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iGreja PriMaZ
o auditório Vita acolhe amanhã, pelas 21h15, mais 
uma sessão do ciclo de cinema ao ar livre, desta feita 
com o filme “a invenção de hugo”. no dia seguinte, a 
partir das 21h30, decorre o ciclo “Música no Claus-
tro”, com a participação do ludovice ensemble.

i

“Para tudo há um momento 
e um tempo para cada coisa 
que  se deseja debaixo do 
céu” (Ecl 3,1)

1 o arciprestado é a célula da 
arquidiocese, sendo o arcipreste 
o seu primeiro responsável com 

a missão de promover e coordenar a 
actividade pastoral comum naquela 
área1. Por isso, terminado o mandato 
de cinco anos e sendo necessário no-
mear os arciprestes, este ano achou-se 
por bem antecipar a nomeação para 
julho, para uma melhor preparação 
atempada do ano Pastoral a iniciar-se 
no primeiro domingo de outubro.

2de entre as várias funções do 
arcipreste, contempladas no 
Código de direito Canónico, e 

tendo em conta a transformação das 
realidades eclesiais, o decreto sobre 
o estatuto do arciprestado, aprovado 
por mim no ano 2002, não contempla 
suficientemente algumas situações que 
agora urgem como prioritárias na fun-
ção do arcipreste, das quais sublinho:

- criar uma mentalidade de mudança 
para a corresponsabilidade laical e as 
unidades pastorais;

- potenciar a participação e acção do 
Conselho Pastoral arciprestal.

3além disso, gostaria de solicitar:

a) A releitura dos Estatutos; 

b) empenho na formação como 
urgência e prioridade particular, cons-
cientes de que o futuro da pastoral 
passará muito por aqui. “deve organi-
zar um centro de formação de anima-
dores pastorais, podendo (e devendo) 
utilizar os cursos organizados pela 
faculdade de teologia, ou procurando, 
entre os membros do presbitério e do 
laicado local, um núcleo de formado-
res (art. 21);

c) Se o “Conselho arciprestal deve 
elaborar um programa pastoral para 
o arciprestado, tendo em conta o 
programa arquidiocesano”, a temática 
reflita todas as iniciativas de formação 
e de pastoral.

4Por tudo isto, uma vez ouvido o 
Conselho episcopal, os sacerdo-
tes do referido arciprestado e 

outras entidades directamente interes-
sadas, segundo o CiC, cânone 553, hei 
por bem nomear, por um período de 
cinco anos, os seguintes arciprestes:

no próximo domingo, o arciprestado de Vila nova 
de famalicão vive a sua peregrinação arciprestal. 
esta caminhada inicia-se pelas 10h00 na igreja de 
lemenhe, seguindo para o santuário da Senhora do 
Carmo, onde d. jorge ortiga preside à eucaristia.

i

Nomeação de arciprestes
Vila Verde
57 paróquias / 48 mil habitantes

arCiPreSte: Pe. Carlos Manuel fernandes lopes
idade: 36 anos
ParÓquiaS: esqueiros, Geme, lanhas e Sabariz
ViCe-arCiPreSte: Pe. antónio rodrigues

BRAGA
63 paróquias / 181 mil habitantes

arCiPreSte: Pe. antónio Sérgio torres
idade: 42 anos
ParÓquiaS: S. Victor
ViCe-arCiPreSte: Pe. Marcelino ferreira

BarCeloS
89 paróquias / 120 mil habitantes

arCiPreSte: Pe. josé Silva araújo
idade: 75 anos
ParÓquiaS: Galegos (Sta. Maria) e Galegos (S. Martinho)
ViCe-arCiPreSte: Pe. joão Pinheiro antunes

eSPoSende
15 paróquias / 34 mil habitantes

arCiPreSte: Pe. delfim fernandes
idade: 49 anos
ParÓquiaS: esposende e Vila Chã
ViCe-arCiPreSte: Pe. josé Miguel Pereira

Vila do Conde/ PÓVoa de VarZiM
25 paróquias / 80 mil habitantes

arCiPreSte: Pe. Manuel Sá ribeiro
idade: 63 anos
ParÓquiaS: arcos e S. Pedro de rates
ViCe-arCiPreSte: Pe. Manuel Casado neiva

Vila noVa de faMaliCÃo
53 paróquias / 134 mil habitantes

arCiPreSte: Pe. Paulino Carvalho
idade: 32 anos
ParÓquiaS: Santo adrião, Brufe e Cavalões
ViCe-arCiPreSte: Pe. armindo freitas

GuiMarÃeS e ViZela
78 paróquias / 181 mil habitantes

arCiPreSte: Pe. Constantino Sá
idade: 67 anos
ParÓquiaS: Vizela (S. Miguel)
ViCe-arCiPreSte: Pe. Samuel Vilas-Boas
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Vão participar nas jornadas cerca de seis centenas 
de portugueses, sendo que 181 estão inscritos 
através do departamento nacional da pastoral ju-
venil. Participam também nove bispos portugueses, 
entre os quais o arcebispo Primaz, d. jorge ortiga.

io Papa francisco dirigiu uma mensagem para os jovens que estão de 
partida para o Brasil, para as jornadas Mundiais da juventude, que 
decorrem de 23 a 28 deste mês. «rezemos por esta grande peregri-
nação que começa, para que nossa Senhora de aparecida, padroeira 

do Brasil, guie os passos dos participantes», exortou o Santo Padre.

