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S. João Baptista
d. jorge ortiga defende acção 
social durante todo o ano
o arcebispo Primaz, d. jorge ortiga, 
defendeu ontem na homilia da Soleni-
dade de S. joão Baptista que “não se 
esqueça também da solidariedade e do 
actual estado social. S. joão Baptista 
ensina-nos que mesmo na simplicidade 
podemos fazer festa. As festas são im-
portantes, mas não temos o direito de 
investir grandes quantias em momen-
tos breves e passageiros, e ignorar o 
dever de que o desfavorecido, o pobre 
e o frágil ao nosso lado precisam de 
apoio.” na homilia foi também referida 
a necessidade de purificar sempre as 
festas populares, sendo urgente que 
estas não se reduzam ao profano, “mas 
que aprofundem o seu valor evangéli-
co”. durante o dia teve lugar também 
a procissão final, organizada a partir 
da Catedral, e que percorreu as ruas da 
cidade de Braga.

Terras de Bouro
Peregrinação arciprestal
o arciprestado de terras de Bouro 
está a preparar a peregrinação anual 
ao Bom jesus das Mós. a caminhada 
de fé, que vai decorrer de 24 a 29 de 
junho, ganha especial relevância no 
fim de semana de 28 e 29 de junho. o 
ponto alto das celebrações religiosas 
está marcado para as 10h00 do dia 29, 
hora a que deverá ocorrer o início da 
peregrinação, em que tomam parte 
todas as paróquias do arciprestado 
terrabourense.

Famalicão
encontro de Catequistas
tal como tem vindo a acontecer nos 
últimos anos, a equipa arciprestal 
de Catequese de V. n. famalicão 
promoveu um encontro destinado aos 
Catequistas Coordenadores Paroquiais 
de Catequese de todo arciprestado, 
com vista à avaliação do ano Pastoral 
2013-2014, prestes a terminar. foi 
feita uma primeira apresentação do 
plano para o próximo ano Pastoral.

Matrimónios 
na Arquidiocese
Estudo
a arquidiocese de Braga mantém 
o sacramento do matrimónio 
como a forma preferida dos noivos 
para a celebração do casamento, 
afirmando-se como uma das raras 
dioceses do país em que o número 
de casamentos católicos supera os 
civis. a revelação é feita no estudo 
“famílias nos censos de 2011. 
Diversidade e mudança” 
lançado pelo departamento 
de Ciências Sociais do instituto 
nacional de estatística.

CAFÉ SUSPENSO EM GUIMARÃES
Êxito da iniciativa gera tradição quaresmal

Guilhofrei recebe visita pastoral
O Arcebispo de Braga encerrou no passado fim de semana em Guilhofrei as 
visitas pastorais realizadas no arciprestado de Vieira do Minho. Na conclusão 
desta visita, D. Jorge Ortiga pediu uma vivência profunda da fé em todas as 
celebrações e, particularmente, na Eucaristia, para que seja digna e bela. Outra 
preocupação deixada pelo prelado, e manifestada na celebração da Euca-
ristia onde receberam o crisma 17 jovens, foi a urgência e a necessidade da 
formação. Segundo D. Jorge Ortiga, já existe algum caminho percorrido neste 
campo, mas ainda há muito por fazer. Para o Arcebispo de Braga, a formação é 
tão importante como celebração dos sacramentos. O Arcebispo de Braga teve 
ainda um encontro com os frágeis, tendo administrado o sacramento da Santa-
-Unção a mais de meia centena de pessoas. D. Jorge Ortiga falou ainda com a 
assembleia paroquial e teve um encontro com os crismandos de Guilhofrei.

O Arcebispo de Braga desafiou no passado domingo as famílias a serem autên-
ticos lares eucarísticos e a que tenham a Eucaristia como princípio, orientação 
e horizonte de todas as suas atividades. Estes foram os dois desafios que D. 
Jorge Ortiga deixou ontem na sua homilia na missa da solenidade do Corpo e 
Sangue de Cristo a que presidiu na Sé de Braga. Para o prelado, muitas pessoas 
hoje caem no que denominou «pecado do hotel», «ou seja, quando fazemos 
da nossa família apenas um hotel onde vamos apenas comer, dormir e ver 
televisão, em vez de fazer da nossa família um autêntico lar onde falamos, 
rezamos, debatemos, brincamos e sorrimos em conjunto», explicou. No final 
da Eucaristia saiu à rua secular Procissão do Corpo de Deus, presidida por D. 
Jorge Ortiga, que percorreu as ruas do centro histórico da cidade. Apesar da 
chuva, nela tomaram parte os sacerdotes da diocese, o Cabido, os acólitos, os 
alunos dos seminários, e os membros das congregações e institutos. As paró-
quia levaram o estandarte eucarístico.

d. jorge ortiga lança apelo a famílias

a capelania do hospital de Guimarães organizou um mo-
mento musical na Basílica do toural com a irmã Maria amélia 
Costa, que celebra 35 anos de carreira. o momento 
teve lugar no dia 25, às 21h30.

Contrariando a tendência social, “Partilhar é o que está 
dar!” foi um dos slogans da iniciativa “Café Suspenso”, 
lançada por D. Jorge Ortiga na sua mensagem para o 
Tempo da Quaresma e levada a cabo pelo Pe. Silvino nos 
bares do hospital de Guimarães, nas pastelarias Camir e 
Clarinha (junto ao largo do Toural), e no Colégio de Nossa 
Senhora da Conceição.
Esta iniciativa, segundo o Arcebispo Primaz de Braga, 
tinha três objectivos: incentivar à caridade, combater 
de um modo directo a pobreza envergonhada e levar a 
que muitos, mesmo que não partilhem a fé cristã, não 
se alheiem de partilhar este gesto em prol da dignidade 
humana.
Consciente dos riscos inerentes à iniciativa, o Pe. Silvino, 
promotor desta iniciativa naqueles estabelecimentos, 
elaborou um cartaz e deixou uma caixinha com três 
dísticos em que está escrito “Café suspenso”, “Partilhar 
com Esperança”, “Pagar ou arredondar”. Por isso, além 
do cliente pretender deixar já pago um café suspenso (ou 
outro bem alimentar), poderia optar ainda pela moda-
lidade de deixar o troco ou arredondar a conta final, 
deixando esse valor nas caixas, o qual reverteria depois 
para o Fundo Partilhar com Esperança. O destaque dado 
por vários órgãos de comunicação social a esta iniciativa, 
de um modo especial a estação de televisão TVI e o jornal 
Público, ajudaram a diluir a timidez de muita gente em 
aderir a tal proposta de solidariedade.
Conforme nota enviada esta semana ao DACS, a inicia-
tiva deste ano arrecadou um total de 1775€. No hospital 
de Guimarães angariou-se 302€, no Colégio de Nossa 
Senhora da Conceição, 536€, na Basílica do Toural, 590€, 
na pastelaria Clarinha, 150€, e na pastelaria Camir, 197€.
Verificando-se o bom impacto que a iniciativa teve junto 
das pessoas, é intenção deste presbítero repetir agora esta 
mesma ideia anualmente, durante o Tempo da Quaresma. 

