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Candidatura do Bom Jesus a
Património da Humanidade

A candidatura do Santuário do Bom
Jesus a património da humanidade, pela UNESCO que vai ser hoje
apresentada à imprensa.“O Santuário do Bom Jesus e a sua envolvência
merecem essa distinção, por todo o
património edificado, pela paisagem
e naturalmente por toda a arte que
aquele santuário encerra”, disse D.
Jorge Ortiga, à margem das primeiras jornadas nacionais da Pastoral do
Turismo, que decorreram na passada
sexta e sábado. O prelado afirma
que a devoção ao Bom Jesus pode
ser um “sinal” para a Igreja Católica
em Braga, “uma luz a orientar” quer
os habitantes quer os turistas. “Esta
classificação [património da humanidade] poderá sublinhar aquilo que o
Bom Jesus significa”, acrescenta. Segundo D. Jorge Ortiga, o processo é
feito “não essencialmente por razões
de turismo”, mas por “uma questão
de direito e de proposta”. Varico da
Costa Pereira, mesário da Confraria
do Bom Jesus do Monte (CBJM), referiu que a candidatura foi entregue
em novembro de 2013, prometendo
“dinamismo” para a impulsionar.
“Elaboramos um plano de atividades
que se inicia já no dia 19, quando vai
ser exibido um documentário sobre o
Bom Jesus”, adianta. Visitas guiadas,
uma exposição que se pretende “permanente” e “uma grande conferência internacional” são outros
eventos programados.

Famalicão

Encontro de Reis do Clero

Realizou-se na passada quarta-feira,
dia 8, o já tradicional Encontro de
Reis do Clero de V. N. Famalicão,
que contou também com a presença
de D. Manuel Linda. O encontro
iniciou com a oração de Laudes
no Mosteiro de Landim. Depois,
já no Salão Paroquial, foram dadas
as boas vindas a todos os presentes.
De seguida, D. Manuel Linda
orientou um momento de formação
subordinado ao tema
“A Espiritualidade do Natal”.
Posto isto, e depois de um momento
de diálogo, passou-se à avaliação
das últimas actividades realizadas.
Terminada a reunião com a oração
final, o encontro prosseguiu com o
tradicional almoço / convívio de Reis,
em que todos os sacerdotes tiveram
oportunidade de confraternizar,
sendo este também um momento
de homenagem a D. Manuel Linda
que em breve deixará de estar ao
serviço da Arquidiocese de Braga,
pois foi recentemente nomeado
Bispo das Forças Armadas.
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O Movimento Cursilhos de Cristandade promove um
“Cursilho de Homens n.º 383º a realizar de 16 a 19
de Janeiro de 2014. Todos os Cursilhistas são convidados
para o encerramento do Curso no dia 19 às 20 horas no
Centro Social João Paulo II na Apúlia.
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Os Missionários da Consolata, em colaboração com a Universidade do Minho organiza hoje às 10h no Instituto de Ciências
Sociais da UM o I Ciclo de conferências sobre “Ecologia e
Espiritualidade”. Os oradores são o beneditino Marcelo Barros
e os professores Jacinto Rodrigues e José Neves.

semana de oração
pela unidade dos cristãos

“Estará cristo dividido?” - 18 a 25 de janeiro
Uma identidade fundamental em Cristo
O tema deste ano da Semana de Oração
pela Unidade dos Cristãos é-nos dada
pela exclamação de S. Paulo “Estará
Cristo dividido?” (1Cor 1,13). Os subsídios para este ano foram preparado no
Canadá, por diversos representantes das
Igrejas Cristãs convidados pelo Centro
Canadiano para o Ecumenismo e pelo
Centro Ecuménico La Prairie. Na introdução aos subsídios para este Ano, os
autores referem:
“Como canadianos, onde os materiais
para esta Semana de Oração foram
preparados, vivemos num país marcado
pela diversidade da língua, da cultura
e mesmo do clima, e também incarnamos
essa diversidade nas nossas expressões
da fé cristã. Viver com esta diversidade e,
ao mesmo tempo, permanecer fiéis
ao desejo de Cristo em relação
à unidade dos seus discípulos leva-nos
a refletir sobre a provocante pergunta
de Paulo na 1Cor: “Estará Cristo dividido?”. Com fé respondemos: “Não!”
Contudo, as nossas comunidades
eclesiais continuam a albergar
divisões escandalosas.”
O texto de Paulo que serve de inspiração
a esta Semana (1Cor 1,1-17) constitui
um apelo a, no respeito pelas diversas
tradições eclesiais, prosseguir a aproximação e o relacionamento mútuo entre
os cristãos.
“Enraizados em Cristo, somos chamados
a dar graças pelos dons de Deus que
outros, fora do nosso grupo, trazem para
a missão comum da Igreja. Honrar os
dons dos outros aproxima-nos na fé e na
missão e conduz-nos a essa unidade, pela
qual rezou Cristo, no respeito por uma
autêntica diversidade de adoração e de
vida.”

Portugal: Declaração de reconhecimento mútuo do Batismo
Este ano a Semana de Oração
em Portugal será marcada pela
assinatura da Declaração de
reconhecimento mútuo do
Batismo, por parte das Igrejas
Católica, Lusitana, Metodista,
Presbiteriana e Ortodoxa. A
assinatura do documento está
marcada para dia 25 de Janeiro, numa celebração conjunta
na Catedral de S. Paulo (Igreja
Lusitana), em Lisboa.
Em declarações à Agência
Ecclesia, D. António Couto,
presidente da Comissão Episcopal da Missão e Nova Evangelização – que acompanha o
diálogo ecuménico -, referiu
que esta decisão é um “acontecimento nacional” que vem coroar
“muitos anos de trabalho”.
Esta declaração - uma realidade
já presente em numerosos países
como a Holanda, Brasil ou EUA
- permite que um batizado numa
Igreja Cristã possa ser admitido
numa diferente Comunidade sem
que tenha de ser de novo batizado. Embora em Portugal esta realidade não seja frequente, assume
no entanto outros contornos em países como
EUA, Alemanha ou Países Baixos, onde a
convivência entre as diferentes Comunidades
Cristãs é frequente - através de casamentos
mistos, de partilha de espaços celebrativos ou
de gestão conjunta de faculdades de teologia.
Como refere a similar Declaração Norte-Americana, este passo é fundamental
para uma maior comunhão entre os
cristãos; o fundamentos é a fé em Cristo,
em cujo Corpo os batizados são incorpo-