i

“Feliz o homem que encon-
trou a sabedoria” (Pr 3,13)

1 ao Bispo diocesano compete-lhe a 
função de governar, santificar e en-
sinar os fiéis da diocese à qual pre-

side enquanto pastor. Por isso, ele deve 
munir-se da virtude da sabedoria para 
que, com audácia, prudência e asserti-
vidade, desempenhe dignamente a sua 
missão. Sabendo que há uma só salvação, 
uma só vocação e uma só caridade, po-
rém há uma diferença quanto à actuação 
pastoral, em virtude da diversidade de 
dons que o espírito Santo nos concede 
(unidade na diversidade).

2logo, o Bispo sente necessidade 
de se socorrer de alguns membros, 
nomeadamente de vigários gerais e 

episcopais, que o ajudem a “encontrar a 
sabedoria” necessária para o recto gover-
no dos assuntos diocesanos, como prevê o 
cânone 476 do Código de direito Canóni-
co e como refere o estatuto da Cúria ar-
quidiocesana de Braga, por mim aprovado 
a 27 de Setembro de 2007. trata-se de 
uma colaboração colegial, permanente-
mente renovada no critério assumido de 
limitação de mandatos, e sempre unida a 
um vínculo de comunhão.

3Por tudo isto, hei por bem proceder 
às seguintes nomeações dos vigá-
rios episcopais:

- P.e dário Pedroso, S.j., dispensado por 
limitação de mandatos e com a gratidão 
da arquidiocese da Vigaria para os Insti-
tutos de Vida Consagrada;

- d. Manuel da Silva rodrigues linda 
nomeado Vigário episcopal para as Voca-
ções Ministérios e Missões;

- d. antónio Manuel Moiteiro ramos 
nomeado Vigário Episcopal para o Laica-
do e Família e Vigário Episcopal para os 
Institutos de Vida Consagrada;

- P.e luís Miguel figueiredo rodrigues 
nomeado Vigário Episcopal para a Educa-
ção Cristã;

- Cón. josé Paulo leite de abreu nomea-
do Vigário Geral e Moderador da Cúria e 
nomeado Vigário Episcopal para os Bens 
Patrimoniais, Cultura e Comunicação 
Social;

- Cón. Valdemar Gonçalves confirmado 
como Vigário Geral;

- Cón. Manuel joaquim fernandes da 
Costa nomeado Vigário Episcopal para a 
Pastoral Litúrgica;

- Cón. roberto rosmaninho Mariz no-
meado Vigário Episcopal para a Pastoral 
Social e Mobilidade Humana;

- P.e antónio Sérgio Gouveia Garcia 
Torres nomeado Secretário do Conselho 
Arquiepiscopal.

+ Jorge Ortiga, A. P.
Braga, 18 de Julho de 2013, 

Festa do Beato Frei Bartolomeu dos Mártires,
14.º aniversário da posse como Arcebispo 

Nomeação de ViGÁrios episcopais

PÓVoa de lanhoSo
31 paróquias / 22 mil habitantes

arCiPreSte: Pe. armindo Gonçalves
idade: 49 anos
ParÓquiaS: lanhoso, amparo e Galegos
ViCe-arCiPreSte: Pe. josé albino Carneiro

terraS de Bouro
19 paróquias / 7 mil habitantes

arCiPreSte: Pe. almerindo Costa
idade: 33 anos
ParÓquiaS: Balança, Santa isabel do Monte, 
Paçô, ribeira e Souto
ViCe-arCiPreSte: Pe. fernando Costa e Sousa

Vieira do Minho
22 paróquias / 13 mil habitantes

arCiPreSte: Pe. alcino Xavier da Silva
idade: 71 anos
ParÓquiaS: eira Vedra, Guilhofrei e Soutelo
ViCe-arCiPreSte: Pe. albano Costa

CaBeCeiraS de BaSto
17 paróquias / 17 mil habitantes

arCiPreSte: Pe. daniel Pereira
idade: 33 anos
ParÓquiaS: arco de Baúlhe, faia e Vila nune
ViCe-arCiPreSte: Pe. jorge esteves

CeloriCo de BaSto
21 paróquias / 20 mil habitantes

arCiPreSte: Pe. albano Costa
idade: 67 anos
ParÓquiaS: ribas
ViCe-arCiPreSte: Pe. francisco Bastos

FAFE
37 paróquias / 51 mil habitantes

arCiPreSte: Pe. Pedro daniel Marques
idade: 27 anos
ParÓquiaS: fafe
ViCe-arCiPreSte: Pe. Manuel oliveira

aMareS
24 paróquias / 19 mil habitantes

arCiPreSte: Pe. avelino Mendes
idade: 42 anos
ParÓquiaS: amares e ferreiros
ViCe-arCiPreSte: Pe. josé Soares de almeida
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entreViSta
i i

no próximo domingo, a arquidiocese de 
Braga vai passar a contar com três novos 
presbíteros. a cerimónia das ordenações sa-
cerdotais é sempre um momento de particu-
lar relevo na vida de uma diocese. depois de 
percurso de formação longo, e conduzidos 
pela aspiração de serem pastores da igreja de 
Cristo, chegou o emocionante dia da imposi-
ção das mãos. nuno, abílio e dayakar serão 
os nomes mais citados este domingo.

