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dia 2 de Julho, no 
pavilhão munici-
pal de Famalicão. 
No final vai decorrer a 
entrega solene das me-
dalhas aos participantes 
e a consagração da seleção 
vencedora.
A entrada nos recintos onde vai 
decorrer a Clericus Cup é livre.

iGreja PriMaZ
o departamento arquidiocesano da Pastoral da 
Saúde, em conjunto com o arciprestado de Braga, 
organizam, no próximo dia 7 de julho, a segunda 
edição da Peregrinação dos frágeis. esta iniciativa 
vai decorrer no Sameiro, a partir das 15h00. 

i

AArquidiocese de Braga é anfitriã 
da VIII edição da Clericus Cup, o 
campeonato nacional de futsal para 

sacerdotes.
Depois de ter vencido a última edição da 
prova, a seleção de padres da Arquidio-
cese de Braga foi brindada com a orga-
nização do evento que reúne sacertdotes 
de várias dioceses do país. Para além da 
equipa da casa, marcam presença Viana 
do Castelo, Porto, Vila Real, Lamego, Vi-
seu, Vicentinos, Lisboa, Madeira, Guarda, 
Évora/Algarve, Leiria/outros.
As seleções estão agrupadas em dois gru-
pos, realizando cada equipa cinco jogos. 
Os jogos da fase de grupos decorrem ao 
longo do dia 1 de julho e na manhã do 
dia seguinte. Na tarde do dia 2 de julho, 
para além das meias-finais, vão ter lugar as 
partidas de atribuição dos diversos lugares 
do torneio, desde o 1º ao 12º lugar.
Na segunda-feira os jogos são todos em 
Barcelos, no Pavilhão Municipal para 
o Grupo A, e no Pavilhão da Escola do 
Rio para o Grupo B. Na terça-feira, 2 de 
julho, os jogos são todos em Famalicão: 
no Pavilhão Municipal para o Grupo A e 
no Pavilhão das Lameiras para o Grupo B. 
Durante a tarde de terça-feira, a fase final 
do campeonato realiza-se no Pavilhão 
Municipal de Famalicão.
A final está agendada para as 19h00 do 

ARQUIDIOCESE 
ACOLHE VIII EDIçÃO 
DA CLERICUS CUP  

Celorico de Basto 
memorar Frei Bernardo
está a ser organizada uma romagem ao 
túmulo do “Servo de deus” frei Bernar-
do de Vasconcelos, beneditino natural 
da paróquia de S. romão do Corgo, em 
Celorico de Basto. esta iniciativa, que 
decorre no sábado, dia 6 de julho, pre-
tende, assim, dar impulso à devoção de 
frei Bernardo na arquidiocese de Braga.

CPM
conselho arquidiocesano
reuniu, no fim de semana, o Conselho 
arquidiocesano do Centro de Prepa-
ração para o Matrimónio (CPM), que 
esteve a refletir sobre os resultados do 
trabalho feito e sobre os desafios para 
os próximos tempos. Pronunciando-se, 
d. jorge ortiga pediu aos responsáveis 
do CPM para fazerem propostas sobre 
a temática do matrimónio para o pro-
grama pastoral do próximo ano. 

 
Braga
festas de S. João
no dia em que Braga vestiu de festa 
para celebrar o nascimento de S. joão 
Batista, d. jorge ortiga presidiu à 
eucaristia campal no parque da Ponte. 
o prelado pediu a intercessão de São 
joão para «a melhoria da cidade e da 
sua população, para que as famílias, os 
jovens, os idosos, os políticos e os estu-
dantes não deixem de acreditar numa 
sociedade» com «valores».

Ação Católica Rural
Jornadas Nacionais em Braga
a ação Católica rural realizou uma 
conferência de imprensa para apresen-
tar as iV jornadas nacionais do movi-
mento, que decorrem na arquidiocese 
no próximo mês. a 13 de julho realiza-
-se, em Caldelas (amares), a assembleia 
nacional de delegados. no dia seguin-
te, o santuário do Sameiro, acolhe um 
encontro nacional, que vai contar com 
a participação do arcebispo Primaz.

este domingo, 30 de junho, o arcebispo Primaz encer-
ra a visita pastoral ao arciprestado de Cabeceiras de 
Basto, na paróquia do outeiro. o programa da visita 
inclui a reinauguração e bênção simbólica da igreja 
paroquial, depois de obras de conservação.

i

Ciclo de cinema ao ar livre
o auditÓrio Vita, em Braga, vai pro-
mover, a partir do dia 28 de junho e até ao 
final do mês de julho, um ciclo de cinema 
ao ar livre, que tem como mote “Olhar o 
mundo com os olhos da fé”. Esta iniciativa, 
que se realiza às sextas-feiras a partir das 
21h15, vai contar com a participação de 
Margarida Avillez Ataíde, especialista em 
cinema do Secretariado Nacional da Pasto-
ral da Cultura. O ciclo de cinema arranca 
a 28 de junho com o filme “Os coristas”, 
de Christophe Barratier. Segue-se, a 5 de 
julho, “A invenção de Hugo”, da autoria 
do cineasta Martin Scorsese.  O mítico 
filme italiano “Cinema Paraíso”, de Giu-
seppe Tornatore, vai dar o mote da sessão 
do dia 12 de julho. Para o dia 19 de julho 
está agendado o filme “Vai e vive” de Radu 
Mihaileanu. Na última sessão, que decorre 
a 26 de julho, vai ser visionado o filme “A 
vida de Pi”, de Ang Lee. A entrada é livre. 

Dia Arquidiocesano da Família
aS faMÍLiaS da Arquidiocese de Braga 
estão convocadas para participarem, no 
próximo dia 30 de junho, no Dia Ar-
quidiocesano da Família. Esta iniciativa, 
organizada conjuntamente pelo Depar-
tamento Arquidiocesano da Pastoral da 
Família e pelo arciprestado de Barcelos, 
decorre, este ano, no santuário de Nossa 
Senhora da Franqueira, em Barcelos.  O 
programa do dia inicia-se pelas 09h30, 
com acolhimento e animação, decor-
rendo depois um painel sobre o Ano da 
Fé. Pelas 11h30 vai decorrer o momen-
to central do Dia Arquidiocesano da 
Família, com a eucaristia campal, que vai 
contar com a presidência de D. António 
Moiteiro, Bispo auxiliar de Braga. Segue-
-se o almoço, que decorre em formato de 
piquenique, encerrando-se a programa-
ção com a animação musical por vários 
grupos de romeiros da Franqueira. ©

 D
M

Campeonato nacional de futsal 
para sacerdotes vai decorrer a 1 e 
2 de julho em Barcelos e famalicão.