rados (1Cor 12,13; Ef 1,22-23). As Igrejas
Cristãs signatárias desta Declaração partilham uma história comum de cerca de
um milénio (a ruptura entre as Igrejas do
Ocidente e do Oriente deu-se no século
XI), e foi nesse período comum que nasceu o Credo que professamos em todas as
celebrações da Eucarístia, proclamando
a fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É
essa Fé comum que permite chegar a esta
Declaração. (RV/DACS)

XXII Semana de Estudos Teológicos
O Auditório Vita acolhe, entre os dias 17 e
22 de Fevereiro de 2014, a XXII Semana de
Estudos Teológicos, organizada pelo Núcleo de
Braga da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, subordinada ao tema
«Ser Santo Hoje: Figuras Inspiradoras». De
segunda a sexta-feira, as atividades decorrem
às 21h30 e no sábado os trabalhos têm início
às 9h30. A entrada no evento é livre. O objetivo será debater a figura do santo e destacar
alguns nomes considerados uma referência e
uma inspiração. O primeiro dia de trabalhos
conta com a conferência intitulada «Modos

cristãos de viver», proferida por Stella Morra,
teóloga romana. No dia 18 de fevereiro,
realiza-se uma conferência dedicada a D.
António Barroso, que conta com a presença
de António Júlio Trigueiros. O dia seguinte é
dedicado, por sua vez, a Frei Bernardo Vasconcelos, dado a conhecer por André Olim.
Padre Abílio Correia é a figura inspiradora
apresentada, no dia 20 de fevereiro, por António da Costa Neiva. A sexta-feira, dia 21 de
fevereiro, destina-se a dar a conhecer melhor
a Beata Alexandrina de Balasar, pelo teólogo
e investigador Alexandre Duarte.
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“O cardinalato não significa uma promoção nem uma honra
nem uma condecoração, é simplesmente um serviço que exige
ampliar o olhar e alargar o coração”, escreveu Francisco, numa
carta aos novos Cardeais. Segundo Francisco, cada cardeal deve
“seguir o mesmo caminho do Senhor: o caminho do abaixamento e da humildade, tomando a forma de servo”.
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L’Osservatore Romano antecipa novo CD de Bruce
Springsteen “High Hopes”. Segundo o Jornal do
Vaticano, Bruce Springsteen «continua a fazer o
melhor, com o seu compromisso ético e as suas
mensagens coerentes que não excluem uma visão
de fé». O novo CD foi lançado dia 14 de Janeiro.

nomeação de cardeais: Papa Francisco revoluciona a geografia
Com a lista dos novos cardeais divulgada este domingo (os primeiros do
seu pontificado) e com o discurso ao
Corpo Diplomático desta segunda-feira
(também este pela primeira vez), o papa
Francisco confirmou a sua maneira
de entender a geografia. Aquele que,
com efeito, é comummente designado
“Terceiro Mundo” é o primeiro nas suas
atenções. E aquilo que para os outros é
“periferia”, encontra-se na realidade no
centro do seu interesse pastoral, político
(no sentido nobre da palavra) e humano. Esta revolução geográfica é patente
quer nas escolhas relativas ao Colégio
Cardinalício, quer nas situações evidenciadas diante dos embaixadores de todo
o mundo acreditados no Vaticano.
Assim, mesmo através destes atos que
poderiam manifestar-se como institucionais, Francisco fala a linguagem
que lhes é mais própria. Coloca diante

dos olhos do mundo as situações mais
frágeis e mais dolorosas, para que quem
pode e deve ocupar-se delas, o faça
verdadeiramente a todos os níveis.

Num certo sentido podemos dizer que
o papa - ele que, como João Paulo II e
Bento XVI, é profundamente mariano recitou o seu pessoalíssimo Magnificat,
especialmente no verso que diz «[Deus]
exaltou os humildes». Só assim se
compreende a escolha de bispos de dioceses do Terceiro Mundo que nos seus

países (como o Haiti e as Filipinas, por
exemplo) nem sequer são aquelas consideradas mais importantes. E só assim
se compreende também o acento colocado, no discurso ao Corpo Diplomático, em temas basilares do magistério
de Bergolgio, como a recusa da cultura
do descartável, a defesa das crianças
de pragas como o aborto, o tráfico ou o
alistamento à força, ou a atenção sobre
a necessário contribuição no interior da
sociedade por parte dos jovens e idosos. O que Francisco leva mais a peito
é que em toda à parte, graças à cultura
do encontro, regresse a paz, da Síria à
Coreia, do Egito aos Grandes Lagos. Paz
não só como ausência de guerra, mas
como autêntica fraternidade no interior
da grande família humana. O único elemento verdadeiramente indispensável
para repensar o cenário do mundo.
(Avvenire/SNPC)

Paquistão: Asia Bibi escreve da prisão ao Papa Francisco. “Rezem por mim”
É uma carta pequena, em que Asia Bibi, injustamente condenada à morte por blasfémia,
desabafa com o Santo Padre e pede-lhe as suas orações. É uma carta em que revela também o enorme sofrimento a que tem sido sujeita na cadeia, já lá vão mais de quatro anos.
Pedindo as orações do Santo Padre, Asia Bibi diz-se “confiante no projecto” de Deus para
a sua vida, agradecendo a “todas as Igrejas que estão a rezar por mim e que lutam pela
minha liberdade”, assim como agradece ao Papa: “sei que reza por mim de todo o coração e isso dá-me a confiança de que um dia a minha libertação será possível”. Os amigos
e benfeitores da Fundação AIS são convidados a participarem numa corrente de oração,
acendendo uma vela pela libertação de Asia Bibi e de todos os Cristãos no Paquistão. A
campanha pode ser acompanhada no site http://www.acendaumavela.org/.