ORDEnAÇÕES PRESBiTERAiS

a arquidiocese de Braga tem uma superfície de 2.857 km2 e 
uma população de cerca de 875 mil cristãos. está dividida em 14 
arciprestados e 551 paróquias. Segundo as estatísticas de 2007, 
detinha 421 sacerdotes e 53 candidatos ao sacerdócio. Para além 
dos novos sacerdotes, foram ordenados, este ano, quatro diáconos.

Como nasceu a tua vocação?

R_ A minha vocação nasceu essencial-
mente a partir das pessoas que estiveram 
presentes na minha vida, seja do ambiente 
familiar ou da paróquia. Muito me ajuda-
ram pela maneira como viviam a sua voca-
ção cristã transmitiam-me muitos valores, 
nomeadamente a verdade, a bondade ou 

«O caminhO sERá vivERmOs Em cOmuniDaDEs sacERDOtais»

    Gostos

“a arte de aMar”, 
de eriCh froMM
Livro

MarCo friSina
Música

arroZ de feijÃo 
CoM CoSteletaS
GastronoMia

“CineMa ParaíSo”
cineMa

S. joÃo da CruZ
PersonaLidade 

fátiMa
Lugar

BInoMe: nuno oliveira

naturalidade: anjos, Vieira do Minho

idade: 27 anos

eStáGio: zona pastoral oeste/Veiga 
(Braga)

a caridade. Poderia enumerar muitas pes-
soas desde a minha infância até aos dias 
de hoje. Recordo tudo isso na perspetiva 
de que Deus continua a falar connosco 
através dos seus instrumentos. Essas pesso-
as ajudaram-me muito a tomar a decisão. 
Não posso deixar de realçar também o 
amor à eucaristia, que foi marcante na mi-
nha infância e adolescência. Foi isso que 
me fez caminhar para a minha vocação. 
Depois de ter entrado para o seminário, a 
minha vocação foi crescendo ao longo da 
minha formação, nomeadamente através 
dos meus superiores, dos meus professo-
res, dos meus amigos do seminário. Eles 
foram-me aproximando mais do ideal que 
perseguia quando entrei e mostraram-me 
que vale a pena seguir Jesus. 

o evangelista S. joão usou a palavra 
“amor” para definir deus. que palavra 
usarias para o definir?

R_ Na minha opinião, não há palavra me-
lhor do que o amor para definir Deus. É a 
forma mais autêntica de transmitir e anun-
ciar em gestos o que é Deus. A atitude de 
proximidade e de perdão é o melhor cami-
nho para mostrar o que é Deus, particular-
mente num tempo de grandes dificuldades 
e perante tantos dramas, quer ao nível de 
saúde, quer ao nível social. Por isso, como 
pastores e como sacerdotes temos uma 

missão de levar este Deus a tantos e tantas 
que precisam da nossa ajuda e do nosso 
acompanhamento. Eu não poderia arranjar 
outra palavra melhor que não seja amor.

qual vai ser o teu maior desafio como 
sacerdote?

R_  Um dos desafios para os sacerdotes 
é a fidelidade ao Evangelho, que requer 
de nós uma atenção especial. Pode-se 
colmatar esta dificuldade vivendo em 
comunidade. O caminho será certamente 
vivermos em comunidades sacerdotais, em 
que cada pároco vive na sua comunidade 
e partilha o seu trabalho pastoral. Nós 
precisamos de estar unidos. O caminho 
será certamente viver em comunhão com 
outros sacerdotes. Esta será uma das boas 
conquistas que poderíamos ter a nível 
diocesano. 

Como estás a viver este ano da fé?

R_ Este foi um ano muito diferente para 
mim. Acabei de defender a minha tese 
que versava precisamente sobre o Concílio 
Vaticano II. Tive oportunidade de reviver 
o espírito e a letra do concílio e perceber 
como é atual. A teologia continua atual. 
Os problemas também são atuais e ainda 
são maiores no presente. É um grande 
desafio para nós. Nós só conseguimos ser 
verdadeiramente cristãos se realmente 

o arcebispo Primaz, d. jorge ortiga, vai presidir à 
celebração das ordenações Presbiterais, que decorre 
este domingo, na Cripta do Sameiro. a cerimónia tem 

início marcado para as 15h30, esperando-se 
grande adesão dos fiéis da arquidiocese. 

formos unidos. Os pastores devem ser o 
garante desta comunhão e os fomentado-
res da unidade entre todos os fiéis, seja a 
nível paroquial, seja arciprestal, seja dio-
cesano. Seria muito benéfico para a Igreja 
se trabalhássemos mais em rede. 



IGREJA VIVA 5Diário do Minho Quinta-FEiRa, 18 de julho de 2013

entreViSta
ii o rito essencial do sacramento da ordem consta, para os 

três graus, da imposição das mãos pelo Bispo sobre a cabeça 
do ordenando e da oração consagratória específica, que 
pede a deus a efusão do espírito Santo e de seus dons apro-
priados ao ministério para o qual o candidato é ordenado.

a Missa nova do nuno está agendada para o dia 15 de agosto, pelas 
16h00, na igreja paroquial de anjos. a Missa nova do abílio decorre a 18 
de agosto, pelas 10h30, na igreja do Senhor dos navegantes, nas Caxinas. 
Por sua vez, dayakar vai realizar duas missas novas no dia 28 de julho: às 
10h00 na igreja de amares e às 16h00 na igreja de ferreiros (amares). 