i Porque não ser sacerdote no futuro? estão abertas as 
inscrições para o estágio de admissão ao Seminário 
Menor, a decorrer entre os dias 26 (18h) a 29 de ju-
nho (12h). as inscrições poderão ser feitas através do 
253 203 180 ou através de www.fazsentido.com.pt
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a orquestra da fundação Calouste Gulbenkian e uma dupla de músicos internacionais vão encerrar no dia 28 de 
junho em Moura a 10.ª edição do festival “terras Sem Sombra”, promovido pela diocese de Beja. 
o concerto final do certame vai ter como palco a igreja de São joão Batista, matriz de Moura, e 
em destaque vai estar algumas das principais obras de Mozart e de Morton feldman escritas para 
violino e violeta.

i

Leiria
Caminhada Solidária
Cerca de 300 quilos de bens alimentares 
foi o resultado da iii Caminhada Soli-
dária do iPL – instituto Politécnico de 
Leiria, no passado dia 8 de junho, que 
juntou 230 pessoas. foram entregues à 
Cáritas diocese de Leiria, que os dis-
tribuirá pelas pessoas mais carenciadas 
que diariamente a ela recorrem.

Algarve
encontro empresários Cristãos
o bispo do algarve estimulou no passado 
dia 19 os responsáveis do núcleo do 
algarve da aCeGe – associação Cristã de 
empresários e Gestores a prosseguirem o 
seu trabalho que considerou um “serviço 
muito grande” que prestam “para que a 
doutrina Social da igreja e os valores do 
evangelho possam ser compreendidos e 
vividos”. d. Manuel quintas falava na 
missa que antecedeu o jantar-palestra 
com a ex-diretora-geral da nike Portugal 
que teve lugar no Colégio de nossa 
Senhora do alto em faro.

Caminha
Tapetes em Corpo de Deus
a Vila de Caminha foi palco de uma 
das mais emblemáticas procissões do 
Corpo de deus, em que as ruas enfei-
tadas com tapetes de flores saúdam a 
passagem de Cristo ressuscitado. o 
padre josé oliveira de Sá, responsá-
vel pela comunidade católica local, 
sublinha que a tradição dos tapetes, 
“muito caraterística” e “própria desta 
vila”, é uma forma das pessoas darem 
“o máximo de esplendor e de beleza” 
à solenidade do Corpo de deus.

Aveiro
torreira cumpre tradição
a procissão do Corpo de deus na paró-
quia da torreira, em aveiro, é feita na 
ria e constitui um meio fundamental de 
“comunhão” entre as pessoas que fazem 
parte daquela comunidade piscatória.
este domingo, os barcos enfeitados com 
flores e bandeiras vão voltar a percorrer 
as águas, numa festa que é também ex-
pressão da “vida real” daquela vila, “em 
todos os sentidos”, realça o pároco local

Quenia
ataque a cristãos
o bispo queniano d. emanuel Barbara 
disse à agência fides, do Vaticano, que o 
ataque na cidade costeira de Mpeketoni, 
que provocou pelo menos 49 mortes, 
visou especificamente os cristãos no 
local. “os guerrilheiros atacaram dois 
hotéis e pararam os automóveis e os 
peões que passavam, perguntando-lhes 
se eram muçulmanos ou cristãos. Se 
fossem cristãos, eram mortos”, declarou 
o responsável.

O Papa Francisco manifestou-se no pas-
sado dia 20 de Junho contra a legalização 
das chamadas “drogas leves”, afirmando 
que o problema da toxicodependência 
exige outro tipo de soluções.
“Gostaria de dizer com muita clareza: a 
droga não se vence com a droga! A droga 
é um mal, e com o mal não pode haver 
relaxamento ou cedência. Pensar em redu-
zir os danos ao permitir o uso de psicofár-
macos às pessoas que continuam a usar 
droga, não resolve de facto o problema”, 
declarou, perante os participantes na reu-
nião anual dos responsáveis das agências 
antidroga mundiais. 
Francisco considerou “pelo menos ques-
tionável” a legalização de drogas leves, 
“mesmo de modo parcial”, e disse que 
esta decisão “não produz os efeitos que 
foram pré-fixados”.
“O flagelo das drogas continua a fazer 
estragos em formas e dimensões impres-
sionantes, alimentado por um mercado 
vergonhoso que atravessa as fronteiras 
nacionais e continentais. Desta forma, 
continua a crescer o perigo para os jovens 
e adolescentes”, alertou.
Francisco falava perante os participantes 
da 31ª edição da ‘International Drug Enfor-
cement Conference’ (IDEC), que este ano 
se realizou em Roma entre terça e quinta-
-feira.O tema do encontro foi ‘O desman-
telamento das estruturas financeiras do 
narcotráfico’, congregando 500 delegados 
de 129 países.
O Papa manifestou-se ainda contra o uso 
de drogas de substituição, considerando 

que as mesmas são uma “forma velada” 
de rendição. “Quero reafirmar o que já 
disse noutra ocasião [audiência geral de 7 
de maio de 2014]: não a qualquer tipo de 
droga. Simplesmente, não a qualquer tipo 
de droga”, afirmou. “Oportunidades de tra-
balho, educação, desporto, vida saudável: 
este é o caminho da prevenção da droga. 
Se forem realizados estes ‘sim’, não há 
lugar para a droga, para o abuso de álcool, 
para as outras dependências”, prosseguiu. 
Francisco elogiou o papel da Igreja Católi-
ca, que “não abandonou os que caíram na 
espiral da droga” (Agência Ecclesia)

26 de junho: dia internacional de Luta 
contra a droga
O Dia Internacional de Luta contra o Abu-
so e Tráfico Ilícito de Drogas foi instituído 
em 1987 por resolução da Assembleia 
Geral das Nações Unidas. A resuloçãofor-
nece medidas detalhadas contra o tráfico 
de drogas, incluindo: provisões contra 
a lavagem do dinheiro; contra o desvio 
de precursores químicos; provê apoio 
logístico para a cooperação internacional 
na extradição de traficantes, entregas e 
transferência controladas de produtos.

“Vós, caros jovens, não vos 
deixeis roubar a esperança. 

