinaturas a pedir um 
referendo ao casamento homossexual, 
terá a coragem de, em nome da defesa 

das crianças, 
possibilitar um 
referendo (uma 
das vantagens da 
democracia) sobre 
este assunto tão 
delicado, de modo 
a dar voz ao povo 
português, que 
nem sempre é bem 
representado na sua 

vontade pelos deputados da Assembleia 
da República? 
2. Sra. Deputada Isabel Moreira, dado 
que “lidera” o grupo pró-coadoção, 
porque afirma que com esta lei só 
pretende defender o interesse das 
crianças institucionalizadas (salvar 
crianças), quando ainda há bem pouco 
tempo defendia também a lei do aborto 
(matar crianças), facto que ajudou o 
nosso país a ocupar actualmente o último 
lugar da taxa de natalidade em todo o 
mundo? Já reparou que defende apenas 
os direitos dos adoptares homossexuais e 
das mães, e as crianças não têm direitos? 
Dado que adora argumentar-se com as 
missivas do Tribunal Europeu, eu recordo-
lhe apenas o número 4 da declaração 
universal dos direitos das Crianças, 
aprovada pela Assembleia Geral da ONU 
em 1959: todas as crianças têm direito 
à alimentação e assistência médica 
antes e depois do nascimento. Posto 
isto, a única coisa que lhe peço é menos 
aproveitamento político, mais coerência 
argumentativa e um ultra respeito pelo 
povo português.
Por fim, obrigado mais uma vez Sr. 
Arcebispo pela sua frontalidade! A Igreja 
está num bom caminho!

PEDOFILIA vs. COADOÇÃO
Uma pergunta ao Presidente da República 
e um pedido à deputada Isabel Moreira

“diante de uma igreja Ca-
tólica que não teve medo de 
enfrentar a pedofilia no seu 

interior, advém-lhe daí toda a 
legitimidade para exigir tam-
bém à sociedade um respeito 

profundo pelas crianças!”

iGreja eM deStaque

por Francisco Ribeiro (Arciprestado de Guimarães e Vizela)
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iGreja.net
O portal do musical “Wojtyla” sobre 
o Papa João Paulo II, que vai exibir-se 
nos próximos dias, no auditória Vita, 
permite perceber como nasceu este 
interessante projeto eclesial. Para além 
de informações biográficas sobre o 
protagonista do espetáculo, o site dá 
acesso aos conteúdos do musical e à 
história que lhe está subjacente, bem 
como à equipa e a documentos multi-
média dos espetáculos já organizados. 
O portal detém ainda uma área para a 
imprensa e a forma de obter ingressos 
para os próximos espetáculos.

www.musicalwojtyla.org

flash 

«Algumas 
instituições de 

solidariedade não 
vão conseguir 

aguentar com as 
grandes despesas 

que têm, sobretudo 
devido ao aumento de 

solicitações»

Cónego Francisco Crespo,
Patriarcado de Lisboa

No passado domingo realizou-se a tradicional procissão do Corpo de Deus em Vila do Conde (DM) 

título: Porque Devemos 
Chamar-nos Cristãos

autor: Marcello Pera

editora: Frente e Verso

Preço: 18,00 euros

Resumo: Se querem vencer as debilidades 
do liberalismo atual e enfrentar com vigor 
renovado os desafios postos, hoje, às so-
ciedades livres, os liberais precisam de se 
reconhecer culturalmente cristãos – o que 
não implica ser cristão crente nem renun-
ciar à laicidade do Estado. Esta identidade 
cultural do liberalismo está hoje em causa 
na Europa e no Ocidente.

LiVRo

quinta-feira 06.06.2013

> BRAGA: homenagem ao pa-
dre Manuel Faria, na Faculdade 
de Teologia (21h30).

Sexta-feira 07.06.2013

> BRAGA: musical Wojtyla, no 
auditório Vita (21h00).

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

Sábado 08.06.2013

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

>BRAGA: celebração do Crisma 
da zona oeste do arciprestado, 
na cripta do Sameiro, por D. 
Jorge Ortiga (10h00).