Como nasceu a tua vocação?

R_ Tenho tios que são padres na minha 
diocese na Índia. Estudei com os missioná-
rios do Verbo Divino e fiquei impressiona-
do com a sua alegria e com a forma sim-
ples como viviam. O meu pai queria que 
eu fosse informático, mas eu gostava era 

«nãO quERia uma viDa fácil E a minha vOntaDE ERa aRRiscaR»

    Gostos

“teSouro 
eSCondido”
Livro

MúSiCa relaXante
Música

Coelho eStufado
GastronoMia

“Gandhi”
cineMa

Madre tereSa de 
CalCutá
PersonaLidade 

taj Mahal
Lugar

    Gostos

“hiStÓria de uMa 
alMa” de Santa 
tereSinha
Livro

BaCh
Música

arroZ de MariSCo
GastronoMia

“franCiSCo de 
aSSiS”
cineMa

joÃo Paulo ii
PersonaLidade 

roMa
Lugar

BInoMe: dayakar thumma

naturalidade: Cherial, índia

idade: 35 anos

eStáGio PaStoral: amares e ferreiros 
(amares)

de ser padre. Entrei no seminário do Verbo 
Divino e no início custou um pouco. Não 
queria uma vida fácil e a minha vontade 
era arriscar. Depois de dez anos em for-
mação na Índia vim para Portugal estudar 
teologia. Após deixar a ordem, estive um 
ano a dar aulas no Colégio D. Diogo de 
Sousa, mas senti que não era aquilo que 
queria. Foi aí que comecei a pensar em 
ser padre diocesano. Fiz o pré-seminário e 
depois completei a minha formação. 

o evangelista S. joão usou a palavra 
“amor” para definir deus. que palavra 
usarias para o definir?

R_ Usaria a palavra “pai”, pois enfrentei 
muitas dificuldades na minha vida e senti 
sempre que Deus estava a meu lado. Nos 
grandes desafios em que tive que arris-
car, Deus nunca me abandonou. Nunca 
estive sozinho. Tive muitas dificuldades 
na minha formação. Senti-me como uma 
criança que estava sempre a aprender e 
precisou de acreditar nas suas capacida-
des. Por isso digo que Deus é um pai que 
sempre me deu força e apoiou, colocan-
do tantas pessoas no meu caminho que 
me fizeram crescer e sentir-me apoiado. 
Às vezes parece que sou filho de mui-
ta gente que me acolhe com carinho, 
mesmo sabendo que não posso retribuir o 

bem que me fazem. 

qual vai ser o teu maior desafio como 
sacerdote?

R_ Penso que o maior desafio é adaptar-
-me à cultura local. Em Amares as 
pessoas vivem a fé de uma maneira. Em 
Guimarães vive-se de outra. E aqui é tudo 
muito diferente que o que experimentei 
na Índia. Eu nasci numa terra de missão 
e quando vim para aqui, através dos 
missionários do Verbo Divino, passei a 
entender a missão de uma outra manei-
ra, particularmente na Arquidiocese de 
Braga. Quem vem de fora não conhece 
todos os costumes que a Igreja aqui vive. 
Tenho que estar aberto a aprender e fazer 
perguntas para entender. Tenho que ser 
muito humilde para perceber toda a rea-
lidade. A língua é também, para mim, um 
grande desafio.

Como estás a viver este ano da fé?

R_ A fé é algo com que todos nascemos. 
Depois desenvolve-se numa determinada 
religião, que nos ensina a sermos humanos 
e sensíveis uns aos outros. Neste ano, em 
particular, a fé está em destaque. As pesso-
as têm que olhar para a minha vida e per-
ceber a fé que vivo. Primeiro, devo viver 
para que se veja a fé em que acreditamos. 

Como nasceu a tua vocação?

R_ Nasci no contexto de uma família 
cristã. Quando andava na catequese, 
lembro-me de não ter gostado do facto da 
catequese ter acabado ao fim de quatro 
anos. Mais tarde, por volta dos 12 anos, 
comecei a pensar sobre aquilo que gos-
taria de fazer e recordo-me do desejo de 
fazer uma coisa grande. Aí descobri que o 

«cOmO DEus, DEvEmOs sER pRóximOs Da REaliDaDE E Das pEssOas»