Adorando Jesus no vosso coração 
e permanecendo unidos a Ele 

sabereis opor-vos ao mal, às 
injustiças, à violência 
com a força do bem, 

da verdade, e da 
beleza”.

21 de Junho

diocese da Guarda, comemoração do 
Corpo de deus (foto: ecclesia)

O diretor-geral da FAO (Organização das 
Nações Unidas para a Agricultura e Ali-
mentação) José Graziano da Silva informou, 
no dia 12 deste mês de junho, que o Papa 
Francisco irá visitar a sede da agência no dia 
20 de novembro para participar na segunda 
Conferência Internacional sobre Nutrição.  
José Graziano considera que a relação com 
a Igreja tem sido programática e de cola-
boração com as ações pastorais da Igreja 
como por exemplo a Pastoral da Terra. A 
FAO estima que entre 2011 e 2013 mais de 
842 milhões de pessoas não tiveram acesso 
à alimentação adequada no mundo. 

Papa francisco em visita à agência da 
ONU para a Alimentação

“A droga não se vence com a droga”
Papa francisco contra a legalização de drogas leves

Meriam ishag volta a ser detida 
Meriam Ibrahim Ishag, a cristã sudanesa de 27 anos, condenada à morte por apostasia 
e que foi libertada na segunda-feira por ordem do tribunal da relação, foi novamente 
detida, menos de 24 horas depois, quando procurava deixar o país rumo aos Estados 
Unidos. A prisão ocorreu no aeroporto de Cartum e as forças da ordem detiveram tam-
bém o seu marido, e os dois filhos do casal. Elshareef, advogado da cristã que durante 
todo este processo sempre se recusou a renegar a sua fé, estava presente no aeroporto 
e, em declarações aos jornalistas, afirmou que a detenção de Meriam e da família mo-
bilizou cerca de 40 agentes de segurança e que não foi possível prestar apoio judiciário 
ao casal. Este caso tornou-se conhecido em todo o mundo, quando, a 15 de Maio, 
Meriam foi condenada à morte, por enforcamento, por se ter, alegadamente, conver-
tido ao cristianismo, o que ela sempre negou em tribunal. Este caso chocou a opinião 
pública mundial e houve mesmo uma petição internacional em favor da sua libertação.
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a acção do Centro de Solidariedade/Projecto homem divide-se 
em quatro áreas de actuação: toxicodependência, alcoolismo, 
adolescentes e jovens e Patologias Concomitantes, sempre em 
coordenação com o instituto da droga e da toxicodependência.

 Texto Rui Vasconcelos/DACS;  Fotos DACS

É verdade que ninguém escolhe quando nasce ou quando morre, mas é 
certo que cada um pode escolher o modo como vive. ao comemorar-se 
o dia internacional de luta contra a droga (26 de junho), apresentamos 
hoje uma reportagem sobre um local que pode devolver a esperança a 
muita gente que perdeu o controlo da sua vida. fundado em 1991, o 
Centro de Solidariedade de Braga/Projecto homem, instituição canó-
nica da arquidiocese de Braga, pretende re-colocar a pessoa no centro 
da sua história, como protagonista, livre de qualquer dependência. 
Por isso, se se encontra nesta condição, não sofra sozinho nem desista, 
porque este Centro oferece-lhe caminhos de libertação. e lembre-se: “o 
destino pode sempre ser mudado”!

um Projecto centrado na Pessoa

Quem percorre a Estrada da Falperra, 
em direcção ao santuário do Sameiro, 
passando por Fraião, dificilmente reparará, 
na zona florestal que acompanha a 
estrada, num portão de entrada de 
uma quinta. Trata-se da Comunidade 
Terapêutica do Centro de Solidariedade 
de Braga – Projeto Homem.Passando pelo 
portão, encontramos ainda uma distância 
razoável a percorrer, por entre a floresta e 
o silêncio, até chegarmos às instalações da 
Comunidade. Num dia normal, segundo 
informação dos terapeutas, teria sido 
recebido por um membro da Comunidade, 
em tratamento, que estaria encarregue 
do atendimento aos visitantes. Mas, no 
domingo anterior – a minha visita foi 
na segunda-feira de manhã – tinha sido 
o Portugal-EUA, transmitido a horas já 
tardias. E, por isso, quando cheguei, toda 
a comunidade estava reunida no encontro 
da manhã, destinado a conversar, em 
grupo, sobre as vivências do dia anterior.

A Dr.ª Aldina Martins pertence ao Projeto 
Homem há 18 anos – antes ainda, 

programa de recuperação de alcoolismo. 
Isto, se a pessoa não desistir do tratamento 
– “temos uma taxa de cerca de 15% 
a 20% de desistências”, refere a Dr.ª 
Aldina Martins, “sem referir os casos de 
desistências temporárias – de regresso 
à Comunidade, ao fim de uma ou duas 
semanas fora”.

À excepção dos casos de menores de 
idade – integrados na Comunidade por 
indicação de tribunal – todas as pessoas 
que se encontram na Comunidade 
estão por sua livre vontade – ainda 
que, em muitos casos, a família reforce 
essa vontade. A libertação química das 
substâncias já passou: na Comunidade, o 
trabalho essencial, e o mais difícil, é o das 
motivações – ajudar a pessoa a encontrar 
os motivos, a força e a capacidade 
para não sofrer uma recaída, uma vez 
terminado o tratamento.

Na Comunidade não há funcionários 
a trabalhar, além dos terapeutas e dos 
monitores. Todas as tarefas necessárias à 
vida da casa são desempenhadas pelos 
residentes – nos grupos de cozinha, 
limpeza, horta e jardim, obras e 

administração. Teria sido uma pessoa do 
grupo de administração a receber-me à 
porta da Comunidade, caso não tivesse 
chegado no momento da reunião da 
manhã.

Os fins-de-semana são vividos fora da 
Comunidade, num desejado regresso às 
respectivas famílias e grupos de amigos. 
Assim, explica-me a Dr.ª Aldina Martins, o 
impacto no final do período de tratamento 
será menor. Também o acompanhamento 
das famílias está previsto no projecto: há 
grupos de ajuda e reuniões previstas para 
os familiares e amigos das pessoas em 
tratamento.