É lançado o processo de beatificação
de Joseph Cardjin, fundador da JOC

Capela Sistina, Festa do Baptismo
do Senhor (12 Janeiro 2014)

“Não vos parece que
no nosso tempo há
necessidade de um
suplemento de partilha
fraterna e de amor?
Não vos parece
que todos temos
necessidade de
um suplemento
de caridade?”
12 de Janeiro

“Baptismo não é privilégio para pais
exemplares”, dizem bispos
A questão tem sido falada desde que o
Papa Francisco baptizou, no passado
Domingo, várias crianças, entre elas uma
de mãe solteira e uma de pais casados
apenas pelo civil. “O baptismo não é um
privilégio, nem uma condecoração dada a
pais exemplares. É uma graça concedida a
todos os que desejam ser baptizados, se já
forem maiores de idade, ou aos pais que
desejam que seja baptizado na Igreja e garantem minimamente a educação segundo
a doutrina católica”, referiu à Renascença
o porta-voz da CEP, pe. Manuel Morujão.

Bispo apela a dedicação

O presidente da Comissão Episcopal
da Missão e Nova Evangelização,
D. António Couto, defende que a
evangelização implica “movimento,
comunicação e dedicação”
e que sem isso a Igreja “perde
credibilidade”. “Evangelho significa
então evangelização, e evangelização
implica movimento e comunicação,
e requer tempo, dedicação, formação,
inteligência, entranhas, mãos e
coração”, alerta o bispo de Lamego,
num artigo de opinião divulgado pela
Missão Press, que reúne as publicações
missionárias do país.

Pastoral Juvenil

Reunião do Conselho Nacional

Decorreu nos dias 10 e 11 de Janeiro
uma reunião do Conselho Nacional
de Pastoral Juvenil em Fátima. Sob o
slogan “Não te conformes, transforma-te. Bem-aventurados - protagonistas da
mudança”, e, sendo a família a célula
da sociedade, e o maior desafio social
de todos os tempos e, tendo escolhido
o Santo Padre o tema de reflexão sobre
a família, o DNPJ convida todos os participantes a refletir neste início de ano,
sobre o tema “Família, um projeto”.

CNIS

Celebração do 33º aniversário

Papa Francisco apela a «novo protagonismo» dos batizados
O papa Francisco apelou esta quarta-feira,
no Vaticano, a um «novo protagonismo»
dos batizados, tendo-lhes pedido que
aprendam com o exemplo da comunidade cristã do Japão, que passou 250 anos
sem padres. Referindo-se à exortação “A
alegria do Evangelho”, Francisco acentuou
durante a segunda catequese dedicada
ao Baptismo que «a nova evangelização
deve implicar um novo protagonismo de
todos, de todo o povo de Deus; um novo
protagonismo dos batizados, de cada um
dos batizados». (SNPC)

O processo de beatificação do cardeal Joseph Cardjin é lançado dia 16 de Janeiro,
iniciando-se com um inquérito realizado
no país do fundador da JOC, Bélgica. O
ministério de Joseph Cardjin (1882-1967)
marcou milhares de jovens por todo o
mundo, através do apostolado social junto
das classes operárias, e constituiu um dos
movimentos de base para a renovação
vivida com o Concílio Vaticano II. “Um
jovem operário vale mais do que todo o
ouro do mundo”, afirmou Cardjin, feito
Cardeal por Paulo VI em 1965.

Lamego

Mértola: descoberto Baptistério
dos finais do século V
Os investigadores do Campo Arqueológico de Mértola (CAM) descobriram um
segundo baptistério na encosta do castelo
da vila, durante a última campanha de
escavações realizada no Verão passado.
A descoberta ocorreu a cerca de 50 metros do local em que, no início dos anos
80, foi feito um achado semelhante. No
próximo mês de Abril será enviada uma
delegação com cerca de 50 professores
e alunos do Instituto Pontifício de Roma,
para estudar e interpretar a importância
deste testemunho religioso. (Público)

A Confederação Nacional das
Instituições de Solidariedade (CNIS)
celebrou 33 anos de existência, data
que assinalou revelando que está a ser
preparado em conjunto com o Governo
um contributo para “um melhor” Estado
Social. “A CNIS foi chamada a colaborar
com os dois partidos que estão neste
momento no poder para dar o seu
contributo; fizemo-lo com pensamento,
com consciência e penso que vamos
marcar um guião para um Estado
Melhor, mais do que para a Reforma
do Estado”, referiu o presidente da
CNIS na mensagem para o dia de
aniversário celebrado a 15 de Janeiro.

Porto

Diocese do Porto ajuda paróquia afetada por tornado

A Diocese do Porto concedeu à Paróquia de Duas Igrejas, em Paredes,
“um donativo de 10 mil euros” para
ajudar à reconstrução da igreja local,
que foi destruída por um tornado
no início deste mês. Segundo D. Pio
Alves, trata-se de uma “ajuda simbólica”, uma vez que “será preciso
investir muito mais”. A catástrofe
natural que se abateu dia 4 de janeiro sobre o Concelho de Paredes
provocou danos materiais em cerca
de 150 edifícios e 40 viaturas e
deixou mais de 50 pessoas
desalojadas.
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Natural da cidade de Ivano Frankivsk, perto de Lviv
(Ucrânica Ocidental), Dimitrius é padre da Igreja Ortodoxa
Ucraniana há 22 anos, estando há 11 anos em Portugal. É
casado e tem dois filhos.

i
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A Comunidade Ortodoxa de Braga pertence ao Patriarcado de Kiev (Ucránia), representado pelos Padres Vasyl e Dimitrius. Actualmente são duas
as comunidades assistidas, em Braga e Aveiro, acrescentando-se Vila Real
nas principais festas litúrgicas. A Comunidade reúne-se aos domingos às 11
horas para a celebração da Eucaristia, na Igreja da Lapa.