Parque de S. joão da Ponte
a arquidiocese de Braga deixou claro 
que o Parque de São joão da Ponte, 
nomeadamente o recinto em torno da 
capela de S. joão, em Braga, «é um 
espaço de uso público e que assim per-
manecerá por sua vontade», mas lembra 
que «não persiste qualquer dúvida sobre 
a propriedade do imóvel, que está devi-
damente registado em termos prediais 
e fiscais como propriedade da igreja», 
concretamente da paróquia de Santo 
adrião. recorde-se que recentemente a 
Câmara Municipal de Braga havia recla-
mado este espaço como seu.

dia 1 de juLho

-> 14h30: Braga vs. Leiria/outros
-> 15h00: Vila real vs. funchal/Madeira 
-> 15h30: Lisboa vs. Viseu
-> 16h00: Braga vs. funcal/Madeira
-> 16h30: Leiria/outros vs. Lisboa
-> 17h00: Vila real vs. Viseu
-> 17h30: Braga vs. Lisboa
-> 18h00: funchal/Madeira vs. Viseu
-> 18h30: Vila real vs. Leiria/outros
-> 19h00: Braga vs. Viseu

dia 2 de juLho

-> 09h30: Vila real vs. Lisboa
-> 10h00: funchal/Mad. vs. Leiria/outros
-> 10h30: Braga vs. Vila real
-> 11h00: Viseu vs. Leiria/outros
-> 11h30: Lisboa vs. funchal/Madeira

GRUPO A GRUPO B

dia 1 de juLho

-> 14h30: Viana vs. Vicentinos
-> 15h00: Porto vs. Évora/algarve 
-> 15h30: Lamego vs. Guarda
-> 16h00: Viana vs. Évora/algarve
-> 16h30: Vicentinos vs. Lamego
-> 17h00: Porto vs. Guarda
-> 17h30: Viana vs. Lamego
-> 18h00: Évora/algarve vs. Guarda
-> 18h30: Porto vs. Vicentinos
-> 19h00: Viana vs. Guarda

dia 2 de juLho

-> 09h30: Porto vs. Lamego
-> 10h00: Évora/algarve vs. Vicentinos
-> 10h30: Viana vs. Porto
-> 11h00: Guarda vs. Vicentinos
-> 11h30: Lamego vs. Évora/algarve

A final está 
agendada para 
as 19h00 do 

dia 2 de Julho, 
no pavilhão 

municipal de 
Famalicão. 
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verdade». 
«Querem-nos roubar a esperança 
quando nos propõem valores que 
estão envenenados, como um prato 
envenenado que nos faz mal», afir-
mou, no Vaticano.
O Papa aludiu ainda à multidão 
«imensa» de homens e mulheres que 
«sacrificaram a sua vida para per-
manecerem fiéis a Jesus Cristo e ao 
Evangelho».

«Para a frente! Sejam corajosos e andem 
contra a corrente!», incentivou o Papa 
Francisco.

o Papa acabou de ultrapassar os sete 
milhões de seguidores na sua conta 

“@pontifex” da rede social twitter. «es-
tamos prontos a comprometer-nos como 
cristãos coerentes, dia após dia, dando 
testemunho com a nossa palavra e o nosso 
exemplo?», refere o último texto papal. 

Creio no amor do Bom Samaritano, de jesus, Ver-
bo do Pai que veio do Céu à terra, que encarnou para 

curar a humanidade de suas feridas e seus pecados e a 
entregou à igreja, qual estalajadeira sempre dedicada e 
atenta, amiga e serviçal.

Creio no amor do Bom Samaritano, sempre atento aos 
pobres, aos doentes, aos pecadores, aos marginais, aos 
caídos na valeta da vida, sem pão, sem conforto, sem 
amigos, sempre pronto a dar-Se até ao fim e sem limites.

Creio no amor do Bom Samaritano, o jesus amigo de 
coxos, cegos, paralíticos, possessos, leprosos, prostitutas, 
publicanos, com um Coração aberto para acolher a to-
dos e dar a todos o seu carinho, a sua cura, o seu perdão 
indulgente.

Creio no amor do Bom Samaritano, que defende a mu-
lher adúltera de morrer à pedrada, que pede água à Sa-
maritana e lhe converte o coração, que Se faz convidado 
para ir a casa de Zaqueu, que dá o Céu ao bom ladrão.

Creio no amor do Bom Samaritano, palmilhando aldeias 
e cidades, andando de terra em terra, ajudando pecado-
res, curando doentes, anunciando a Palavra, semeando o 
reino da verdade, da vida, da justiça e do amor.

Creio no amor do Bom Samaritano, que Se faz alimen-
to, que é Cordeiro imolado por amor, que é Corpo e 

Sangue que, na eucaristia cura, converte, salva, 
purifica, diviniza, transforme e alimenta.

 Creio no amor do Bom Samaritano, que continua 
sem cessar e com toda a solicitude a velar pelas ovelhas 
perdidas e sem pastor, com fome e com sede de paz e de 
amor, sempre generoso a pronto a realizar maravilhas de 
graça e de amor.

 Creio no amor do Bom Samaritano, que nos 
encanta com a sua ternura e compaixão, a sua maneira 
de acolher, de perdoar, de libertar interiormente, de 
remediar situações, de estabelecer paz e comunhão, de 
ser fonte de divina alegria.

 Creio no amor do Bom Samaritano, que vai à 
Cruz, feito verme e pecado, despojado e feito maldito, 
para perdoar os nossos pecados, carregar as nossas cul-
pas, redimir a nossa humanidade frágil e pecadora.

 Creio no amor do Bom Samaritano, que, glorifica-
do e glorioso, à direita do Pai, continua a interceder por 
nós, a suplicar, a alcançar dom e graça, a ser Pontífice e 
Mediador, tendo-nos a todos em seu Coração.