Delfina é uma das muitas voluntárias no 
Projeto Homem. Conheceu o projeto 
há 8 anos, quando teve um familiar 
em tratamento na Comunidade. Nesse 
contexto, começou a participar nas 
reuniões de apoio aos familiares e, 
mesmo após o familiar ter concluído a sua 
permanência na Comunidade, continuou 
a frequentar as reuniões. Foi nesse 
contexto que nasceu o seu voluntariado 
no Projeto. Actualmente, trabalha com 
um grupo de jovens na elaboração de 
peças de artesanato para serem oferecidas 
às respectivas famílias, e estará presente 
no Campo da Vinha nos dias 26 a 28 
de Junho, numa feira de artesãos, no 
ambiente das comemorações do Dia 
Internacional de Luta contra a Droga.

algumas experiências

Ana encontra-se na Comunidade há 8 
meses. Está a cerca de 300 kms de casa. 
Confessa que os primeiros meses foram 
os mais difíceis, pela revolta que sentia. 
Sabe perfeitamente que o consumo de 
drogas leves no qual caiu – “nunca toquei 
em drogas pesadas”, garante – foi mais 
o resultado de um conjunto anormal de 
rupturas familiares do que da sua própria 
vontade. É possível no entanto encontrar 
no seu rosto um sentimento de serenidade 
– fruto, sem dúvidas, do trabalho de 8 
meses na Comunidade. Reconhece que 
um dos fatores mais importantes para a 
superação dos sentimentos de revolta 
foi o facto de tratar os terapeutas por tu. 
“É uma política da casa, fruto talvez do 
facto de termos feito a nossa formação 
em Espanha, onde tal é normal”, referira-
me antes a Dr.ª Aldina Martins. “E nunca 
ninguém me faltou ao respeito.”

Ana oferece-me algumas citações que 
a ajudam a olhar o futuro que tem à 
sua frente, longo pela sua juventude. 
Entre as citações, recordo a seguinte: 
“o destino pode sempre ser mudado”. 
Tem consciência de que tem todo 
o tempo à sua frente – e todas as 
possibilidades – para inverter a espiral 
de rupturas que marcaram o seu 
passado. Durante a sua permanência 
na Comunidade já frequentou um curso 
de cozinha (no momento da conversa, 
fomos interrompidos pelo professor 

portanto, da inauguração das atuais 
instalações da Comunidade Terapêutica, 
em 2001. Psicóloga, explica-me que 
pertence ao grupo dos terapeutas 
“vivenciais” e que, após um período de 
formação em Madrid, desempenha o seu 
trabalho na Comunidade, que vai desde o 
acompanhamento psicológico e social das 
pessoas em tratamento, até à organização 
da vida da Comunidade. Sou informado 
de que, atualmente, encontram-se 46 
pessoas a viver na Comunidade, tendo as 
instalações capacidade para 60 pessoas.

“Quando uma pessoa chega à 
Comunidade” – explica-me – “já 
passou pelo chamado processo de 
desintoxicação e desabituação de 
consumo de drogas”. Esta primeira fase 
é responsabilidade do CRI – Centro de 
Respostas Integradas, do Instituto da 
Droga e da Toxicodependência. Após 
este processo, o CRI encaminha a pessoa 
em tratamento para a Comunidade 
Terapêutica, onde viverá um ano (no caso 
de se tratar do programa de recuperação 
de toxicodependência) ou seis meses, 
renováveis por outros seis, no caso do 

“a maior ilusão é a de 
uma pessoa dependente 

achar que consegue 
controlar a sua dependência

Centro de Solidariedade de Braga/Projecto Homem

além da actuação na área de tratamentos, o Projecto desenvolve 
ainda campanhas de prevenção e sensibilização da população, 
como o Projecto “Vale mais Prevenir”, “fénix” e “Projectando 
Vida”.

“Na Comunidade, o trabalho 
essencial, e o mais difícil, é 
o das motivações – ajudar 

a pessoa a encontrar 
os motivos, a força e a 

capacidade para não sofrer 
uma recaída, uma vez 

terminado o tratamento”
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fazer isso”. Marco compreende que a 
toxicodependência é também resultado 
de uma sociedade marcada por muitas 
doenças – a doença da indiferença, do 
preconceito, da competição agressiva, 
do sucesso a todo o custo. Refere que na 
Comunidade conseguiu “voltar a ver-se ao 
espelho”, através do trabalho emocional 
e sentimental desenvolvido com os 
terapeutas. E pensa no presente – no filho 
de três anos que tem para criar.

Rumo a uma nova oportunidade

Enquanto me encontrava à entrada da 
Comunidade, aguardando que terminasse 
o intervalo da manhã, dizem-me que 
chegou o Adolfo, de visita. Foi alguém 
que já esteve na Comunidade, que 
passou à fase seguinte do processo – a da 
integração – e que há dois anos que vive 
livre de substâncias. Veio para visitar a 
Comunidade, onde ficará para o almoço. 
Peço para ouvir o seu testemunho, o que 
é aceite.

Adolfo trabalha actualmente no sector 
têxtil, embora a situação não esteja 
favorável a quem procura trabalho. Já 
antes alguém me havia dito que “alguém 
que passou pela toxicodependência 
e que se libertou não precisa de um 
ordenado de 1000 euros – basta-lhe 
500, para recomeçar uma vida”. Não se 
preocupa com as reacções das pessoas 
que conhecem a sua história: refere 
que, embora ainda existam muitos 
preconceitos, as pessoas já começam 
a compreender melhor, e inclusive a 
motivar quem ainda se encontra no 
caminho da libertação. Adolfo já não 
se encontra no ambiente protegido e 
regrado da Comunidade, mas sim no 
meio da sociedade. Sente necessidade de 

entreViSta

cérebro e criam rapidamente sensações de 
bem-estar”. “Todos vivemos experiências 
de dependências – o tabaco, por exemplo, 
ou o álcool, são formas de dependência, 
ainda que menos prejudiciais. E são 
aceites socialmente, embora tal esteja em 
tendência a mudar”. Além do consumo 
de drogas “pesadas”, Marco encontra-se 
também em recuperação de uma recaída 
de álcool.

Para a Dr.ª Aldina Martins, o combate 
ao alcoolismo apresenta dificuldades 
que não se encontram no caso da 
toxicodependência. “O álcool é bem 
aceite em Portugal: é fácil e económico 
para um adulto adquirir bebidas 
alcoólicas, não precisa de esquemas para 
tal – e, por isso, tem menos riscos de 
incorrer em actos ilegais, e de ser preso 
por isso. Qualquer familiar ou amigo nos 
pode oferecer uma bebida – o que, no 
caso de uma pessoa em recuperação, é o 
pior que podemos fazer. E, normalmente, 
só ao final de muitos anos de vida e de 
dependência é que se procura ajuda”. 
A média de idades de pessoas em 
recuperação de alcoolismo é superior à 
idade das pessoas em recuperação de 
toxicodependência, o que significa que os 
jovens com dependência de alcoolismo 
não estão propensos a procurar ajuda.