“NA MISSA DE REQUIEM
LEMBRAMOS OS NOSSOS MORTOS,
APRESENTANDO ALGUMA COISA
DAQUILO QUE GOSTAVAM

Pe. Dimitrius

Comunidade Ortodoxa de Braga
Texto e Fotos DACS

A caminho da Semana de Oração pela Unidade dos
Cristãos, que terá lugar de 18 a 25 de Janeiro, fomos
conhecer um pouco mais da Comunidade dos Cristãos
Ortodoxos de Braga. Em entrevista, o Padre Dimitrius,
do Patriarcado de Kiev, partilha-nos um pouco da sua
experiência em Portugal, assim como da história da Igreja
Ortodoxa e da vida dos emigrantes de Leste em Braga.
Pe. Dimitrius, conte-nos um pouco
da história da comunidade de cristãos
ortodoxos em Braga...
Estamos aqui há mais de dez anos,
desde 2002, sempre nesta igreja; nunca
mudámos porque nunca foi necessário:
erámos mais há 5 ou 6 anos, entretanto
muitas pessoas saíram para regressarem
a casa. Havia muitas famílias de
cristãos, agora o número de famílias
é menor, aumentando o número de

pessoas separadas. Neste momento
estamos a celebrar a festa do Natal,
no próximo domingo teremos a Festa
de Reis, porque o nosso calendário é
diferente do vosso.
A Igreja Ortodoxa celebrou o Natal
no passado dia 7 de Janeiro.
Pode descrever-nos um pouco o
conteúdo das celebrações
que tiveram lugar aqui
na comunidade?

As celebrações são quase iguais às
católicas. Temos os cânticos de Natal
depois da Missa. Começamos no dia 6
de Janeiro à noite e depois no dia 7, às
11 horas, tivemos outra celebração de
liturgia. As famílias em casa preparam
uma Ceia, com doze pratos de comida
diferentes, e todos sem carne, porque
neste dia não podemos comer carne.
Antes de Natal temos ainda uma
“quaresma”, um jejum, durante 14 dias.

«para quem é casado é
diferente, ter de tratar dos
problemas familiares e
tratar da Igreja, já é mais
complicado. »
Portugal é um país de tradição
maioritariamente católica, em que
ainda nos parece estranha a presença
de outras Igrejas Cristãs. Pode fazer-

nos uma breve apresentação da
Igreja Ortodoxa, nos seus elementos
essenciais?
A nossa Missa e a vossa têm diferenças:
a vossa é mais curta, pois já se
modernizou. A nossa, por seu turno,
é mais cantada e mantém-se como
antigamente, quando a vossa e a nossa
Missa eram bastante semelhantes. Agora
a vossa Igreja modernizou-se muito,
ficou diferente, e nós continuamos na
mesma, não mudámos nada. A roupa
também não é igual. Há muitas coisas
que não são iguais: por exemplo,
vocês não têm Missa Requiem, como
nós celebrámos aqui no fim da Missa.
Na Missa de Requiem lembramos os
nossos mortos, apresentando vinho,
pão, chocolate, alguma coisa que quem
morreu gostava. É nossa tradição na
Ucrânia. Outro exemplo, é que nós
temos um Patriarca em Kiev: vocês
têm o Papa, nós temos o Patriarca. Há
ainda o Patriarca russo e o Patriarca de
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As Igrejas Cristãs Ortodoxas referem-se à figura do Apóstolo André, irmão de S. Pedro; segundo a Tradição, S. André foi enviado após a Páscoa a pregar
o Evangelho às regiões em torno ao Mar Negro (Roménia, Ucrânia e Geórgia), sendo considerado o fundador das Igrejas destes países. Em 1964 Paulo
VI decidiu a entrega de todas as reliquias de S. André presentes no Vaticano ao Patriarca Atenágoras. Por sua vez, o Patriarca de Constantinopla entregou a Paulo VI um ícone no qual Santo André e São Pedro se abraçam, sob o olhar de Cristo ressuscitado.

Constantinopla, Bartolomeu; depois há
os Patriarcas de Moldávia, Roménia,
República Checa, Montenegro, Japão,
Antioquia, Grécia… são muitos.

«Eu paguei muitas multas
porque eu gosto de falar
muito»
Além de presbítero da Igreja Ortodoxa,
o Pe. Dimitrius é casado e desenvolve
uma actividade profissional, ao
contrário dos sacerdotes católicos que
fazem voto de celibato. Como conjuga
a sua missão com a vida familiar? Na
Igreja Ortodoxa a ausência de um voto
de celibato é uma vantagem vocacional?
Sou casado e tenho dois filhos: um
filho estuda no colégio e o mais velho
já trabalha, formou-se em finanças e
economia. Encontro-os normalmente
todos os anos, de dois em dois anos no
máximo. Temos uma lei eclesial segundo
a qual podemos casar, mas também
podemos ficar no celibato, como os
monges: não é obrigatório casar, mas a
maioria prefere casar. Não sei se isso é
ou não uma vantagem vocacional, sei
que não é obrigatório ficar celibatário: é
segundo a tua vontade, a tua ideia. Por
exemplo, podes querer ficar no celibato,
podes não querer casar para não ficar
ocupado com a família e trabalhar assim
mais directamente na Igreja. Porque para
quem é casado é diferente, ter de tratar