BInoMe: abílio Brito

naturalidade: Caxinas, Vila do Conde

idade: 48 anos

eStáGio PaStoral: Santo adrião, 
Brufe e Cavalões (V. n. famalicão)

maior que podia fazer na vida era dispo-
nibilizar-me para servir o maior de todos: 
Deus. Nessa altura falei com os meus pais 
e pedi para ir para o seminário, mas eles 
não me deixaram. Obedeci e aceitei, mas 
adiei a decisão para quando fosse maior. 
No Secundário recordo-me de ter grandes 
discussões com os professores, porque 
diziam mal da Igreja. Neste período tive 
algumas dúvidas de fé, mas tinha uma 
certeza, que se fosse fiel à Igreja acabaria 
por encontrar as respostas que procurava. 
Entretanto fui para a universidade e tirei o 
curso de contabilidade. Trabalhei na banca 
alguns anos, mas não me sentia satisfeito. 
Faltava-me qualquer coisa e não me revia 
naquele tipo de vida. Comecei a falar com 
um padre e a tentar perceber que caminho 
Deus tinha pensado para mim. Este sa-
cerdote fez-me uma proposta que parecia 
uma loucura, ir viver para uma comunida-
de de recuperação de toxicodependentes. 
Aceitei o repto e comecei a contactar com 
os Focolares. Fiz uma experiência forte de 
Deus e percebi que queria ser leigo consa-
grado. Fui para Itália e estive alguns anos 
na Suíça. Estive também em Coimbra, 
onde dava aulas e trabalhava na pastoral 
universitária. Foi aí que comecei a des-
pertar para o sacerdócio. Esta já era uma 
questão da minha adolescência. Optei por 
regressar à minha paróquia de origem e 
decidi entrar no seminário de Braga.

o evangelista S. joão usou a palavra 
“amor” para definir deus. que palavra 
usarias para o definir?

R_ Para Deus poderíamos dizer imensas 
palavras. Beleza, harmonia, felicidade... Eu 
diria outra. Deus é surpreendente, porque 
está constantemente a surpreender-nos. 
Sinto isso a partir da minha vida. Tudo 
aquilo que eu posso imaginar sobre Deus 
nunca chega. Deus é muito mais do que 
isso, para além de todos os atributos que lhe 
possamos atribuir. Como Deus, devemos ser 
próximos da realidade e das pessoas. 

qual vai ser o teu maior desafio como 
sacerdote?

R_ Antes de mais nada, penso que um 
sacerdote deve ser um homem de Deus. 
Tudo deve ser o reflexo da minha rela-
ção com Deus. Na medida em que tiver 
um relacionamento profundo com Deus, 
conseguirei transmitir Deus às pessoas. As 
questões pastorais são importantes, mas 
tudo passa pela união a Deus.

Como estás a viver este ano da fé?

R_ Naturalmente para mim é diferente por-
que foi o ano do meu estágio, após a orde-
nação diaconal. Ser diácono implica uma 
consagração total a Deus, por isso mesmo 
foi um ano especial. Ser o Ano da Fé impli-
cou também ser um período de particular 

Em Amares, onde fiz o estágio, realizamos 
também iniciativas para ajudar as pessoas 
a viver este tempo proposto pela Igreja.

vivência nas paróquias onde estagiei. 
Centrei o meu estudo nas três encíclicas do 
Papa Bento XVI, o que me obrigou a refletir 
muito sobre as questões da fé.
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liturGia

LEITURA I – Gen 18, 20-32

Leitura do Livro do Génesis

Naqueles dias, disse o Senhor: «O 
clamor contra Sodoma e Gomorra é tão 
forte,
o seu pecado é tão grave que Eu vou 
descer para verificar se o clamor que 
chegou até Mim corresponde intei-
ramente às suas obras. Se sim ou 
não, hei-de sabê-lo». Os homens que 
tinham vindo à residência de Abraão 
dirigiram-se então para Sodoma, 
enquanto o Senhor continuava junto 
de Abraão. Este aproximou-se e disse: 
«Irás destruir o justo com o pecador? 
Talvez haja cinquenta justos na cidade. 
Matá-los-ás a todos? Não perdoarás a 
essa cidade, por causa dos cinquenta 
justos que nela residem? Longe de Ti 
fazer tal coisa:
dar a morte ao justo e ao pecador, de 
modo que o justo e o pecador tenham 
a mesma sorte! Longe de Ti! O juiz de 
toda a terra não fará justiça?» O Senhor 
respondeu-lhe: «Se encontrar em Sodo-
ma cinquenta justos, perdoarei a toda a 
cidade por causa deles». Abraão insis-
tiu: «Atrevo-me a falar ao meu Senhor, 
eu que não passo de pó e cinza: talvez 
para cinquenta justos faltem cinco. 
Por causa de cinco, destruirás toda a 
cidade?» O Senhor respondeu: «Não 
a destruirei se lá encontrar quarenta e 
cinco justos». Abraão insistiu mais uma 
vez: «Talvez não se encontrem nela 
mais de quarenta». O Senhor respon-
deu: «Não a destruirei em atenção a es-
ses quarenta». Abraão disse ainda: «Se 
o meu Senhor não levar a mal, falarei 
mais uma vez: talvez haja lá trinta jus-
tos». O Senhor respondeu: «Não farei a 
destruição, se lá encontrar esses trinta». 
Abraão insistiu novamente: «Atrevo-me 
ainda a falar ao meu Senhor: talvez não 
se encontrem lá mais de vinte justos». 
O Senhor respondeu: «Não destruirei 
a cidade em atenção a esses vinte». 
Abraão prosseguiu: «Se o meu Senhor 

não levar a mal, falarei ainda esta vez:
talvez lá não se encontrem senão dez». O 
Senhor respondeu: «Em atenção a esses 
dez, não destruirei a cidade».

SALMO RESPONSORIAL – Salmo 137 (138)

Refrão: Quando Vos invoco, sempre me 
atendeis, Senhor.

