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IGREJA PRIMAZ
o Seminário Maior de S. Pedro e S. Paulo, em conjunto 
com a faculdade de teologia de Braga, organizam no 
próximo dia 27 de outubro, pelas 15h00, no Sameiro, 
uma homenagem ao Padre Manuel faria. o mote são 
os 30 anos sobre o falecimento deste compositor.

i inserido no programa do outubro Missionário, realiza-se uma 
vigília missionária no próximo dia 19 de outubro, pelas 
21h00, véspera do dia Mundial das Missões. este 
momento de oração decorre na igreja Matriz de 
Barcelos, na qual participado d. antónio Moiteiro. 

i

Braga 
“Com Maria além da Noite”
o santuário do Sameiro associou-se 
à grande jornada mariana convocada 
pelo Papa francisco, com a realização 
de uma peregrinação nocturna entre o 
Bom Jesus e o Sameiro, que decorreu 
no passado sábado. as celebrações con-
tinuaram no dia seguinte, quando vários 
milhares de pessoas se consagraram ao 
Coração de Maria, pedindo a nossa Se-
nhora que acompanhe «a humanidade 
com o seu olhar e o seu sorriso».

Guimarães
“A Fé que (im)Porta” no Toural
a basílica de S. Pedro do toural, na 
cidade de Guimarães, assinalou ontem 
a entrada no novo ano pastoral e o 
encerramento do ano da fé, com uma 
iniciativa intitulada “a fé que imPorta”. 
esta iniciativa, que integrou quase 13 
horas de adoração, contou com dife-
rentes momentos de celebração.

  
Vila Verde
Abertura do Ano Escutista
a abertura regional do ano escutista 
da Junta regional de Braga, que se 
realizou no passado domingo, contou 
com a participação de mais de 8 mil es-
cuteiros, no centro de Vila Verde. numa 
mensagem lida durante a eucaristia, d. 
Jorge ortiga pediu aos escuteiros que 
coloquem nas agendas da suas vidas «a 
alegria de participar festivamente na 
eucaristia, todos os domingos».

Irmão Mário Félix
novo beato da Arquidiocese  
o religioso Mário félix, da Congrega-
ção de La Salle, nascido em amares, foi 
proclamado beato, no passado domingo 
em tarragona, espanha, numa cerimó-
nia conjunta para a beatificação de 
522 mártires da Guerra Civil espanhola 
(1936-1939), na qual participou d. Jor-
ge ortiga. também o Papa recordou o 
testemunho «corajoso» destes mártires.

Memória litúrgica
a arquidiocese vive, nos próxi-
mos dias, duas festas litúrgicas de 

primordial importância. este sábado, 
19 de outubro, celebra-se a memória 
de São frutuoso, que foi Bispo metro-
polita de Braga entre 656 e 665. na 
próxima terça-feira, 22 de outubro, 
assinala-se a solenidade de São Mar-
tinho de dume, padroeiro principal 
da arquidiocese e um dos mais 
ilustres prelados que passou pela 
cadeira primacial. ambas as festas 
litúrgicas são memória obrigatória 
no território arquidiocesano. 

1Ao aproximar-se a data litúrgica da 
Solenidade de Todos os Santos e 
da Comemoração de Todos os Fiéis 

Defuntos, a alteração do calendário civil 
(extinção temporária do feriado relativo 
ao dia 1 de novembro) exige, do ponto 
de vista da oportunidade pastoral, uma 
adaptação de alguns actos litúrgicos e 
exercícios de piedade.

2Ao recolher informações junto dos 
vários Conselhos Arquidiocesanos 
e da experiência das Visitas Pasto-

rais, reconheço que ainda há, por parte 
dos fiéis, uma certa ambiguidade entre as 
celebrações correspondentes ao dia 1 de 
novembro (Todos os Santos) e ao dia 2 de 
novembro (Fiéis Defuntos). Na sua origem 
estará, entre outros motivos, a possibili-
dade que o até então feriado oferecia às 
pessoas para participarem nas respetivas 
celebrações desse dia. E que, de forma 
oportuna, os sacerdotes aproveitavam 
para proceder à tradicional romagem ao 
cemitério, em dia de Todos os Santos, 
embora para fazer memória e rezar por to-
dos os Fiéis Defuntos. Em suma, podemos 
identificar três momentos distintos: a ce-

orientações pastorais

XXIII Guimarães a Cantar
a PaStoraL de JoVenS do arcipres-
tado de Guimarães e Vizela promove no 
próximo dia 26 de outubro, no auditório da 
Universidade do Minho, mais uma edição 
do festival de música cristã “Guimarães a 
Cantar”. Esta iniciativa, que já vai na 23.ª 
edição, pretende ser«um espaço aberto à 
criatividade dos jovens cristãos que vivem, 
trabalham ou estudam no arciprestado», 
constituindo ainda uma «oportunidade de 
revelação de novos talentos musicais». O 
festival, que nasceu vinculado aos semina-
ristas do Verbo Divino, tem como temática 
“E nós, precisamos de Deus?“. Esta iniciati-
va envolve, uma vez mais, uma componen-
te solidária, auxiliando na angariação de 
apoios para projetos de forte cariz social. 
Na edição deste ano a organização vai 
apoiar, com 50% da receita de bilheteira, 
a Associação de Apoio à Criança, o Lar de 
Santa Estefânia e as Oficinas de São José.