«trabalhei em Felgueiras,
numa fábrica têxtil, num
trabalho difícil»
dos problemas familiares e tratar da
Igreja, já é mais complicado. Quanto à
minha profissão, trabalhei em Felgueiras,
em Mosteiro de Pombeiro, numa fábrica

têxtil. O meu trabalho era esterilizar
compressas para hospitais. Trabalhei lá
quase 3 anos. Era um trabalho difícil, em
isolamento, com roupa especial.
Chegou a ser ordenado sacerdote
antes do fim do regime socialista. Pode
falar-nos da experiência de exercer
o ministério no contexto da União
Soviética?
Sou padre há 22 anos. Fui padre ainda
no tempo da União Soviética, num
ambiente muito complicado. Havia
sempre um controlo na Igreja, como
aqui no tempo de Salazar, pelo que era
preciso ter cuidado com as palavras.
Não se podia falar contra eles, era muito
complicado. Agora está tudo livre. Eu
paguei muitas multas porque eu gosto de
falar muito e às vezes as palavras saíam
sem controlo… Mas de referir ainda que
a formação no Seminário foi normal.
Há 50 anos, no dia 6 de janeiro de 1964,
o Papa Paulo VI e Atenágoras (Patriarca
Ortodoxo de Jerusalém) deram um abraço
histórico, após séculos de separação
oficial entre estas duas Igrejas Cristãs.
Na próxima semana teremos a Semana
de Oração pela Unidade dos Cristãos:
que passos sente serem necessários dar
nas relações com a Igreja Católica de
Braga, e a um nível universal entre
a Igreja Romana e a Igreja Ortodoxa?
Não sei bem. A nível universal,
nós sempre temos uma celebração
ecuménica com a Igreja Católica. Acho
que este caminho é muito bom. Nós
celebramos em Lisboa no Mosteiro dos
Jerónimos a Missa Requiem pela Fome
de 1932-33 na Ucrânia, que provocou
cerca de 10 milhões de mortos, e
celebrámos essa missa com o vosso
Patriarca católico e com muitos padres.
Acho que este caminho ecuménico é
muito importante como Igreja Católica:
na Ucrânia também temos a Igreja
Católica e celebramos sempre Missa
Requiem ecuménica com o vosso
representante de lá.

Do seu trabalho pastoral com as
comunidades presentes aqui na cidade,
quais são as principais dificuldades
que sente na vida dos emigrantes aqui
estabelecidos?
A vida dos emigrantes é sempre
má. Não posso dizer muito sobre
o assunto porque as pessoas estão
constantemente em mudança, uns
saem e outros entram. Cada domingo
tenho a visita de pessoas diferentes,
nunca é igual, porque as pessoas
nunca são as mesmas. É possível que
a crise económica afecte. Mesmo a
frequência na celebração depende
muito, por exemplo se faz sol ou
chuva. Em relação aos problemas,
há algumas famílias que nós ajudamos,
com o apoio da Junta de Freguesia
de S. Vítor, através do Dr.º Firmino.
Já pedi para arranjar alimentação
para algumas famílias. A Câmara
Municipal também nos ajuda,

«A vida dos emigrantes
é sempre má»
fizemos a festa de ano novo na nossa
escola, Francisco Sanches, e a Câmara
Municipal deu cerca de trinta prendas
para as crianças. Temos romenos e
moldavos que passam por muitos
problemas.
Na Arquidiocese de Braga estamos a
celebrar um ano dedicado à liturgia.
A liturgia ortodoxa é conhecida pela
sua riqueza extraordinária, pelos seus
hinos e sinais de louvor. Como lhe
parece que a liturgia católica, tal como
a celebramos nas comunidades em
Braga, poderia aprender e enriquecerse com as tradições litúrgicas
orientais?
Não consigo dar sugestões sobre a
Liturgia aqui em Braga, porque a vossa
Missa é diferente, com ritos diferentes.

a igreja ortodoxa em portugal: uma presença desde 1968
A fundação da Igreja Ortodoxa em Portugal
está intimamente ligada à figura de Eduardo
Henrique Pinto da Rocha, um oficial do exército
emigrado na Suiça na década de 60. Depois
de uma passagem pelos Cónegos Regrantes de
Santo Agostinho, Eduardo Rocha adere à Igreja
Ortodoxa, recebendo as ordens eclesiásticas.
Após uma experiência pastoral em Paris, na
qual contacta com os emigrantes portugueses
na cidade, Eduardo Rocha vem a Portugal onde
celebra, em Julho de 1968, a primeira liturgia
ortodoxa em Portugal. Dividindo o seu ministério entre Lisboa e Paris, funda a primeira comunidade ortodoxa portuguesa na capela de São
Miguel Arcanjo, em Lisboa, reunindo membros
essencialmente de origem romena e grega. Em
1972 a missão contará já com 6 presbíteros e
diáconos, e um número de fiéis estimado em

“
As famílias em
casa preparam
uma Ceia, com
doze pratos de
comida diferentes,
e todos sem carne,
porque neste dia
não podemos
comer carne.

cerca de 500 pessoas; em 1976 o Patriarcado
de Lisboa empresta a Capela de São Jerónimo, no Restelo, para o serviço da comunidade, e é fundado o primeiro mosteiro ortodoxo na Aldeia do Penedo, em Sintra, com o
nome de “Mosteiro da Transfiguração”.
A importância do Ícone			
A palavra Ícone vem do grego Eikon, e significa imagem. Trata-se de uma imagem pintada sobre a madeira, com uma técnica muito
especial e de acordo com cánones bem
definidos quanto ao tema, composição, cor
e harmonia. Contemplar um ícone, para um
cristão ortodoxo é uma experiência pessoal
de contemplação, venerando-se Aquele que
vem representado no ícone. (fonte: www.
igrejaortodoxa.pt)

GOSTOS
LIVROS DE HISTÓRIA
Livro

MÚSICA TRADICIONAL,
FADO

Música

SOPA DE LEGUMES
Gastronomia

FILMES DE HISTÓRIA
Cinema

IVANO FRANKIVSK
Personalidade

GIL VICENTE
Clube
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LITURGIA
II DOMINGO TEMPO COMUM

LITURGIA da palavra
LEITURA I Is 49, 3.5-6
Leitura do Livro de Isaías
Disse-me o Senhor: «Tu és o meu
servo, Israel, por quem manifestarei
a minha glória». E agora o Senhor
falou-me, Ele que me formou desde o
seio materno, para fazer de mim o seu
servo, a fim de Lhe reconduzir Jacob e
reunir Israel junto d’Ele. Eu tenho merecimento aos olhos do Senhor e Deus
é a minha força. Ele disse-me então:
«Não basta que sejas meu servo, para
restaurares as tribos de Jacob e reconduzires os sobreviventes de Israel.
Vou fazer de ti a luz das nações, para
que a minha salvação chegue até aos
confins da terra».