De todo o coração, Senhor, eu Vos dou graças,
porque ouvistes as palavras da minha boca.
Na presença dos Anjos hei-de cantar-Vos
e adorar-Vos, voltando para o vosso templo santo.
 
Hei-de louvar o vosso nome pela vossa 
bondade e fidelidade,
porque exaltastes acima de tudo o vosso 
nome e a vossa promessa.
Quando Vos invoquei, me respondestes,
aumentastes a fortaleza da minha alma.
 
O Senhor é excelso e olha para o humilde,
ao soberbo conhece-o de longe.
No meio da tribulação Vós me conservais a vida,
Vós me ajudais contra os meus inimigos.
 
A vossa mão direita me salvará,
o Senhor completará o que em meu auxí-
lio começou.
Senhor, a vossa bondade é eterna,
não abandoneis a obra das vossas mãos.

LEITURA II – Col 2,12-14
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo 
aos Colossenses

Irmãos: Sepultados com Cristo no baptis-
mo, também com Ele fostes ressuscitados 
pela fé que tivestes no poder de Deus 
que O ressuscitou dos mortos. Quando 
estáveis mortos nos vossos pecados e 
na incircuncisão da vossa carne, Deus 
fez que voltásseis à vida com Cristo e 
perdoou-nos todas as nossas faltas. Anu-
lou o documento da nossa dívida, com as 
suas disposições contra nós; suprimiu-o, 

cravando-o na cruz.

ACLAMAÇÃO EVANGELHO – Rom 8,15bc
Recebestes o espírito de adopção filial;
nele clamamos: «Abba, ó Pai».

EVANGELHO – Lc 11,1-13

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas

Naquele tempo, estava Jesus em oração 
em certo lugar. Ao terminar, disse-Lhe 
um dos discípulos: «Senhor, ensina-nos a 
orar, como João Baptista ensinou também 
os seus discípulos». Disse-lhes Jesus: 
«Quando orardes, dizei: ‘Pai, santificado 
seja o vosso nome; venha o vosso reino; 
dai-nos em cada dia o pão da nossa sub-
sistência; perdoai-nos os nossos pecados,
porque também nós perdoamos a todo 
aquele que nos ofende; e não nos deixeis 
cair em tentação’». Disse-lhes ainda: «Se 
algum de vós tiver um amigo, poderá ter 
de ir a sua casa à meia-noite, para lhe 
dizer: ‘Amigo, empresta-me três pães,
porque chegou de viagem um dos meus 
amigos e não tenho nada para lhe dar’. 
Ele poderá responder lá de dentro: ‘Não 
me incomodes; a porta está fechada, eu 
e os meus filhos estamos deitados e não 
posso levantar-me para te dar os pães’. 
Eu vos digo: Se ele não se levantar por 
ser amigo, ao menos, por causa da sua 
insistência, levantar-se-á para lhe dar tudo 
aquilo de que precisa. Também vos digo:
Pedi e dar-se-vos-á; procurai e encontra-
reis; batei à porta e abrir-se-vos-á. Porque 
quem pede recebe; quem procura en-
contra e a quem bate à porta, abrir-se-á. 
Se um de vós for pai e um filho lhe pedir 
peixe, em vez de peixe dar-lhe-á uma 
serpente? E se lhe pedir um ovo, dar-lhe-á 
um escorpião? Se vós, que sois maus,
sabeis dar coisas boas aos vossos filhos,
quanto mais o Pai do Céu dará o Espírito 
Santo àqueles que Lho pedem!». 

“S. Cristóvão” (Vecelio Tiziano, 1524) In:Palácio Ducal, Veneza (Itáliia)

i S. CriStÓVÃo celebra-se a 25 de julho. o seu nome significa “portador de 
Cristo”. terá sido um mártir do século iii na cidade de lícia, no Sul da turquia, du-
rante a perseguição do imperador décio. Conta uma lenda que Cristóvão ajudava os 
viajantes a atravessar o rio, tendo transportado o Menino jesus, com o peso do mundo 
às suas costas. em Portugal a sua devoção surgiu associada à festa do Corpo de deus.

Sugestão de Cânticos
ent: Vinde à presença de deus (M. Carneiro, CeC ii, 85-86)
ofer: recebestes um espírito (C. Silva, CeC ii 163)
CoM: Pedi e recebereis (a. a. oliveira, CeC ii 87)
Said: louvado seja o meu Senhor (j. Santos, iC 283)

DOMINGO XVII DO TEMPO COMUM – Ano C
28 de julho de 2013 

O tema fundamental que a li-
turgia nos convida a reflectir, 
neste domingo, é o tema da 
oração. Ao colocar diante 

dos nossos olhos os exemplos de Abraão 
e de Jesus, a Palavra de Deus mostra-nos 
a importância da oração e ensina-nos a 
atitude que os crentes devem assumir no 
seu diálogo com Deus.