Para Marco, a maior ilusão é a “de uma 
pessoa dependente achar que consegue 
controlar a sua dependência”. Assim, só ao 
fim de ter perdido tudo é que compreende 
que necessita realmente de ajuda. Um dos 
processos desenvolvidos na Comunidade 
é o de fazer a pessoa compreender que 
“o que perdeu, não foi assim tão pouco”: 
enquanto se está numa dependência, 
parece pouco o que se perde. Só depois 
se percebe, explica-me Marco, que 
“a família, o emprego, a empresa, os 
amigos” não são assim tão pouco. Marco 
é, na Comunidade, responsável do 
sector da Cozinha, e dedica-se também 
a tentar perceber “o porquê” de cair na 
toxicodependência. Refere, com razão, 
que um dos principais obstáculos à 
luta contra a toxicodependência são os 
estigmas que a sociedade coloca – “é 
verdade que muitos toxicodependentes 
têm acções de roubo e de assaltos, 
mas tal não significa que sejam todos a 

de jardinagem, à procura de uma sala 
disponível para orientar mais uma aula do 
seu curso; uma das valências do Projeto 
é a formação profissional, em parceria 
com uma escola, que proporciona 
aos residentes cursos com a respectiva 
habilitação e diploma). Além do curso, 
Ana sonha um dia estudar e exercer 
Representação – a experiência de uma 
peça de teatro deixou-lhe esse sonho.

O sonho é também uma das principais 
forças de Susana, na Comunidade há 
4 meses. Apesar de na Comunidade a 
ênfase ser colocada no presente – o futuro 
ainda é uma incógnita, e o passado é, 
frequentemente, fonte de culpa, residindo 
no presente o tempo de construção 
pessoal – Susana gosta de pensar e sonhar 
com o futuro. Está na Comunidade 
em tratamento de Alcoolismo – onde 
caiu em substituição de uma anterior 
dependência de drogas. Explica-me que 
o grande desafio deste período de um 
ano é o de encontrar ritmos de vida e de 
trabalho, e de retirar prazer dos pequenos 
acontecimentos do quotidiano, para que 
não seja necessário recorrer ao consumo 
de substâncias. Encontra-se a “construir 
passos para o futuro”, a re-inventar 
relações, a reconstruir a sua vida. Deseja 
“voltar a estar com a pessoa que mais ama 
no mundo”, e sabe que esse dia chegará. 
Porque já se encontra a construir esse 
futuro.

É Marco quem me ajuda a compreender 
um pouco melhor o complexo mundo 
do consumo de substâncias. “É a procura 
de compensações em momentos de 
frustração, de necessidades afetivas 
que vivemos e que não conseguimos 
satisfazer”. Já Ana, anteriormente, me 
havia referido que o consumo de drogas 
leves se dava nos piores momentos das 
suas relações familiares. Explica-me Marco 
que “as substâncias químicas, como a 
dopamina e as endorfinas, alojam-se no 
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“O consumo de drogas 
leves dava-se nos piores 

momentos das suas relações 
familiares”

É possível apoiar o trabalho do Centro de Solidariedade de Braga/Projecto homem, pertencendo quer ao grupo de voluntariado, quer à Liga de 
amigos. de acordo com a organização, “o Centro de Solidariedade de Braga/Projecto homem oferece formação e informação aos seus Voluntários 
e procura, na diversidade de tarefas em que cada um pode colaborar, proporcionar o seu melhor desempenho.” uma das acções do grupo de 
voluntariado será a dinamização de actividades em Braga nos dias 26, 27 e 28 de junho, que passarão por uma feira de artesanato no Campo da 
Vinha, em Braga, entre outras actividades.

“A toxicodependência 
é também resultado de 

uma sociedade marcada 
por muitas doenças – a 

doença da indiferença, do 
preconceito, da competição 
agressiva, do sucesso a todo 

o custo”

“Na Comunidade 
não há funcionários 

a trabalhar. 
Todas as tarefas 

necessárias à 
vida da casa são 
desempenhadas 
pelos residentes”

Projecto homem: em Braga desde 1991
“O Centro de Solidariedade de Braga/Projecto Homem é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) 
fundada em Dezembro de 1991, pela Arquidiocese de Braga, Cáritas Arquidiocesana de Braga e Vigararia da 
Ação Sócio Caritativa. É uma Instituição especializada na prevenção e tratamento da dependência química, alco-
olismo e outras dependências, designadamente na prestação de cuidados de saúde a doentes toxicodependentes 
e doentes toxicodependentes com outra patologia psiquiátrica concomitante, doentes com síndrome de abuso 
de dependência de álcool que necessitem de internamento prolongado. A implementação e o desenvolvimento 
de programas de prevenção do uso abusivo de substâncias psicoativas (lícitas e ilícitas) e comportamentos adi-
tivos direcionado às escolas, instituições e empresas é outra das respostas asseguradas pelo Centro de Solidarie-
dade de Braga/Projecto Homem. A Instituição, em parceria com outras entidades, desenvolve uma intervenção 
no âmbito da redução de riscos e minimização de danos através de ações direcionadas a toxicodependentes 
e alcoólicos de rua. O “Projecto Homem”, nas suas diversas intervenções, coloca a pessoa no centro da sua 
história, como protagonista, livre de qualquer escravatura, em busca da renovação, do bem, da liberdade e da 
justiça.” (www.phbraga.org)

visitar quando pode a Comunidade, para 
recordar os maus e os bons momentos 
que ali viveu, as amizades que criou. O 
seu maior medo actualmente é o medo de 
perder os pais, que são as únicas pessoas 
que tem no mundo. E, assim que conhecer 
a pessoa certa, não duvida em contar-lhe, 
logo desde o início, a sua história – para 
ficar de consciência tranquila.