QUINTA-FEIRA, 16 de janeiro de 2014

i

S. Antão, Abade. Pai do Monaquismo, nasceu no Egipto
cerca do ano 250. Depois da morte de seus pais, distribuiu
os seus haveres pelos pobres e retirou-se para o deserto,
onde começou a sua vida de penitente. Teve numerosos
discípulos e trabalhou em defesa da Igreja. Morreu no ano
356, sendo celebrado a 17 de Janeiro.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 39
(40), 2 e 4ab.7-8a.8b-9.10-11ab (R. 8a
e 9a)
Refrão: Eu venho, Senhor,
para fazer a vossa vontade.
Esperei no Senhor com toda a confiança e Ele atendeu-me.
Pôs em meus lábios um cântico novo,
um hino de louvor ao nosso Deus.
Não Vos agradaram sacrifícios nem
oblações, mas abristes-me os ouvidos;
não pedistes holocaustos nem expiações, então clamei: «Aqui estou».

Diário do Minho

Sugestão de Cânticos

ENT: Toda a terra Vos adore / C. Silva
OFER: Ditosos os que Te louvam sempre / F. Santos
COM: O Espírito do Senhor está sobre mim / M. Luís
AG: Como é suave Senhor / M. Luís
FINAL: Sois a semente C. Gabarain

LEITURA II 1 Cor l, 1-3

EVANGELHO Jo 1, 29-34

Início da primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João

Irmãos: Paulo, por vontade de Deus escolhido para Apóstolo de Cristo Jesus e
o irmão Sóstenes, à Igreja de Deus que
está em Corinto, aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados à
santidade, com todos os que invocam,
em qualquer lugar, o nome de Nosso
Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e
nosso: A graça e a paz de Deus nosso
Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam
convosco.

Naquele tempo, João Baptista viu
Jesus, que vinha ao seu encontro, e
exclamou: «Eis o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo. É d’Ele
que eu dizia: ‘Depois de mim vem um
homem, que passou à minha frente,
porque era antes de mim’. Eu não O
conhecia, mas foi para Ele Se manifestar a Israel que eu vim baptizar na
água». João deu mais este testemunho:
«Eu vi o Espírito Santo descer do Céu
como uma pomba e permanecer sobre
Ele. Eu não O conhecia, mas quem
me enviou a baptizar na água é que
me disse: ‘Aquele sobre quem vires o
Espírito Santo descer e permanecer é
que baptiza no Espírito Santo’. Ora,
eu vi e dou testemunho de que Ele é o
Filho de Deus» .

«De mim está escrito no livro da Lei
que faça a vossa vontade.
Assim o quero, ó meu Deus,
a vossa lei está no meu coração».
Proclamei a justiça na grande assembleia, não fechei os meus lábios,
Senhor, bem o sabeis.
Não escondi a vossa justiça no fundo
do coração, proclamei a vossa fidelidade e salvação.

a Igreja alimenta-se da palavra
1. Aí está, já no
Domingo II do Tempo
Comum, outra vez
João Baptista, a figura
do umbral ou do limiar, que está sempre
ali, à porta, para acolher e fazer as apresentações. Ele está em Betânia [= «Casa do
pobre»] ou Bethabara [= «Casa da passagem»] – consoante as versões –, sempre do
outro lado Jordão, como refere bem João
1,28. João coloca-se estrategicamente do
outro lado do Jordão, onde um dia o povo
do Êxodo parou também, para preparar a
entrada na Terra Prometida, atravessando o
Jordão (Josué, 3).
2. Este início do Evangelho de João (1,192,12) distribui as acções por dias. No
primeiro dia (João 1,19-28), João Baptista,
postado no umbral de Bethabara, é interrogado pelas autoridades acerca da sua

identidade. No segundo dia (1,29-34), João
Baptista acolhe Jesus e apresenta-a a nós.
No terceiro dia (1,35-42), alguns discípulos
de João Baptista seguem Jesus, e Simão
recebe o nome de Cefas [única vez nos
Evangelhos], que significa Pedra esburacada, acolhedora e protectora. No quarto dia
(1,43-51), Jesus chama Filipe e revela-se
a Natanael e aos outros discípulos. Estes
quatro dias representam em crescendo a
preparação remota para a manifestação da
Glória de Jesus. Correspondem à primeira
parte da preparação para a festa do Dom da
Lei, que os judeus celebravam no Pentecostes. Depois destes quatro dias, passa-se
logo para o «3.º Dia» (2,1-12), que é o 7.º
[= 4+3], e que tem a ver com a manifestação da Glória de Jesus (2,11), que corresponde ao 3.º Dia da manifestação da Glória
de Deus no Sinai (Êxodo 19,10-20), para
o qual se requerem dois dias de intensa

preparação (Êxodo 19,10-11). Se os quatro
primeiros dias constituem a preparação
remota, os dois seguintes são a preparação
próxima para este 3.º Dia! Este era o esquema da preparação do povo para a Festa do
Dom da Lei de Deus que se celebrava no
Pentecostes.
3. O Evangelho deste Domingo II do Tempo
Comum (João 1,29-34) mostra-se o 2.º dia
dos primeiros quatro de preparação. João
Baptista permanece imóvel sobre o umbral
ou limiar. É desse lugar de guarda e sentinela vigilante, que vê VIR JESUS ao seu encontro. Como Deus que VEM sempre ao nosso
encontro. E apresenta-o como o CORDEIRO
DE DEUS, que tira o pecado do mundo.
Apresenta-o a nós, pois não é dito que esteja
lá mais alguém. Riquíssima apresentação de
Jesus. Na verdade, Cordeiro diz-se na língua
aramaica, língua comum então falada,
talya’. Mas talya’ significa, não só «cordei-