 Creio no amor do Bom Samaritano, desejo cada 
vez mais confiar n’ele e no seu amor, numa ânsia de o 
poder imitar e ser mais à sua semelhança, para bem da 
igreja e da humanidade.

iGreja uniVerSaL
Mais um cristão sucumbiu perante o extre-
mismo religioso. um grupo de rebeldes sírios 
assassinou, no passado domingo, o padre 
françois Maurad, que se encontrava no moste-
iro franciscano de Ghassanieh, na Síria.

i

Papa quer cristãos contra a corrente
Aveiro
nova casa sacerdotal
a diocese de aveiro passou a contar 
com uma Casa Sacerdotal, que irá 
servir os padres mais idosos e doentes 
da região. Segundo d. antónio 
francisco dos Santos, esta obra é 
«um belo marco» para a diocese e 
um «santuário de gratidão» para os 
que dedicaram a sua vida à igreja. a 
inauguração da obra, situada junto do 
Seminário de Santa joana, integra-se 
nos 75 anos de restauração da diocese.

Coimbra
campos de férias da Cáritas
Cerca de 200 crianças e jovens, com 
idades entre os 10 e os 18 anos, estão 
envolvidas durante esta semana no 
campo de férias “trilhos com Senti-
do”, da Cáritas diocesana de Coimbra. 
esta iniciativa, que decorre na Praia 
da Leirosa, «pretende sensibilizar os 
jovens para a importância de valores 
fundamentais como o respeito, a parti-
lha, a solidariedade ou a tolerância».

Leiria/Fátima
mensagem de Fátima
o curso sobre a Mensagem de fátima, 
promovido este mês pelo santuário, 
vai merecer repetição entre 18 e 20 de 
outubro depois da primeira edição ter 
ultrapassado expetativas. desenvolvido 
pela Comissão do Centenário das 
aparições, o curso pretende identificar 
e compreender os «elementos 
fundamentais» da mensagem de fátima.

Viana do Castelo
S. João de Arga reconhecido
o Governo declarou como monumen-
to nacional o Santuário de São joão de 
arga, em Caminha. apresentado como 
lugar de culto de indiscutível relevân-
cia histórica, arquitetónica e etnográ-
fica, este santuário teve origem num 
mosteiro beneditino a idade Média. 
recorde-se que este santuário é centro 
de uma concorrida peregrinação.

CREIO NO AmOR DO BOm SAmARITANO  ANO DA Fé 35 Dário Pedroso, sj

os bispos do Conselho Permanente da Conferência nacional 
dos Bispos do Brasil manifestaram «solidariedade e apoio» às 
manifestações no país, «desde que pacíficas». Para os prelados, 
esta mobilização, envolvendo «todo o povo brasileiro», desafia 
uma «nova consciência» e o combate às desigualdades.

i

O Papa Francisco incentivou, no pas-
sado domingo, os cristãos a serem 
fiéis à verdade e a recusarem os 

valores envenenados.
Evocando a vida de São João Batista, O 
Santo Padre dirigiu-se em particular aos 
mais jovens, pedindo-lhes para não terem 
«medo de andar contra a corrente».

O Papa recordou o exemplo de João Batista para sublinhar a importância da fidelidade à verdade

© DR

«João consagrou-se todo a Deus e ao seu 
enviado, Jesus, mas no fim foi morto por 
causa da verdade», disse, lembrando as 
«muitas pessoas que pagam com um alto 
preço o seu compromisso pela verdade».
O Papa destacou os «homens retos» que 
preferem «ir contra a corrente» para não 
renegar «a voz da consciência e a voz da 

O Papa convidou 
os jovens 

presentes a 
assumirem 

«sem medo» o 
compromisso e 
a rejeitarem os 
valores errados
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entRevista
i o padre antónio Brandão Martins torres é natural de Beiriz, Póvoa 

de Varzim, onde nasceu há 67 anos. foi ordenado em 1968. após 
a ordenação estagiou na igreja de S. domingos em Viana do Cas-
telo. entre 1970 e 1975 foi pároco em afife, Viana do Castelo. até 
1978 formou-se em filologia clássica na universidade de Coimbra.

i

a Póvoa de Varzim é conhecida pelas suas grandes e 
frequentes manifestações de religiosidade popular. 
no próximo dia 29 de junho a cidade vive o climax 
das suas festas municipais. em vésperas da noite 
maior das gentes poveiras, fomos escutar o histórico 
pároco da Matriz, o padre antónio torres. esta comu-
nidade, localizada no coração da cidade, exibe uma 
das unidades pastorais mais antigas da arquidiocese.

festejamos S. Pedro daqui a dois dias. 
qual é a importância deste santo para 
as gentes da Póvoa de Varzim?

R_ O São Pedro é uma espécie de mola 
que atinge todos os setores e todas as 
pessoas da Póvoa de Varzim. Penso que é 
um ambiente único, que se diferencia do 
São João em Braga ou em Vila do Conde. 
Atinge as instituições. Nós, como Igreja, 
também participamos. Atinge também 
as instituições e autoridades, dado que 
é uma festa municipal. Não há ninguém 

“  decidir
sozinho 
não é a 
mesma coisa

que fique fora do São Pedro. Aqui não 
há desfiles ou concursos de marchas. O 
espírito que se vive é de comunhão entre 
os  bairros da cidade. Este ambiente que 
se vive na cidade é de confraternização, 
numa espécie de celebração comunitá-
ria. Todas as zonas da Póvoa de Varzim 
têm as chamadas rusgas. Na noite de S. 
Pedro mostram-se à cidade e visitam-se 
umas às outras. Cada bairro visita os ou-
tros bairros. Cria-se uma animação que é 
participada por todos os cidadãos que se 

encontram espalhados pelas ruas. Estes 
saúdam as rusgas ou vaiam-nas quando 
não gostam. Do ponto de vista religioso 
não tem grande expressão para além da 
procissão, que é organizada pela Lapa. 
Cada um dos bairros históricos encar-
rega-se de um dos andores que vai na 
procissão. O bairro Norte encarrega-se 
do andor de São João, a Matriz do andor 
de Santo António e a Lapa do andor de 
S. Pedro. A procissão sai daqui da Matriz 
e termina na Lapa. 

Pessoalmente é devoto de S. Pedro? o 
que mais o fascina nesta figura?