É também este o caminho apontado para 
Abílio e para “Silvi”, respectivamente 
há três e há dois meses na comunidade. 
Durante o intervalo, mostram-me as 
“barracas” preparadas para a noite de S. 
João, que será passada na Comunidade. 
O seu grupo preparou uma “barraca” 
de “tiro” ao prato – outras estão ainda 
em preparação, serão concluídas 
durante a tarde. A Dr.ª Aldina conduz-
me ainda à estufa da Comunidade, da 
responsabilidade do grupo de agricultura, 
e mostra-me os traços de humidade pela 
casa, fruto da queda do telhado provocada 
pelas fortes chuvas do Inverno passado. 
Mas já é hora de almoço, e a comunidade 
já está toda a reunida no refeitório, pelo 
que está também na hora de me retirar. 
Agradeço a atenção da Dr.ª Aldina, e faço-
lhe votos de continuação do belo trabalho 
que é desenvolvido ali, na Comunidade 
Terâpeutica. (DACS)
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LiturGia
São Pedro e São PauLo

I LEITURA Actos 3, 1-10
Leitura dos actos dos apóstolos

Naqueles dias, Pedro e João subiam 
ao templo para a oração das três horas 
da tarde. Trouxeram então um homem, 
coxo de nascença, que colocavam to-
dos os dias à porta do templo, chama-
da Porta Formosa, para pedir esmola 
aos que entravam. Ao ver Pedro e João, 
que iam a entrar no templo, pediu-lhes 
esmola. Pedro, juntamente com João, 
olhou fixamente para ele e disse-lhe:
«Olha para nós». O coxo olhava aten-
tamente para Pedro e João, esperando 
receber deles alguma coisa. Pedro 
disse-lhe: «Não tenho ouro nem prata,
mas dou-te o que tenho: em nome de 
Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e 
anda». E, tomando-lhe a mão direita, 
levantou-o. Nesse instante fortale-
ceram-se-lhe os pés e os tornozelos, 
levantou-se de um salto, pôs-se de pé 
e começou a andar; depois entrou com 
eles no templo, caminhando, saltando 

e louvando a Deus. Toda a gente o viu 
caminhar e louvar a Deus e, sabendo 
que era aquele que costumava estar 
sentado, a mendigar, à Porta Formosa 
do templo, ficaram cheios de admi-
ração e assombro pelo que lhe tinha 
acontecido.

LEITURA II Gal 1, 11-20
Leitura da epístola do apóstolo São 
Paulo aos Gálatas

Eu vos declaro, irmãos: O Evangelho 
anunciado por mim não é de inspiração 
humana, porque não o recebi ou apren-
di de nenhum homem, mas por uma 
revelação de Jesus Cristo. Certamente 
ouvistes falar do meu proceder outrora 
no judaísmo e como perseguia terri-
velmente a Igreja de Deus e procurava 
destruí-la.
Fazia mais progressos no judaísmo do 
que muitos dos meus compatriotas da 
mesma idade, por ser extremamente 
zeloso das tradições dos meus pais. Mas 

quando Aquele que me destinou desde 
o seio materno e me chamou pela sua 
graça, Se dignou revelar em mim o seu 
Filho para que eu O anunciasse aos 
gentios, decididamente não consultei a 
carne e o sangue, nem subi a Jerusalém 
para ir ter com os que foram Apósto-
los antes de mim; mas retirei-me para 
a Arábia e depois voltei novamente a 
Damasco. Três anos mais tarde, subi a 
Jerusalém para ir conhecer Pedro e fi-
quei junto dele quinze dias. Não vi mais 
nenhum dos Apóstolos, a não ser Tiago, 
irmão do Senhor. – O que vos escrevo, 
diante de Deus o afirmo: não estou a 
mentir.

EVANGELHO Jo 20, 19-23
evangelho de nosso Senhor jesus Cristo 
segundo São joão

Quando Jesus Se manifestou aos seus 
discípulos junto ao mar de Tiberíades,
depois de comerem, perguntou a Simão 
Pedro: «Simão, filho de João, tu amas-

-Me mais do que estes?». Ele respondeu-
-Lhe: «Sim, Senhor, Tu sabes que Te 
amo». Disse-lhe Jesus: «Apascenta os 
meus cordeiros». Voltou a perguntar-lhe 
segunda vez: «Simão, filho de João, tu 
amas-Me?». Ele respondeu-Lhe: «Sim, 
Senhor, Tu sabes que Te amo». Disse-lhe 
Jesus: «Apascenta as minhas ovelhas». 
Perguntou-lhe pela terceira vez: «Simão, 
filho de João, tu amas-Me?». Pedro 
entristeceu-se  por Jesus lhe ter pergun-
tado pela terceira vez se O amava e 
respondeu-Lhe: «Senhor, Tu sabes tudo, 
bem sabes que Te amo». Disse-lhe Jesus: 
«Apascenta as minhas ovelhas. Em 
verdade, em verdade te digo: Quando 
eras mais novo, tu mesmo te cingias e 
andavas por onde querias; mas quando 
fores mais velho, estenderás a mão e 
outro te cingirá e te levará para onde 
não queres». Jesus disse isto para indicar 
o género de morte com que Pedro havia 
de dar glória a Deus. Dito isto, acres-
centou: «Segue-Me».

i 29 de Junho: São Pedro e São Paulo. 
desde o século iii que a igreja une na mesma solenidade os 
apóstolos S. Pedro e S. Paulo, as duas grandes colunas da 
igreja. honrando a sua memória, celebramos o mistério da 
igreja fundada sobre os apóstolos.

Sugestão de Cânticos

ent: ide por todo o mundo ensinai / a. Cartageno
ofer: o amor de deus repousa em mim / M. Luís
CoM: já não sou eu que vivo / C. Silva
aG:  Senhor fazei de mim / f. Silva
finaL: Sois a semente / C. Gabarain

Na Solenidade dos 
apóstolos S. Pedro 
e S. Paulo, a liturgia 
convida-nos a reflec-
tir sobre estas duas 
figuras e a considerar 

o seu exemplo de fidelidade a Jesus Cristo 
e de testemunho do projecto libertador 
de Deus.
A primeira leitura mostra como Deus 
cauciona o testemunho dos discípulos e 
como cuida deles quando o mundo os 
rejeita. Na acção de Deus em favor de 
Pedro – o apóstolo que é protagonista, na 
história que este texto dos Actos hoje nos 
apresenta – Lucas mostra a solicitude de 
Deus pela sua Igreja e pelos discípulos 
que testemunham no mundo a Boa Nova 
da salvação. 
A segunda leitura apresenta-se como o 
“testamento” de Paulo. Numa espécie 

de “balanço final” da vida do apóstolo, 
o autor deste texto recorda a resposta 
generosa de Paulo ao chamamento que 
Jesus lhe fez e o seu compromisso total 
com o Evangelho. É um texto comovente 
e questionante, que convida os crentes 
de todas as épocas e lugares a percorrer 
o caminho cristão com entusiasmo, com 
entrega, com ânimo – a exemplo de 
Paulo.
O evangelho convida os discípulos a 
aderirem a Jesus e a acolherem-n’O como 
“o Messias, Filho de Deus”. Dessa ade-
são, nasce a Igreja – a comunidade dos 
discípulos de Jesus, convocada e organi-
zada à volta de Pedro. A missão da Igreja 
é dar testemunho da proposta de salvação 
que Jesus veio trazer. À Igreja e a Pedro é 
confiado o poder das chaves – isto é, de 
interpretar as palavras de Jesus, de adap-
tar os ensinamentos de Jesus aos desafios 