A primeira leitura sugere que a verda-
deira oração é um diálogo “face a face”, 
no qual o homem – com humildade, 
reverência, respeito, mas também com 
ousadia e confiança – apresenta a Deus 
as suas inquietações, as suas dúvidas, os 
seus anseios e tenta perceber os projetos 
de Deus para o mundo e para os homens. 
O diálogo entre Abraão e Deus a pro-
pósito de Sodoma confirma esse Deus 

da comunhão, que vem ao encontro do 
homem, que escuta os seus anseios e que 
lhes dá resposta; e se mostra cheio de 
bondade e de misericórdia, cuja vontade 
de salvar é infinitamente maior do que a 
vontade de condenar. É esse Deus “próxi-
mo”, que temos de encontrar. A “oração” 
de Abraão é paradigmática da “oração” 
do crente: é um diálogo com Deus. Não é 
uma repetição de palavras ocas, gravadas 
e repetidas, mas um diálogo espontâneo.

A segunda leitura, sem aludir diretamente 
ao tema da oração, convida a fazer de 
Cristo a referência fundamental. Neste 
contexto de reflexão sobre a oração, 
podemos dizer que Cristo tem de ser a 
referência e o modelo do crente que reza: 
quer na frequência com que se dirige ao 
Pai, quer na forma como dialoga com o 

Pai. A questão fundamental é, neste texto, 
a afirmação da supremacia de Cristo e 
da sua suficiência na salvação do crente. 
Pelo Batismo, o crente aderiu a Cristo e 
identificou-se com Cristo; a vida de Cristo 
passou a circular nele: por isso, o crente 
– revivificado por Cristo – morreu para 
o pecado e nasceu para a vida nova do 
Homem Novo.

O evangelho senta-nos no banco da 
“escola de oração” de Jesus. Ensina que 
a oração do crente deve ser um diálogo 
confiante de uma criança com o seu 
“papá”. Com Jesus, o crente é convidado 
a descobrir em Deus “o Pai” e a dialogar 
frequentemente com Ele acerca desse 
mundo novo que o Pai/Deus quer ofere-
cer aos homens. O Evangelho de Lucas 
sublinha o espaço significativo que Jesus 

dava, na sua vida, ao diálogo com o Pai – 
nomeadamente, antes de certos momen-
tos determinantes, nos quais se tornava 
particularmente importante o cumpri-
mento do projeto do Pai. A forma como 
Jesus Se dirige a Deus mostra a existência 
de uma relação de intimidade, de amor, 
de confiança, de comunhão entre Ele e o 
Pai (de tal forma que Jesus chama a Deus 
“papá”); e Ele convida os seus discípulos 
a assumirem uma atitude semelhante 
quando se dirigem a Deus. A minha ora-
ção é uma oração egoísta, de “pedinchi-
ce” ou é, antes de mais, um encontro, um 
diálogo, no qual me esforço para escutar 
Deus, por estar em comunhão com Ele, 
por perceber o que me quer dizer?
Reflexão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org

 a Igreja alimenta-se da palavra
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oPiniÃo

Sem esforço, podemos constatar o colapso em 
que mergulhamos. onde pára a honestidade? a 
honradez? o serviço desinteressado aos outros? o 
respeito pelos mais frágeis (doentes, deficientes ou 
velhos)? onde está o respeito pela natureza?

No passado domingo, realizou-se a peregrinação arciprestal de Terras de Bouro, que 
marcou o encerramento as comemorações do centenário do Bom Jesus das Mós.        

(Fotos: Diário do Minho)

Instrumento, com séculos, a 
bússola, foi utilizada durante 
muitos anos e até há pouco 
tempo para encontrar o ponto 

cardeal Norte e, por conseguinte, 
ajudar os homens a orientarem-
se nas suas deslocações e outras 
actividades que careciam de 
conhecer a orientação geográfica.

Perder a bússola ou perder o Norte, 
na nossa linguagem quotidiana, 
significa, simplesmente, e como 
todos sabemos, andar desorientado. 
Sem rumo. À deriva.

Recentemente, numa estação 
portuguesa de televisão (SIC-
Notícias), o Professor Adriano 
Moreira, um dos espíritos mais 
brilhantes, sereno e culto da nossa 
actualidade, a propósito desta 
medonha crise em que Portugal 
e, praticamente toda a Europa, se 
afundou, afirmou: “O Ocidente 
entrou num século sem bússola“.

É verdade cristalina que não 
precisa de demonstração. É óbvia. 
Basta olhar ao nosso redor para 
vermos o desnorte económico, 
político e, sobretudo, moral em que 
mergulhou o Ocidente, a Europa e, 
nesta, Portugal! 

E o desnorte moral é, sem dúvida, o 
maior. O maior e o mais profundo. 
O mais deletério. Sem esforço, 
podemos constatar o colapso em 
que mergulhamos. Onde pára 
a honestidade? A honradez? O 
serviço desinteressado aos outros? 
O respeito pelos mais frágeis 
(doentes, deficientes ou velhos)? 
Onde está o respeito pela Natureza, 
como obra de Deus? Onde está o 
respeito absoluto para com o direito 
à vida, desde a concepção, quando 
se inicia, até a uma morte natural 
assistida com ternura e carinho? 
Por anda o amor e o respeito para 
com a nossa Pátria, terra dos nossos 
antepassados?... E onde colocamos 
a nossa relação com Deus, o grande 

esquecido deste tempo?