R_ Pessoalmente, não sou muito devoto.  
Mesmo aqui na igreja não temos a ima-
gem de S. Pedro. Temos o Santo António 
e o São João. Curiosamente, a padroeira 
da cidade até é a Imaculada Conceição. 
Acrescento ainda que estas festas de 
S. Pedro não têm muitos anos. Foram 
criadas há cerca de 60 anos e foram ga-
nhando protagonismo. Respeito bastante 
a importância da figura de S. Pedro na 
história da Igreja, do qual foi o primeiro 
líder, mas não sou particular devoto.

o Papa recentemente falava da impor-
tância de se valorizar as manifestações 
da piedade popular. a Póvoa de Varzim 
é conhecida pelas suas inúmeras festas 
e procissões. Sente que isso marca a for-
ma como as pessoas expressam a sua fé?

R_ Tudo o que é expressão religiosa, 
e acho que temos que aceitá-las, é 
importante que tenha dignidade e algum 
esplendor. O problema é que, muitas 
vezes, abandalhamos as manifestações 
religiosas. Se as manifestações continu-
am a ter influência sobre quem as vê, 
então deve ser mantidas e continuadas. 
Por exemplo, aqui na paróquia sempre 
procurei que os participantes na pro-
cissão se vistam a rigor. Quem leva um 
andor ou uma lanterna deve apresentar-
-se como se fosse para um festa. Na pro-
cissão do Senhor morto devem aparecer 
de gravata preta. São sinais importantes 
do valor destas manifestações. A tradição 
é um valor que não se pode perder, mas 
deve ser cuidado.

foi um dos primeiros sacerdotes da 
arquidiocese a viver a sua missão em 

Pe. AnTÓnIO TORRES

na Póvoa de Varzim deu aulas na escola Secundária eça 
de queiroz, tendo em 1982 assumido a paroquialidade da 
Matriz, conjuntamente com o padre Manuel da fonte. há 31 
anos a servir esta comunidade paroquial, partilha atualmente 
esta missão com os padres avelino Castro e nuno rocha.
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imprevistos, a fé estará mais desperta?

R_ Não sei até que ponto isso será ver-
dade, até porque hoje a população da 
cidade, grande parte não é população 
piscatória. Não quer dizer que no pas-
sado isso não se verificasse e não tenha 
influência na população atual. Diria que 
isso é mais verdade nas Caxinas, lugar 
para onde se mudaram os pescadores 
da Póvoa quando venderam as suas 
casas junto ao mar para aparecerem 
estes prédios mais turísticos. Em termos 
de identidade humana, as Caxinas são 
diferentes da Matriz. Aqui a população 
é mais urbana e dedica-se mais aos ser-
viços e ao turismo, do que propriamente 
à pesca. Se a fé na Póvoa de Varzim 

aparece como mais desperta que em 
outros lugares, isso deve-se aos nossos 
antepassados e ao trabalho dos párocos 
que me antecederam. É certo que ne-
nhum padre faz sozinho a comunidade, 
mas acaba por ter um papel importante 
na identidade do seu povo. Quando a 
comunidade é forte, acaba por moldar a 
pessoa. Quando a comunidade é fraca, 
os fiéis acabam por perder as suas raízes. 
Aqui na cidade gostamos de incentivar 
essa força da comunidade, mesmo que 
isso crie bairrismos. O mundo que vive-
mos exige que nos adaptemos às novas 
situações, mas devemos esforçar-nos por 

não perder as riquezas do passado.

É pároco da Matriz há 31 anos. o que é 
que identifica mais esta comunidade?

R_ A característica mais saliente da co-
munidade é o facto de ser a mais urbana 
das três que compõem a Póvoa de Var-
zim. A população daqui dedica-se mais 
aos serviços e ao comércio e isso acaba 
por marcar a forma de estar das pessoas 
e a nossa própria missão. A igreja é das 
mais belas da cidade, mas foi tudo feito 
com muito esforço. No século XVIII, o 
rei D. João V permitiu a criação de um 
imposto sobre o pescado para permitir 
a construção da igreja. Não é, por isso, 
uma comunidade muito rica. É mais 
remediada. Temos algumas situações de 
pobreza, mas não de pobreza extrema. 
Não há fome na Póvoa. Aqui temos boas 
instituições, e a própria paróquia, tem 
um serviço sociocaritativo que ajuda a 
suprir algumas dificuldades. Uma vez 
por mês temos aqui o Dia da Partilha, 
precisamente para auxiliar aqueles que 
mais precisam. Essa foi uma iniciativa da 
comunidade. Aliás, todas as transforma-
ções que aqui se fizeram foram sugeridas 
pelos grupos e pelos fiéis da paróquia. É 
assim que tem que ser.

a paróquia tem agora o sonho de um 
museu, não é verdade?

R_ Temos esse sonho, mas não pode ser 
realidade já. Nós fizemos recentemente 
uma obra de restauro da igreja, que foi 
financiada. Compramos entretanto uma 
casa aqui ao lado e também o colégio, 
dado que surgiu uma oportunidade que 
a comunidade resolveu aproveitar. Por 
isso, o sonho do museu está adiado, até 
cumprirmos os compromissos financei-
ros entretanto feitos. Mas o museu vai 
avançar, não tenho dúvidas. Já temos um 
arquiteto que vai fazer o projeto e temos 
também um edifício.

entRevista
ii a paróquia da Matriz é uma das três comunidades paroquiais 

da cidade da Póvoa de Varzim, detendo uma população de 
cerca de dez mil pessoas. a sede da paróquia, a igreja Matriz, 
dedicada a nossa Senhora da Conceição, é uma obra barroca 
de grande valia, decorada ao gosto do período joanino.

as festas de S. Pedro na Póvoa de Varzim decorrem entre os dias 25 de 
junho e 7 de julho. o ponto alto das festas é a noite de 28 para 29 de 
junho. do programa religioso destaca-se a 29 de junho, a eucaristia 
solene de S. Pedro, pelas 11h00, na igreja da Lapa. Às 17h00, realiza-
-se a procissão, que sairá da igreja Matriz rumo à igreja da Lapa.

«O S. Pedro é uma 
mola que atinge 

todos os setores da 
Póvoa de Varzim»

unidade pastoral, algo que atualmente é 
fomentado por d. jorge ortiga. que co-
mentário lhe merece esta experiência?