do mundo e de acolher na comunidade 
todos aqueles que aderem à proposta de 
salvação que Jesus oferece.
Para os discípulos, Jesus foi bem mais do 
que “um homem”. Ele foi e é “o Mes-
sias, o Filho de Deus vivo”. Definir Jesus 
dessa forma significa reconhecer em 
Jesus o Deus que o Pai enviou ao mun-
do com uma proposta de salvação e de 
vida plena, destinada a todos os homens. 
A proposta que Ele apresentou não é, 
apenas, uma proposta de “um homem” 
bom, generoso, clarividente, que pode-
mos admirar de longe e aceitar ou não; 
mas é uma proposta de Deus, destinada 
a tornar cada homem ou cada mulher 
uma pessoa nova, capaz de caminhar 
ao encontro de Deus e de chegar à vida 
plena da felicidade sem fim. A diferença 
entre o “homem bom” e o “Messias, Filho 
de Deus”, é a diferença entre alguém a 

quem admiramos e que é igual a nós, 
e alguém que nos transforma, que nos 
renova e que nos encaminha para a vida 
eterna e verdadeira. “E vós, quem dizeis 
que Eu sou?” É uma pergunta que deve, 
de forma constante, ecoar nos nossos 
ouvidos e no nosso coração. Responder 
a esta questão não significa papaguear 
lições de catequese ou tratados de teolo-
gia, mas sim interrogar o nosso coração e 
tentar perceber qual é o lugar que Cristo 
ocupa na nossa existência… Responder 
a esta questão obriga-nos a pensar no 
significado que Cristo tem na nossa vida, 
na atenção que damos às suas propos-
tas, na importância que os seus valores 
assumem nas nossas opções, no esforço 
que fazemos ou que não fazemos para O 
seguir… Quem é Cristo para mim?

Reflexão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org

 a Igreja alimenta-se da palavra

 LITURGIA da palavra
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1. Como motivação para a vivência 
da Solenidade de S. Pedro e S. Paulo 
que, pontualmente, ao ritmo do ano 
litúrgico, se celebra no fim do mês 
de junho, e como incentivo para a 
revisitação da herança cristológica 
dos dois epónimos da primeira 
«geração dos Apóstolos», a equipa do 
Departamento para as Comunicações 
Sociais que coordena o suplemento 
«Igreja Viva» do Diário do Minho, qual 
«moscardo» socrático que inquieta as 
consciências sonolentas, instado pela 
leitura de um artigo do teólogo checo, 
Tomás Halik, autor da obra, entre 
outras, Paciência com Deus (2007), 
propôs-me, para reflexão, o seguinte 
tema “os desafios pastorais/espirituais 
das visões de Cristo protagonizadas por 
Nietzsche e por S. Paulo”.
É evidente que não cabe nos limites de 
uma página de jornal matéria bastante 
para uma tese de doutoramento. 
Faltando condições para um tratamento 
condigno de tal tema, não falta razão e 
pertinência, quanto mais não seja, para 
a sua enunciação. 

Antes, porém, por força da celebração 
da referida Solenidade memorial 
dos dois Apóstolos angulares do 
cristianismo e da Igreja, permita-
se-nos evocar a unidade essencial 
e a diferença circunstancial das 
mensagens de um e de outro, que 
alguém comparou ao movimento 
ondular concêntrico provocado por 
uma pedra lançada num lago, sendo 
Pedro, evidentemente, representado 
pela pedra e Paulo pela ondulação. 
Simplificando e sintetizando 
muito, diríamos que Pedro dá(-nos) 
testemunho do chamado «Jesus 
histórico» e Paulo do chamado 
«Cristo da fé», para nos servirmos de 
expressões que Joseph Ratzinger-Bento 
XVI também adota na sua obra Jesus de 
Nazaré.
2. Nietzsche triturou, com a sua 
«filosofia do martelo», a doutrina 
cristológica de Paulo, toda concentrada 
no mistério da Cruz, interpretando 
essa doutrina como sinónimo de 
aniquilação, de negação, de morte do 
homem. Trata-se de visões teológicas 
incomensuráveis, a do autor do 
Anticristo e a do Apóstolo das Gentes! 
Mas a mensagem cristã é mutilada 
se nela for ocultado quer o «sinal da 
Cruz» quer o sinal do «túmulo vazio», 
como também o recorda o teólogo J. 

B. Metz: «se o grito do crucificado não 
for ouvido na nossa pregação acerca da 
Ressurreição, a nossa mensagem passa a 
ser a mitologia da vitória, e não o núcleo 
da teologia cristã» (in A Paciência de Deus, 
p. 189). 
Para compreender a explosiva e 
fragmentada mundividência nietzschiana, 
nomeadamente a sua sanha antiteísta, 
anticristã e antipaulina, importa ter em 
conta que esta sanha não é natureza 
psicológica nem pessoal, mas puramente 
intelectual, considerando que é 
rigorosamente consequente com três das 
suas proféticas proclamações: do «fim 
da verdade», da «morte de Deus», bem 
como da negação da pretensa «verdade 
científica».
3. Não é tarefa menor da evocação do 
conflito de visões cristológicas em causa 
identificar as suas implicações espirituais 
e pastorais. Uma dessas implicações 
pode ser a de tornar os crentes cristãos 
conscientes da necessidade de serem 
testemunhas da mensagem do «sepulcro 
vazio», de serem eles próprios esse 
«sepulcro», onde acontece e se revela a 

Ressurreição. «A Ressurreição deve ter 
lugar dentro de nós» (Tomás Halik, op. 
cit., p. 191). Assim sendo, nenhum destes 
sinais pode ser elidido da profissão e 
expressão da Fé cristã. Torna-se, assim, 
motivo de «escândalo» a facilidade com 
que, por vezes, na conceção e decoração 
estéticas dos espaços de celebração da 
Fé cristã se remove o «sinal da Cruz», 
como se a representação da figura de 
«Jesus Ressuscitado» anulasse a realidade 
da figura de «Jesus Crucificado»! 
Há anos, um estudante de Português 
Língua Estrangeira da Universidade do 
Minho, candidato a Pastor numa Igreja 
Reformada na região de Braga, dizia que 
ia acompanhar um grupo conterrâneos e 
amigos suecos numa visita ao Santuário 
do Bom Jesus de Braga, mas que não os 
levaria ao Sameiro. Questionado pelo 
professor sobre tal decisão, respondeu 
que não podia admitir que o «sinal 
da Cruz» estivesse relegado do seu 
lugar central, num templo cristão! 
Finalmente, impõe-se que a celebração 
da atualização do Mistério da Fé cristã, 
da Morte e da Vida, seja, para os que 
nela participam também uma espécie 
de «laboratório» da Fé. Quanto há a 
fazer para que o sentido da liturgia 
eucarística se torne, para os que nela 
participam, percetível e inteligível, na 
sua globalidade e particularidade!