> P. VARZIM/ V. CONDE: ce-
lebração do Crisma aos jovens 
deste arciprestado, na igreja das 
Caxinas, por D. Jorge Ortiga 
(15h00).

> BRAGA: musical Wojtyla, no 
auditório Vita (21h00).

domingo 09.06.2013
> CABECEIRAS DE BASTO: 
visita pastoral à paróquia de 
Pedraça, por D. Manuel Linda.

> VIEIRA DO MINHO: peregri-
nação arciprestal à Senhora da 
Fé, em Cantelães, presidida por 
D. Jorge Ortiga (09h00-13h00).

> BRAGA: musical Wojtyla, no 
auditório Vita (21h00).

terça-feira 11.06.2013

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

> Esta sexta-
-feira, entre 

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

Igreja“, da Rádio SIM, entrevista 
o cónego narciso fernandes, a 
respeito da beatificação do Irmão 
Mário Felix.

FM 101.1 Mhz e AM 576 Khz
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Durante a Primeira Guerra 
Mundial, foram chamados 
para as batalhas jovens de 

18 anos. O adeus às famílias era 
comovedor. Os pais abraçavam e 
beijavam os filhos, pois para muitos 
era a última vez que se viam.
No cais da estação, apinhada de 
pessoas, um homem apertava a mão 
do seu filho, que era o único. Do 
seu rosto corriam lágrimas.
Entretanto, chegou o comboio e 
os soldados apressaram-se a fazer 
as últimas despedidas. Este pai 
abraçou ternamente o seu filho e 
disse-lhe:
- Joãozinho, não te deixes matar!
Os soldados já estavam dentro do 
comboio, prestes a partir. A multi-
dão agitava lenços a dizer adeus. 
Esse homem fixava o seu filho 
único, que estava à janela.
Quando o comboio começou a 
andar, o pai gritou-lhe pela última 
vez:
- Joãozinho, fica perto do general!

Para o cristão, o segredo da feli-
cidade está em permanecermos 
com Cristo. Ele é para nós o 
caminho, a verdade e a vida. Ele 
é o nosso libertador e salvador.

In “Nem só de pão”, Pedrosa Ferreira

homenagem ao Padre Manuel faria 
faculdade de teologia, hoje, 21h30

O núcleo de Braga da Faculdade de Teologia da UCP, em 
colaboração com o Seminário Maior, vai organizar uma 
homenagem ao padre Manuel Faria, «um dos maiores com-
positores portugueses de sempre». Esta iniciativa, que conta 
com uma eucaristia solene a 7 de julho, integra uma con-
ferência proferida por Jorge Alves Barbosa, diretor do depar-
tamento de música sacra da Diocese de Viana do Castelo, 
seguida de um concerto pelo grupo Cappella Bracarensis. 

75 anos do restauro de n.ª sra. do sameiro

Domingo passado foi dia de Festa. Comemoraram-se os 150 anos da 
fundação do Sameiro. Para memória futura, não quero guardar 
comigo algumas recordações que possuo. Como antigo mesário 

e irmão da Confraria de Nossa Senhora da Conceição do Monte 
Sameiro recordo dois Homens que tanto contribuiram para o engran-
decimento do santuário. Um deles Grande Amigo, Eduardo Melo, que 
tanto fez por esse santuário. As atuais modificações grande parte delas 
foram provocadas e incentivadas pelo Eduardo. Deus o tenha em 
eterno descanso e lá interceda para que os homens de boa vontade 
ajudem a aumentar a Fé com a ajuda de Nossa Senhora do Sameiro.
Outro foi o escultor António Cândido Pinto que em 1938 restaurou a 
atual imagem de Nossa Senhora do Sameiro. Em 1939 a procissão da 
Sé até ao Sameiro já foi com a imagem restaurada. Passaram 75 anos e 
é bom recordar.
Que Nossa Senhora do Sameiro nos proteja e que consiga trazer Paz e 
estabilidade ao nosso povo. 

Manuel Pinho