R_ Foi uma experiência de vida em 
comunidade com o padre Fonte que 
durou cerca de 25 anos. Agora esta-
mos a construir uma realidade pastoral 
semelhante com o padre Avelino e o 
padre Nuno. Alargamos também esta 
colaboração ao capelão da Senhora das 
Dores. Quando disse ao Arcebispo, na 
altura D. Eurico Dias Nogueira, já tinha 
deixado a entender a minha vontade 
de partilhar a missão em comunidade. 
Já tinha a experiência de viver sozinho 
nos cinco anos em que fui pároco em 
Afife, e não apreciei. A minha família era 
numerosa e não me acostumei a estar 
sozinho.  Vivíamos em partilha de vida 
e em partilha de bens e de missão. Por 
exemplo, ao domingo ao jantar fazíamos 
a avaliação da semana, para que esti-
véssemos sempre em comunhão plena. 
Mesmo quando estávamos em desacor-
do, jamais permitimos que essas discor-
dâncias passassem para os membros da 
comunidade. É uma questão de lealdade 
e de comunhão. Este tipo de partilha de 
missão favorece a confiança nas deci-
sões que tomamos e diminui os riscos de 
nos enganarmos. Decidir sozinho não é 
a mesma coisa. Por isso mesmo, eu acho 
que as unidades pastorais são o futuro da 
missão da Igreja. Vejo tantos colegas que 
desanimam e estão tristes no ministério. 
Se calhar, se vivessem e partilhassem 
a missão com outros sacerdotes não 
estavam assim. Nós temos que ter um 
ambiente familiar. Claro que não pode 
ser imposta, mas parece-me o melhor 
caminho. Acredito, que só assim damos 
mais sentido ao ministério sacerdotal.

numa terra de pescadores, onde tantas 
vezes se sente a dureza da morte e dos 

CoMo oLha Para o futuro da iGreja e da arqui-
dioCeSe? eStá Garantido?

r_ Com esperança, mas também com preocupação. acho 
que o futuro da igreja está principalmente nas mãos dos 
jovens. quanto à arquidiocese de Braga, penso que está 
com bastante inovação e dinamismo, mas aqui estamos um 
pouco à margem. Braga está muito longe daqui. estamos 
quase encostados ao Porto. embora não nos desliguemos do 
programa pastoral e das propostas da diocese, vamos avan-
çando e fazendo o nosso caminho. eu achava que a nossa 
diocese, há uns anos atrás, tinha uma mentalidade muito 
rural. temos que pensar, hoje, que grande parte dos nossos 
cristãos vive no meio urbano e estão nas grandes cidades da 
arquidiocese. trabalhar numa cidade e viver na comunidade 
de uma cidade implica uma forma diferente de atuação pas-
toral. este parece-me o aspeto mais importante. temos que 
pensar em propostas para a cidade, porque a aldeia é outra 
realidade. outro problema é a falta de clero. eu já estou no 
fim da etapa. eu sei que uma comunidade pode ser animada 
com os leigos, mas é importante sentir a presença de um 
sacerdote à frente. É também importante passar este novo 
dinamismo pastoral aos novos sacerdotes. tenho a ideia que 
muitos dos padres jovens não têm ainda bem integrado este 

espírito. o testemunho tem muita força junto do povo.

CoMo É que eStá a ViVer eSte ano da fÉ?

r_ eu pessoalmente estou a vivê-lo com a comunidade que 
tenho aqui comigo. fizemos algumas iniciativas, nomea-
damente buscando a envolvência dos grupos de jovens nas 
eucaristias. Procuramos salientar a proclamação do Credo. 
uma vez por mês, os jovens intervêm nas celebrações comu-
nitárias, com iniciativas planeadas por eles. acho importan-
te este dinamismo pastoral dos mais jovens da comunidade. 
realizamos também uma semana bíblica, que teve como 
temática precisamente o ano da fé. em todos os momentos 
fortes do calendário, procuramos ter presente esta tónica. 
fizemos também uma conferência sobre o ano da fé. na 
folha dominical e na montra do cartório, procuramos exibir 
os símbolos desta jornada especial para a igreja. Muitas des-
tas iniciativas partem dos paroquianos. nós, párocos nunca 
fazemos as coisas, apenas coordenamos o que a comunidade 
pretende fazer. Por exemplo, eu não faço o guião do mês de 
Maria ou de uma adoração. São os grupos que preparam. 
este processo durou muitos anos, mas penso que conse-
guimos integrar esta perspetiva de colaboração ativa nas 
pessoas da comunidade.

«a arQuidiocese está com bastante dinamismo e inovação»

“
Nós, párocos, nunca 
fazemos as coisas, 

apenas coordenamos 
o que a comunidade 

pretende fazer. 

    DISCURSO DIRETO

“ManhÃ 
SuBMerSa”, de 
VerGÍLio ferreira 
Livro

BeethoVen
Música

CoZido À 
PortuGueSa
GastronoMia

“Ghandi”
CineMa

o Meu PároCo      
(Pe. ManueL aMoriM)
PersonaLidade 

teRRa santa
Lugar
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LiturGia

LEITURA I – Is 66,10-14c

Leitura do Livro de Isaías

Alegrai-vos com Jerusalém, exultai com 

ela, todos vós que 
a amais. Com ela 
enchei-vos de jú-
bilo, todos vós que 
participastes no seu 
luto. Assim podereis 
beber e saciar-vos 
com o leite das 
suas consolações, 
podereis deliciar-
-vos no seio da 
sua magnificência. 
Porque assim fala o 
Senhor: «Farei correr 
para Jerusalém a paz 
como um rio e a 
riqueza das nações 
como torrente trans-
bordante. Os seus 
meninos de peito se-
rão levados ao colo 
e acariciados sobre 
os joelhos. Como 
a mãe que anima o 
seu filho, também 
Eu vos confortarei: 
em Jerusalém sereis 
consolados. Quando 
o virdes, alegrar-se-
-á o vosso coração 
e, como a verdura, 
retomarão vigor os 
vossos membros. 
A mão do Senhor 
manifestar-se-á aos 
seus servos.

SALMO RESPON-
SORIAL – Salmo 65 
(66)

Refrão: A terra 
inteira aclame o 

Senhor.

Aclamai a Deus, terra inteira,
cantai a glória do seu nome,

celebrai os seus louvores, dizei a Deus:
«Maravilhosas são as vossas obras».

A terra inteira Vos adore e celebre,
entoe hinos ao vosso nome.
Vinde contemplar as obras de Deus,
admirável na sua acção pelos homens.

Mudou o mar em terra firme,
atravessaram o rio a pé enxuto.
Alegremo-nos n’Ele:
domina eternamente com o seu poder.

Todos os que temeis a Deus, vinde e ouvi,
vou narrar-vos quanto Ele fez por mim.
Bendito seja Deus que não rejeitou a minha prece,
nem me retirou a sua misericórdia.