ro», mas também «servo», «filho» e «pão».
Aí está traçada identidade de Jesus.
4. O Espírito de Deus entra na nossa história, descendo e permanecendo na humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus
é a porta por onde entra em nossa casa o
Espírito de Deus. É esta novidade que, do
seu posto de sentinela, João Baptista está
a ver (verbo no perfeito grego), e dela dá
testemunho (verbo no perfeito grego). Entenda-se bem: João Baptista dá testemunho,
não porque viu e já não vê, mas porque viu
e continua a ver, exactamente como as testemunhas de Jesus Ressuscitado (João 20).
O Filho de Deus feito Homem, sobre quem
desce e permanece o Espírito de Deus, Vem
ao nosso encontro em Bethabara, para nos
fazer entrar em Casa, na Terra Prometida.
Reflexão preparada por D. António Couto
no blog www.mesadepalavras.wordpress.com
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OPINIÃO
por Pe. RicardoCorreio
(Viana do Castelo)

a confiança na peregrinação
sementes do encontro de Taizé em Estrasburgo

A

Comunidade Cristã Ortodoxa, Igreja da Lapa-Braga
(12 Janeiro 2014)							(fotos: DACS)

viagem era dura. São muitos
Era um dia de frio, chuva quase intensa,
os quilómetros que separam
alguma vontade de petiscar qualquer coisa,
o nosso país de Estrasburgo,
fosse o que fosse. Ao fim de duas horas na
cidade histórica da Europa,
fila, mesmo à entrada da porta do pavilhão,
no leste de França, vítima de tenções
ouviu-se a voz estridente de um megafone:
com a vizinha Alemanha. Confortava,
“sorry, very, very sorry, not more food”.
no entanto, uma passagem pela bela
Apenas 5, do nosso grupo de 16, haviam
cidade das luzes, a Paris de agora e
conseguido alimentação. Aconteceu então
de outros tempos. Ainda mais que era
um momento belo: juntamo-nos num
a peregrinação da confiança. Por isso
cantinho abrigado do pavilhão e começou
ninguém abalou na firmeza de que uma
a partilha. Chegou para todos e sobrou.
viagem dura ia valer a pena. O autocarro
Desconfio que se fosse a alimentação para
partiu da cidade do Porto no dia a seguir
toda a semana também chegava, porque
ao Natal, dia 26 pelas 10 horas. Eram
era a peregrinação da confiança. Porque
jovens de vários pontos do país (Viana do
os jovens transcendem-se quando estão
castelo, Braga, Porto, Leiria, Aveiro, Vila
em momentos destes. Infelizmente nesse
Real, entre outros), por isso o ambiente
dia perdemos a hora da oração que era às
era calmo, de jovens que se queriam
19h. Ainda estava-mos na fila. Arrisquei,
conhecer uns aos outros. Já no autocarro,
com quatro jovens minhas alunas ir à
no princípio da viagem, as conversas eram
oração à catedral no dia seguinte, mesmo
de temáticas pertinentes para o encontro.
sabendo do risco de ficar fora da porta.
“A fé…” dizia um jovem de Leiria
Exatamente o que aconteceu. Ao chegar à
(penso eu) “…é como um comprimido.
porta esta fechou-se para nós, novamente.
Faz bem, não sabemos a quê mas faz
Aconteceu então o segundo grande
bem”. Enquanto ainda ninguém sentia o
momento do encontro. Jovens franceses
cansaço, eis que em Espanha encontramos
e italianos sentaram no chão em frente à
neve para encanto de
catedral e começaram
alguns que nunca a
«Apenas 5, do nosso grupo de 16, a rezar, exatamente
tinham contemplado.
com o esquema que
haviam conseguido alimentação.
A viagem prosseguiu
faziam dentro da
Aconteceu então um momento
sem percalços até
catedral. sentamo-nos
belo: juntamo-nos num cantinho também, assim como
Paris onde estivemos
abrigado do pavilhão e começou muitos outros que
durante todo o
a partilha. Chegou para todos e
dia 27 e onde
passavam. Estava frio,
fomos acolhidos
sobrou.»
zero graus naquele
numa comunidade
dia, mas o chão
portuguesa. As orações da manhã e da
parecia quente, da mesma temperatura do
noite que eram feitas no autocarro, nesse
coração da juventude que ali se reuniu.
dia foram feitas na Igreja da paróquia
Jovens de várias nacionalidades, de várias
de Nossa Senhora de Fátima. Depois
confissões cristãs. Foi belo. Nesse dia
de uma vista de olhos rápida pelos
deu para perceber que era Jesus o elo de
mais belos e conhecidos monumentos
união dos 28 mil jovens que participaram
de Paris a viagem continuou durante a
na peregrinação. Os milhares de jovens
noite até Estrasburgo, com chegada às
em silêncio e a cantar nas orações, os
10h do dia 28. Acolhidos num pavilhão
cânticos belos que todos sabiam em
recebemos as indicações necessárias e
todas as línguas, a forma como todos os
fomos distribuídos por várias paroquias. O
europeus se entendiam, a solidariedade,
nosso grupo haveria de viajar de comboio,
tudo funcionava. No regresso as jovens do
uns escassos 40 minutos, até à cidade e
nosso grupo choravam porque o encontro
paróquia de Sélestat, a sul de Estrasburgo.
era muito pequeno. Já 2014 quando as
Foi já na magnífica Catedral de Sélestat
famílias nos esperarem depois de uma dura
que recebemos o mapa da nossa família
viagens em que partilhamos estes e outros
de acolhimento (uma família típica
momentos entre todos no micro
francesa, de uma extrema simpatia, com
do autocarro. Muito mais havia para contar
a preocupação de nos alojar na melhor
sobre esta magnífica experiência, mas
forma que conseguiam, muito bem por
tenho de ir. A peregrinação da confiança
sinal). Foi aqui que a aventura começou,
começou na chegada ao nosso ambiente,
assim como os momentos que marcaram
e os alunos do Colégio do Minho
esta peregrinação. Seguimos para
começaram orações com cânticos de Taizé,
Estrasburgo a meio da tarde e dirigimos
uma vez por semana, na sequência do que
o grupo para a fila no pavilhão K, onde
viveram, e convidaram outros seus colegas.
seria distribuída a alimentação dessa noite
Está quase a começar. Tenho de ir rezar
assim como o almoço do dia seguinte.
com eles.
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contos EXEMPLARES 59