A 28 de Junho deste ano, a 
extraordinária Exortação Apostólica 
Pós-Sinodal “ECCLESIA IN 
EUROPA”, completou 10 anos 
e a melhor maneira de não a 
esquecermos, é rele-la. João Paulo 
II, nela dizia, entre outras coisas, 
que se podem associar a esta perda 
da bússola, de “desmemoriação” 
, de grande desnorte colectivo. 
Seja permitido pegar em algumas 
passagens que sublinhar esta 
colectiva perda de bússola, de 
desnorte em que caímos: 

Perdemos a bússola. Estamos 
desorientados… E já demos conta 
da gravidade de andarmos à deriva?

SEM BÚSSOLA!

iGreja eM deStaque

pelo Carlos Aguiar Gomes
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flash 

«O divórcio 
entre a fé e 
a vida num 

cristão é um dos 
maiores erros do 

nosso tempo»

D. Jorge Ortiga,
nas Jornadas Nacionais da ACR

D. Jorge Ortiga recebeu o seu kit como participante na Jornada Mundial da Juventude (Avelino LimaJ

título: Mariano Pinho sj

autor: Dário Pedroso sj

editora: Fundação Ale-
xandrina de Balasar

Resumo: A Fundação 
Alexandrina de Balasar, lançou no domin-
go passado, aquando as comemorações 
dos cinquenta anos da morte do Pe. Maria-
no Pinho, Jesuíta, um livro em sua honra. 
O livro foi escrito pelo Pe. Dário Pedroso, 
S.J. e fala sobre o percurso de vida e espiri-
tualidade do Pe. Mariano Pinho, S.J.

LiVRoS

quinta-feira 18.07.2013

> Memória obrigatória do 
Beato Frei Bartolomeu dos 
Mártires.

Sexta-feira 19.07.2013

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

Sábado 20.07.2013

> BRAGA: Música no Claustro 
no auditório Vita, com o grupo 
Ludovice Ensemble (21h30).

domingo 21.07.2013
> BRAGA: Ordenações presbi-
terais, no santuário do Sameiro, 
por D. Jorge Ortiga (15h30).

> V.N.FAMALICÃO: peregrina-
ção arciprestal ao santuário de 
Nossa Senhora do Carmo em 
Lemenhe, por D. Jorge Ortiga 
(10h00-13h00).

terça-feira 23.07.2013

> início das jornadas Mundiais 
da juventude no rio de janeiro.

> Esta sexta-
-feira, entre as 

23h00 e as 24h00, o 
programa “Ser Igreja”, da rá-

dio SIM, entrevista o Padre Paulo 
Neiva, capelão do santuário de 
Nossa Senhora da Abadia.

FM 101.1 Mhz e AM 576 Khz

título: Porquê batizar o 
meu filho? 

autor: Cardeal Jorge 
Medina Estevez

editora: Paulus

Preço: 6,00 euros

Resumo: Este livro apresenta uma refle-
xão sobre as razões pelas quais devemos 
batizar as crianças, através de um rápido 
percurso histórico e bíblico. Apresen-
ta ainda questões pertinentes sobre os 
padrinhos.

título: Uma casa aberta 
a todos

autor: Manuel Clemente; 
Paulo Rocha

editora: Paulinas

Preço: 15,50 euros

Resumo: ste livro revela 
as linhas essenciais do 
pensamento do novo 
Patriarca de Lisboa e Presidente da Con-
ferência Episcopal Portuguesa. Além de 
uma entrevista, onde D. Manuel Cle-
mente fala de todos os grandes temas em 
debate.

Ser Padre é ter olhar fulgindo esperança
Como um lago de azul, a cintilar,
Que faz sorrir, confiada, uma criança
E arrependido um pecador chorar.

Ser Padre é ser a praia de bonança
Onde a onda, batendo, vem contar
À sua vida, sossegada e mansa
Ou suas fúrias loucas, a espumar.

Ser Padre é ouvir tudo mansamente,
É dar um beijo a um coração doente
Transmitindo-lhe a vida – mais calor.

 
O Padre! Um coração desconhecido
Que disse um não e um sim, bem resolvido
E se entregou, ao fim, só por Amor 

Valdemar Gonçalves

SER PADRE

arquidioCeSe CeleBra hoje o Beato frei BartoloMeu doS MártireS

D. Frei Bartolomeu dos Mártires nasceu em 1514, na 
freguesia dos Mártires em Lisboa. Aos 15 anos recebeu 
o hábito de S. Domingos e pouco depois foi chamado 
a Évora, onde ensinou teologia. Mais tarde foi eleito 
Prior do convento de Benfica. Frei Bartolomeu era um 
homem de boa índole, simplicidade e humildade – se-
gundo é citado - o perfil perfeito para ocupar a cadeira 
de Arcebispo Primaz. E assim foi em 1559, sendo D. 
Catarina regente, D. Frei Bartolomeu tornou-se Arcebis-

po de Braga. Em Braga preocupou-se com a instrução 
religiosa e dedicou-se a visitar o Arcebispado, tomando 
pulso aos problemas dos seus ‘rebanhos’. Deve-se a este 
prelado a memorável participação no Concílio de Trento 
onde D. Frei Bartolomeu interveio com brilhantismo. Em 
1582 pediu a renúncia do cargo de Arcebispo, tendo-
-se retirado para o Convento de S. Domingos em Viana 
do Castelo onde veio a falecer, com fama de santo, em 
1590. Foi beatificado pela Igreja Católica em 2001.