LEITURA II – Gal 6,14-18
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo 
aos Gálatas

Irmãos: Longe de mim gloriar-me, a não 
ser na cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
pela qual o mundo está crucificado para 
mim e eu para o mundo. Pois nem a 
circuncisão nem a incircuncisão valem 
alguma coisa: o que tem valor é a nova 
criatura. Paz e misericórdia para quantos 
seguirem esta norma, bem como para o 
Israel de Deus. Doravante ninguém me 
importune, porque eu trago no meu cor-
po os estigmas de Jesus. Irmãos, a graça 
de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja com 
o vosso espírito. Amen.

ACLAMAÇÃO –Col 3,15a.16a
Reine em vossos corações a paz de Cris-
to, habite em vós a sua palavra.

EVANGELHO – Lc 10,1-12.17-20

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas

Naquele tempo, designou o Senhor 
setenta e dois discípulos e enviou-os dois 
a dois à sua frente, a todas as cidades e 
lugares aonde Ele havia de ir. E dizia-lhes:
«A seara é grande, mas os trabalhadores 
são poucos. Pedi ao dono da seara que 
mande trabalhadores para a sua seara. 
Ide: Eu vos envio como cordeiros para 
o meio de lobos. Não leveis bolsa nem 
alforge nem sandálias, nem vos demoreis 
a saudar alguém pelo caminho. Quando 
entrardes nalguma casa, dizei primeiro: 
‘Paz a esta casa’. E se lá houver gente de 
paz, a vossa paz repousará sobre eles:
senão, ficará convosco. Ficai nessa casa, 
comei e bebei do que tiverem, que o 
trabalhador merece o seu salário. Não an-
deis de casa em casa. Quando entrardes 
nalguma cidade e vos receberem, comei 
do que vos servirem, curai os enfermos 
que nela houver e dizei-lhes: ‘Está perto 
de vós o reino de Deus’. Mas quando en-
trardes nalguma cidade e não vos recebe-
rem, saí à praça pública e dizei: ‘Até o pó 
da vossa cidade que se pegou aos nossos 
pés sacudimos para vós. No entanto, ficai 
sabendo: Está perto o reino de Deus’. Eu 
vos digo: Haverá mais tolerância, naquele 
dia, para Sodoma do que para essa cida-
de». Os setenta e dois discípulos voltaram 
cheios de alegria, dizendo: «Senhor, 
até os demónios nos obedeciam em teu 
nome». Jesus respondeu-lhes: «Eu via 
Satanás cair do céu como um relâmpago.
Dei-vos o poder de pisar serpentes e 
escorpiões e dominar toda a força do 
inimigo; nada poderá causar-vos dano.
Contudo, não vos alegreis porque os espí-
ritos vos obedecem; alegrai-vos antes
porque os vossos nomes estão escritos 
nos Céus». 

“S. Pedro a pregar” (Masolino da Panicale, 1426-27) In: Cappella Brancacci, Florença (Itália)

i a rainha Santa iSaBeL é celebrada no dia 4 de juLho. filha do rei 
d. Pedro ii de aragão, casou-se em 1282 com d. dinis, rei de Portugal. 
era mulher cheia de doçura e de bondade. Serviu de pacificadora nas 
rixas entre d. dinis, seu irmão e seu turbulento filho. após a morte de 
d. dinis, tornou-se clarissa. Morreu em estremoz a 4 de julho de 1336.

Sugestão de Cânticos
ent: recordamos, ó deus (C. Silva, CeC ii, 68-69)
SaL: a terra inteira (M. Luís, Sr 302)
CoM: Vinde a mim, todos vés (f. Santos, BML 66)
Said: os povos Vos louvem (a. Cartageno, XXX enPL 101)

DOMINGO XIV DO TEMPO COMUM – Ano C
7 de julho de 2013 

Embora as leituras de hoje nos 
projectem em sentidos diversos, 
domina a temática do “envio”: 
na figura dos 72 discípulos do 

Evangelho, na figura do profeta anónimo 
que fala aos habitantes de Jerusalém do 
Deus que os ama, ou na figura do após-
tolo Paulo que anuncia a glória da cruz, 
somos convidados a tomar consciência 
de que Deus nos envia a testemunhar o 
seu Reino.

Na primeira leitura, apresenta-se a 
palavra de um profeta anónimo, enviado 
a proclamar o amor de pai e de mãe que 
Deus tem pelo seu Povo. O profeta é sem-
pre um enviado que, em nome de Deus, 
consola os homens, liberta-os do medo 
e acena-lhes com a esperança do mundo 
novo que está para chegar. Particularmen-
te sugestiva é a forma como se fala de 
Deus. Ele é o pai que dá ao filho/povo a 
vida abundante e plena, que o acaricia 

e consola como uma mãe. O profeta 
propõe ao seu Povo um Deus que ama e 
que, em cada dia, vem ao encontro dos 
homens para lhes trazer a salvação. Daí o 
insistente convite à alegria.

Na segunda leitura, o apóstolo Pau-
lo deixa claro qual o caminho que o 
apóstolo deve percorrer: não o podem 
mover interesses de orgulho e de glória, 
mas apenas o testemunho da cruz – isto 
é, o testemunho desse Jesus, que amou 
radicalmente e fez da sua vida um dom a 
todos. Mesmo no sofrimento, o apóstolo 
tem de testemunhar, com a própria vida, 
o amor radical; é daí que nasce a vida 
nova do Homem Novo. Paulo começa 
por denunciar quais os interesses que 
movem os “judaízantes” que pregam a 
circuncisão: eles têm por finalidade evitar 
a perseguição; além disso, são pessoas 
desejosas de se evidenciar, para quem a 
circuncisão que impõem aos outros serve 

para mostrar o sucesso do seu proselitis-
mo.

Isso não tem qualquer importância 
para Paulo. O único título de glória que 
interessa ao apóstolo é a cruz de Nosso 
Senhor Jesus Cristo. Falar da “cruz de 
Jesus Cristo” é falar do dom total da vida, 
da entrega de Si mesmo por amor.