- CURSILHO DE HOMENS

N

Entre os dias 16 a 20 de janeiro,
decorre esta actividade do movimento dos Cursilhos
de Cristandade. (9h30)

um centro de recuperação
de alcoólicos, um viciado
chamado João conseguiu,
em pouco tempo, mudar
completamente.
Depois de ter curado, João continuou
no centro de recuperação a ajudar os
doentes em tudo o que era necessário.
Todo ele era bondade.
Um dia, o capelão, numa das suas
pregações, recomendava aos doentes:
- Peçam insistentemente a Deus que
vos ajude a mudar de vida.
Todos o escutavam atentamente.
A um certo momento, levantou-se um
homem ali internado, foi ajoelhar-se
diante do altar e rezou:
- Senhor, fazei-me que me torne como
o João!
O capelão disse-lhe:
- Era melhor pedires para que te faça
como Jesus!
O homem olhou para o sacerdote e
perguntou:
- Porquê? Jesus é certamente como o
João!

sexta-feira, 17.1.2014
- MUSICAL CATÓLICO
O Auditório Vita recebe o Musical
Católico, Coreografias para a Catequese, da autoria do pe. Albano
Sousa Nogueira. (21 horas).
- COLÉGIO D. PEDRO V
D. Jorge preside à tomada de posse da nova direcção (18 horas)

sábado, 18.1.2014
- FORMAÇÃO PARA OS MINISTÉRIOS LITÚRGICOS
Encontro de formação geral para
os vários ministérios e serviços
litúrgicos para o arciprestado de
Braga, no Auditório Vita. (9h30)
- JANTAR DE REIS
D. Jorge participa no jantar de reis,
como angariação de fundos para a
Basílica do Sameiro (20 horas)

S. Paulo exortava os cristãos do seu
tempo para o imitarem, como ele
também era imitador de Cristo.
De facto, os cristãos devem
assemelhar-se a Jesus.

domingo, 19.1.2014
- FILME SOBRE O BOM JESUS
Apresentação do filme sobre o
Bom Jesus, no Theatro Circo. (15
horas)

In “Nem só de pão”, Pedrosa Ferreira

- VISITA PASTORAL

LiVRo
Título: A Esperança que
nasce da Palavra - Ano A
Autor: Ermes Ronchi, Marina Marcolini
Editora: Paulinas
Preço: 12,00 euros
Resumo: Ermes Ronchi e Marina Marcolini
mantêm já algum tempo um programa, na
Rai Uno (Itália), com comentários ao Evangelho de cada domingo. Decidiram reunir
essas reflexões num volume e dar-lhe uma
difusão maior, agora publicado em português. Ermes Ronchi é monge e professor de
teologia, Marina Marcolini é professora de
literatura italiana.

Título: Antigo Testamento
Autor: Marc Chagall
Editora: Relógio d’Água
Preço: 27,00 euros
Resumo: Marc Chagall
(1887-1985), judeu de
origem russa naturalizado francês, começou a
ilustrar a Bíblia em 1930, no que se tornaria o projecto da sua vida. Nas décadas
seguintes produziu mais de cem gravuras
em guache, aguarela, litografias e pinturas
a óleo que exprimem a sua apaixonada
exploração dos temas bíblicos. Nesta obra
lançada pela Relógio d’Água reúnem-se
as melhores pinturas bíblicas de Chagall,
juntamente com os textos integrais de
Génesis, Êxodo e Cântico dos Cânticos.

IGREJA.net
“Ajudar o próximo
é sempre
importante”

Cristiano Ronaldo,
vencedor da Bola de Ouro 2013
para melhor jogador de futebel do mundo.

Os Miseráveis

Título: Memórias de um
Outono Ocidental
Autor: Adriano Moreira
Editora: Almedina
Preço: 34,90 euros
Resumo: “Pelo que (os
Estados Europeus) não
devem omitir ou esquecer
o poder da voz contra a voz do poder
que emerge, acima daquela linha,
ignorando que, sem União, de modelo
final ainda não definido, não é apenas a
voz de cada Estado europeu, ou a voz da
União anarquizada, é a voz do Ocidente
que será pelo menos fortemente debilitada
no globalismo ainda mal sabido da entrada
neste século sem bússola.” (in prefácio,
por Adriano Moreira)

Rezar com o cinema
EUA, 1841. Solomon Northup (Chiwetel Ejiofor), um
negro livre, vive em Nova Iorque com a mulher e as
duas filhas. Leva uma existência tranquila, entre os
dotes de carpinteiro e o talento para tocar violino.
Atraído pela ideia de uma vida melhor, aceita o
convite de dois homens para entrar numa digressão.
Porém, a glória e o lucro prometidos transformam-se
num pesadelo quando, após uma noite de copos, ele
acorda acorrentado. A partir desse momento, torna-se escravo. Agora é tratado por Platt, nome que lhe
dão para esconder a sua condição de homem livre,
e é violentamente forçado a omitir a sua identidade. É comprado pelo dono de uma plantação no
Louisiana, onde passará 12 anos até ser finalmente
libertado. Um filme dramático realizado por Steve
McQueen. (Publico/CineCartaz)

D. António Moiteiro realiza a
visita pastoral a S. Dâmaso,
Guimarães.
- CURSOS DE CRISTANDADE
D. Jorge participa na clausura do
Curso de Homens, dos cursos de
cristandade, na Apúlia (20 horas).

segunda-feira, 20.1.2014
- RETIRO SACERDOTAL: Entre os
dias 20 a 24 de janeiro, decorre
o retiro para sacerdotes no centro
apostólico do Sameiro. (9h30)

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

sexta-feira, das 23h00 às 24h00

O Programa desta semana entrevista D.
António Moiteiro, continuando a abordagem à Exortação ‘Evangelii Gaudium’.
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