“Uma dessas implicações pode ser a de tornar os 
crentes cristãos conscientes da necessidade de serem 

testemunhas da mensagem do «sepulcro vazio», 
de serem eles próprios esse «sepulcro», onde acontece 

e se revela a Ressurreição”

SÃO PAULO E NIETZSCHE
DESAFIOS PASTORAIS DE 
DUAS VISÕES CRISTOLÓGICAS 
INCOMENSURÁVEIS

 

 Solenidade de Corpo e Sangue de Cristo
 
 Braga,22.06.2014 (Fotos: Diário do Minho)

José Marques Fernandes
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TÃ. Naquele espaço mensal de partilha, 
em forma de pergunta e resposta, Senra 
Coelho realizou durante cinco anos uma 
verdadeira “evangelização em diálogo”, 
falando de temas como a família, a fé, a 
Igreja, a sociedade, os valores e o teste-
munho cristão. 

título: A Ilha e o Verbo

autor: António Rego, Paulo 
Rocha

editora: Paulinas

Preço: 15,90 euros

resumo: O padre António 
Rego é sobejamente conhecido pelo seu 
trabalho no âmbito da informação religiosa. 
Trabalhou na imprensa, na rádio e na televi-
são, tendo desempenhado as mais diversas 
funções nos media e nos organismos eclesiais.
Neste livro-entrevista de Paulo Rocha, diretor 
da agência Ecclesia, o padre Rego faz memó-
ria de cinquenta anos de padre e jornalista.

Leituras

É mais inteligente ser pessimista: 
as deceções esquecem-se e aca-
bamos por não ficar humilhados 
diante dos outros. Por isso o 

otimismo está desacreditado entre os 
inteligentes. na sua essência, o oti-
mismo não é um ponto de vista sobre 
a situação atual, mas uma força vital, 
uma força de esperança; onde a maior 
parte das pessoas desiste, existe a força 
de manter a cabeça erguida; onde tudo 
parece fracassar, existe a força para 
suportar as contrariedades, uma força 
que nunca entrega o futuro ao inimigo, 
mas que o reivindica sempre para si. É 
certo que também existe um otimismo 
ingénuo e cobarde que deve ser evita-
do. Mas ninguém pode desprestigiar o 
otimismo enquanto vontade de futuro, 
ainda que erre por cem vezes. É a saú-
de da vida, saúde que não deve ser ex-
posta a nenhum doente que o contagie. 
Existem pessoas que lhes parece pouco 
sério – e até falsos cristãos – esperar um 
futuro terreno melhor e preparar-se para 
ele. Em vez disso, creem que o caos, a 
desordem e a catástrofe sejam o sentido 
dos acontecimentos presentes. Com 
resignação, ou numa piedosa fuga do 
mundo, demitem-se da responsabilida-
de perante o futuro, perante a cons-
trução de algo novo para as gerações 
vindouras. Pode ser que o dia do juízo 
final desponte amanhã mesmo; então 
deixaremos com gosto de trabalhar por 
um futuro melhor, mas antes não.»

Dietrich Bonhoeffer, “Resistencia 
y Submisión”, Salamanca 2008

título: Os Papas do Século 
XX

autor: Manuel Clemente

editora: Paulus

Preço: 11,00 euros

Resumo: Esta é já a 3ª. 
edição, revista e aumentada, 
de um livro onde D. Manuel 
Clemente apresenta uma 
pequena biografia de cada um dos Papas do 
século XX,  Leão XIII, Pio X, Bento XV, Pio 
XI, Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I 
e João Paulo II. Para além de traçar os seus 
perfis, Patriarca de Lisboa destaca também 
os contributos mais importantes de cada um 
para a Igreja e para a sociedade.

LiVRo

A entrevista desta semana será com Fer-
nando Correia, presidente da Irmandade 

de S. Bento da Porta Aberta

sexta-feira, das 23h00 às 24h00FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

domingo, 29.6.2014
- ORDENAÇÃO EPISCOPAL

D. Jorge Ortiga participa, como 
co-ordenante, na ordenação epis-
copal de D. Francisco Coelho, na 
Sé de Évora.  

- BOM JESUS DE MÓS

Realiza-se a peregrinação arcipres-
tal de Terras de Bouro.

sábado, 28.6.2014 

- CONSELHO ARQUIDIOCESANO 
DA PASTORAL DE JOVENS

- RETIRO

O Santuário Alexandrina de Balasar 
organiza um retiro para os dias 28 
e 29 de junho. O retiro tem início 
às nove horas do dia 28, sábado, 
terminando com o almoço do dia 
29 de junho, sendo orientado pelo 
padre Dário Pedroso.

- CENTRO SOCIAL DE S. LÁZARO

D. Jorge participa na sessão solene 
do aniversário do Centro Social de 
S. Lázaro (11 horas).

- CONFERÊNCIA

Conferência promovida pela LOC/
MTC sobre “O pensamento e acção 
do Pe. Abel Varzim no mundo 
laboral”, a decorrer no Auditório S. 
Frutuoso, no Seminário Conciliar 
de Braga (15 horas)

O inverno do desemprego, 
da emigração, do 

sofrimento, tem gerado 
muitas chuvas de 

lágrimas às quais Deus 
não nos permite ficarmos 

indiferentes.

D. Jorge Ortiga,

Homilia na Solenidade de S. João Baptista

(24.06.2014)

sexta-feira, 27.6.2014
- MISERICÓRDIA DE VILA DO 
CONDE

D. Jorge Ortiga participa na sessão 
solene de homenagem aos funcio-
nários da Misericórdia de Vila do 
Conde (17h30)

- CAMINHADA PROJECTO HOMEM

D. Jorge participa no início da cami-
nhada solidária em favor do Projecto 
Homem.

sexta-feira, 23.5.2014
- DIA NACIONAL DA FACULDADE 
DE TEOLOGIA

Decorre em Braga o Dia Nacional 
da Faculdade de Teologia. 

quinta-feira, 26.6.2014
- UMA LITURGIA NA PRIMEIRA 
PESSOA DO PLURAL

Conferência sobre a atualidade do 
documento conciliar “Sacrossanc-
tum Concilium”, a decorrer no 
Auditório Vita (21 horas).

No site oficial do Centro de Solidariedade de Braga/Projeto Homem (www.phbraga.pt) é 
possível encontrar notícias relativas ao trabalho desta associação, assim como conhecer 
melhor as diversas valências da sua actividade.

http://phbraga.pt