É, sobretudo, no evangelho que a temáti-
ca do “envio” aparece mais desenvolvida. 
Os discípulos de Jesus são enviados ao 
mundo para continuar a obra libertado-
ra que Jesus começou e para propor a 
Boa Nova do Reino aos homens de toda 
a terra, sem excepção; devem fazê-lo 
com urgência, com simplicidade e com 
amor. Na ação dos discípulos, torna-se 
realidade a vitória do Reino sobre tudo 
o que oprime e escraviza o homem. 
O ser “cordeiro no meio de lobos” e o 
não levar “nem bolsa, nem alforge, nem 
sandálias” sugere que o anúncio do Reino 

não depende do poder dos instrumentos 
utilizados. Procurar conquistar poder 
económico ou político para depois impor 
o Evangelho, controlar os mass-media ou 
utilizar sofisticadas técnicas de marke-
ting para “vender” a proposta do Reino 
é negar a essência do Evangelho – que 
é amor, partilha, serviço, vividos na 
simplicidade, na humildade, no despoja-
mento… O “não andeis de casa em casa” 
sugere que o cristão deve contentar-se 
com aquilo que põem à sua disposição e 
viver com simplicidade e sem exigências. 
O seu objectivo não é enriquecer ou viver 
de acordo com o último grito do conforto 
ou da moda; a sua prioridade é o anún-
cio do Reino: tudo o mais é secundário. 
Isto porque o anúncio do “Reino” não se 
esgota em palavras, mas deve ser acom-
panhado de gestos concretos.

Reflexão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org

 a Igreja alimenta-se da palavra
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oPiniÃo

uma comunidade unida no amor fraterno e 
comprometida no serviço a todos, eis aqui 
uma condição fundamental da credibilidade da 
mensagem cristã oferecida pela catequese. 

No passada segunda-feira, Braga celebrou o nascimento de S. João Batista. Um dos pon-
tos altos foi a procissão dos Santos do mês de Junho, presidida por D. Jorge Ortiga.         

(Fotos: Álvaro Magalhães)

Na sua exortação apostólica 
Catechesi Tradendae, João 
Paulo II afirma que todos 
os cristãos, cada um a seu 

modo e de acordo com a sua vocação, 
são responsáveis pela atividade 
missionária da catequese, a fim de 
conduzir os catequizandos a uma 
participação ativa na vida da Igreja. «A 
catequese não é uma função meramente 
individual, mas deve realizar-se sempre 
na dimensão da comunidade cristã» 
(MPD 13), sendo dever de toda a Igreja 
anunciar o evangelho a todas as pessoas 
e ajudá-las a crescer na fé.

Com efeito, a fé não é apenas uma 
doutrina, um sentimento vago e 
abstracto, mas um modo de viver, 
construído pela íntima comunhão com 
Cristo. O despertar da fé necessita de 
um terreno para que a Palavra de Deus 
possa produzir fruto. A comunidade 
cristã é chamada a desempenhar a sua 
missão.

De facto, enquanto pedras vivas da 
Igreja, é a comunidade cristã que 
recebe, vive e testemunha, por gestos e 
formas de viver, a Palavra de Deus, e é 
chamada a dar razões da sua fé. Assim 
sendo, uma vez que a comunidade 
cristã oferece sinais e referências 
concretas da Palavra de Deus anunciada 
na catequese, esta assume-se como um 
apoio indispensável na educação da fé 
do catequizando. Com efeito, para que 
a palavra transmitida na catequese seja 
“credível”, esta deve ver-se realizada na 
comunidade. Esta educa na fé quando 
acolhe, quando ensina e testemunha a 
vida cristã e quando vive o evangelho 
como proposta de vida diferente. 

Uma comunidade unida no amor 
fraterno e comprometida no serviço 
a todos, eis aqui uma condição 
fundamental da credibilidade da 
mensagem cristã oferecida pela 
catequese. A ausência deste apoio da 
comunidade na educação da fé explica, 
muitas vezes, o insucesso de muitas 
catequeses. Em boa verdade, a religião 
cristã, bem como todos os princípios 
que lhe são subjacentes, deve ser 
apresentada como uma realidade visível 
e constatável na comunidade cristã e 

não como algo que “deveria ser”. Só 
assim a catequese poderá lançar nos 
catequizandos raízes profundas e formar 
verdadeiros discípulos de Cristo.  

No entanto, ainda que a ação 
catequética seja uma ação de toda 
a comunidade, os seus membros 
participam de diferentes maneiras nessa 
missão de educar o catequizando na 
fé. Aos pastores compete procurar 
que a catequese seja uma atividade 
prioritária na missão pastoral, 
suscitar a corresponsabilidade da 
comunidade pela catequese e integrar 
a ação catequética na missão pastoral, 
«cuidando especialmente da ligação 
entre catequese, sacramentos e liturgia» 
(DGC 225).

Por sua vez, a família exerce uma 
influência decisiva na educação 
humana e cristã dos filhos (cf. CT 68). 
É nela que os catequizandos dão os 
primeiros passos na caminhada da fé, 
onde o despertar religioso acontece 
e onde se estrutura e interioriza a 
experiência da fé. O seu contributo é 
insubstituível, uma vez que a fé é uma 
forma de vida que se comunica e não 
um conjunto de regras e de leis que 
se incutem na criança. No entanto, 
verifica-se, hoje, que os pais se têm 
vindo a afastar da responsabilidade 
de primeiros e principais educadores, 
sendo cada vez mais necessário a 
promoção de formas de sensibilização 
dos mesmos.   

Por fim, os catequistas ocupam um 
lugar especial na transmissão da fé, uma 
vez que é em nome da comunidade, 
que estes orientam os vários grupos da 
catequese. Os catequistas são o rosto e 
porta-voz da fé da Igreja e testemunhas 
da experiência de fé das comunidades.

Em síntese, a catequese é obra de 
toda a comunidade cristã e conduz 
necessariamente à comunidade cristã, 
uma vez que é na comunidade que se 
deverá iniciar e integrar plenamente 
cada discípulo de Cristo. A dimensão 
comunitária da catequese implica, 
pois, uma renovação da Igreja, 
numa perspectiva de comunhão e de 
participação entre todos os membros da 
comunidade cristã.

Catequizar, 
ato vivo de toda a Comunidade

iGreja eM deStaque

pelo Pe. Luís Miguel Figueiredo
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iGreja.net
O site da paróquia de Nossa Senhora 
da Conceição da Matriz na Póvoa de 
Varzim apresenta-se com um parti-
cular dinamismo. A página de aber-
tura mostra-nos o portal em bronze 
inaugurado em 2007. Com música de 
fundo constantemente presente, o site 
apresenta-nos informação a respeito da 
paróquia e da sua organização pasto-
ral, não faltando detalhes a respeito de 
iniciativas promovidas e das atividades 
calendarizadas. Há ainda referências 
aos diversos lugares de culto da paró-
quia e às publicações paroquiais.

www.paroquiadamatrizpvz.com
«Quem nos 

governa não pensa 
a sociedade 

baseada no ser 
humano, mas nas 

forças que detêm o 
poder e interesses 

económicos»

Liga Operária Católica,
no comunicado de apoio à Greve Geral

título: O Pobre de 
Nazaré

autor: Ignacio Larrañaga

editora: Paulinas

Preço: 15,00 euros

Resumo: Ele foi de tal modo um entre tan-
tos, na vulgaridade de Nazaré, durante trin-
ta anos, que os seus concidadãos, e até os 
seus parentes foram apanhados de surpresa 
quando, um dia, se afastou deles e come-
çou a falar e a agir. «Não é Ele o carpintei-
ro…?» Essas e outras exclamações mostram 
até que ponto deve ter sido rotineira a sua 
vida, e que não há título mais exato para 
Cristo do que este: o Pobre de Nazaré.

LiVRo

quinta-feira 27.06.2013

> BRAGA: conferência de en-
cerramento do ano pastoral, no 
auditório Vita (21h30).

Sexta-feira 28.06.2013

> BRAGA: eucaristia solene de 
S. Pedro e S. Paulo, no semi-
nário Conciliar, com D. Jorge 
Ortiga (19h00).

> BRAGA: ciclo de cinema 
ao ar livre, no auditório Vita 
(21h15).

Sábado 29.06.2013

> V.N.FAMALICÃO: celebração 
do Crisma na igreja de Joane, 
por D. Jorge Ortiga (10h00).

> GUIMARÃES: Iniciativa 
juvenil “S. Pedro Non-Stop”, 
na basílica do Toural (10h00-
-23h00).

> PÓVOA DE VARZIM: missa 
solene na igreja da Lapa 
(11h00); e procissão de S. 
Pedro entre a Matriz e a Lapa 
(17h00).

domingo 30.06.2013
> VILA VERDE: visita pastoral 
à paróquia de S. Paio, por D. 
Jorge Ortiga (09h30).

> BARCELOS: Dia Arquidioce-
sano da Família no santuário 
da Franqueira, com D. António 
Moiteiro (09h30-17h00).

> CABECEIRAS DE BASTO: 
visita pastoral a Outeiro, por D. 
Jorge Ortiga (16h00).

> V.N.FAMALICÃO: concerto 
do grupo “Effatha” na igreja 
paroquial de Brufe (18h30).

Segunda-feira 01.07.2013
> BARCELOS: campeonato na-
cional de futsal para sacerdotes.

terça-feira 02.07.2013

> V.N.FAMALICÃO: campe-
onato nacional de futsal para 
sacerdotes.

> Esta sexta-
-feira, entre as 

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

SIM, entrevista d. antónio Moitei-
ro, sobre o Dia Arquidiocesano 
da Família.

FM 101.1 Mhz e AM 576 Khz

ORAÇÃO PELA FAMÍLIA

Senhor Jesus, 
Palavra incarnada, 
que Te fizeste um de nós, 

para nos acolheres 
e fazeres família connosco,
faz-nos perceber a importância
dos nossos gestos de acolhimento 
às outras famílias.
Faz-nos atentos 
às suas necessidades, 
dificuldades, 
anseios e alegrias,
sendo cada um de nós 
e nossas famílias
anunciadores 
da boa nova da Família.
Ajuda-nos a sabermos 
compartilhar a nossa vida 
no dom de nós mesmos
e a servirmos as outras famílias
com o nosso testemunho 
e ação pastoral.
Nós Te pedimos, 
por intercessão de Maria, 
Nossa Senhora da Franqueira, 
que escutou 
e pôs em prática a Palavra 
e por isso é para nós 
modelo de oração
e de serviço aos outros.

Amén

(Dia Arquidiocesano da Família 2013)

título: Sugestões que 
Movem à Santidade

autor: Marco Luís

editora: Paulinas

Preço: 05,00 euros

Resumo: Neste livro, o 
autor recorre a um estilo 
novo e usa uma metodolo-
gia diferente. Escreve como quem semeia 
a semente repartida por pensamentos 
que, dia a dia, lhe foram nascendo na sua 
alma sacerdotal. A certo ponto diz que 
mais importante do que fazer grandes coi-
sas para Deus talvez seja deixar que Deus 
faça grandes coisas em nós. E este é, sem 
dúvida, o caminho para a santidade que é 
o da felicidade, não o da facilidade.

título: Evangelho da 
Alegria

autor: Eugénio Perregil

editora: Paulus

Preço: 06,90 euros

Resumo: Este livro nasce a 
partir do musical Ale-
gria da Fé, que pretendeu responder ao 
apelo do Papa Bento XVI aquando da sua 
mensagem do ano passado para o Dia 
Mundial da Juventude «Alegrai-vos sem-
pre no Senhor» desafia os jovens a serem 
Missionários da Alegria. Além da estrutura 
e canções do musical, este livro contém 
diversos textos reflexivos sobre o tema 
do “evangelho da alegria”, entre eles D. 
Manuel Clemente, D. António Couto.

A igreja paroquial de S. Martinho 
de Brufe, no arciprestado de Vila 
Nova de Famalicão, acolhe, no 

próximo domingo, a partir das 18h30, 
um concerto oração com a partici-
pação do Grupo Effatha. A iniciativa 
integra-se nas festas do Santíssimo 
Sacramento de São Martinho de Brufe. 
Segundo a Confraria do Santíssimo Sa-
cramento, que promove esta iniciativa, 
este concerto é «uma novidade» que 
substitui a contratação de bandas de 
música «muitas vezes dispendiosas» e  
«com conteúdos musicais nem sempre 
edificantes». 
De acordo com a organização, neste 
concerto vai poder ser ouvida música 
sacra, com retratos polifónicos imitati-
vos e com várias técnicas musicais, no-
meadamente o word paiting, o gospel, 
a voz, a percussão, entre outras. A en-
trada é gratuita e todas as pessoas estão 
convidadas a assistir a este evento. 
Recorde-se que o grupo Effatha 
apresentou recentemente o seu álbum 
“Chama de Graça”, trabalho disco-
gráfico com 12 músicas originais, que 
convidam à oração.