Voluntariado Missionário
a Paróquia da aPúLia, em Esposende, 
acolhe, no próximo dia 26 de outubro, o 
Dia do Voluntariado Missionário. Esta ini-
ciativa é uma tentativa de «empreender um 
diálogo conjunto entre todos aqueles que 
já viveram uma experiência missionária e 
tentar que se proporcione realizar outras 
iniciativas durante o ano». O programa do 
dia, que se inicia pelas 10h00, vai contar 
com momentos de oração, reflexão e com 
testemunhos de algumas pessoas envolvi-
das no processo de geminação da paróquia 
da Apúlia com uma paróquia em Cabo Ver-
de. Para as 14h30 está prevista a presença 
de D. António Moiteiro que vem falar sobre 
“Paróquia e Missão”. O Dia do Voluntaria-
do Missionário encerra-se com uma refle-
xão do padre Jorge Vilaça subordinada ao 
tema “Paróquia 552?”. Esta iniciativa está 
aberta a todos os que foram ou pretendam 
integrar ações de voluntariado missionário. ©

 D
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para os dias 1 e 2 de novembro

em todas as comunidades da Arquidio-
cese a eucaristia comemorativa dos Fiéis 
Defuntos;
- no primeiro fim de semana a seguir ao 
dia 2 de novembro (ou domingo coin-
cidente com este dia), deve fazer-se a 
romagem ao cemitério. E, no caso de aí se 
celebrar eucaristia, deverão tomar como 
referência uma das três eucaristias previs-
tas para o dia 2 de novembro, escolhen-
do a que mais se ajusta ao momento da 
celebração.

5Para que esta proposta ajude os fiéis 
a tomar melhor consciência daquilo 
que se celebra, seja a Solenidade 

de Todos os Santos, seja a Comemora-
ção dos Fiéis Defuntos, requer-se uma 
catequese prévia (admonição, parte da 
homilia, artigo no boletim paroquial; etc.) 
que explique a diferença e a importância 
destes dois dias do calendário litúrgico, 
bem como um apelo à participação nestes 
três momentos distintos.

+ Jorge Ortiga, A. P.
17 de Outubro de 2013

lebração eucarística do dia 1 de novem-
bro (Todos os Santos), a(s) celebrações 
litúrgica(s) do dia 2 de novembro (Fiéis 
Defuntos) e a romagem ao cemitério. 

3Por conseguinte, gostaria de apro-
veitar esta alteração temporária 
do calendário civil para superar 

os equívocos provocados pelas referidas 
transferências das celebrações litúrgicas. 
Com base no Diretório Litúrgico, deve-
mos partir do princípio de que, no dia 
1 de novembro, celebramos a “glória e 
a felicidade” dos Santos; e, no dia 2 de 
novembro, na continuação lógica daquela 
solenidade, desejamos recordar todos os 
defuntos para que, “quer vivam na glória, 
quer vivam ainda na purificação (Purga-
tório)”, mediante a nossa oração (cf. Tg 
5,16), alcancem também a vida eterna. 

4Deste modo, hei por bem sugerir as 
seguintes indicações litúrgicas:

- no dia 1 de novembro, deve 
celebrar-se em todas as comunidades da 
Arquidiocese a eucaristia da Solenidade 
de Todos os Santos;

- no dia 2 de novembro, deve celebrar-se 
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iGreJa uniVerSaL
a Cáritas Portuguesa alertou hoje para as 
consequências das atuais políticas de auste-
ridade para a população, falando num au-
mento do risco de pobreza e na necessidade 
de uma maior aposta na criação de emprego.

io Papa francisco realizou, no passado domingo, a consa-
gração do mundo ao imaculado Coração de Maria, diante 
da imagem de nossa Senhora de fátima. o Santo Padre 
dirigiu-se a Maria para pedir que esta acompanhe a 
vida da humanidade com o seu olhar e o seu sorriso.

i

bem como o Instituto de Ciência 
Humanas e Teológicas (Porto); foi 
ordenado padre a 10 de junho de 
1981.
Numa mensagem, D. Manuel Lin-
da confessa que «gostava muito» 
de estar em Braga, mas diz aceitar 
com «alegria e disponibilidade de 
espírito» a nova tarefa que lhe foi 
confiada pelo Papa. 

O prelado manifesta ainda a intenção de 
trabalhar «de mãos dadas» com capelães 
de outras confissões religiosas para um 
trabalho conjunto.

o arcebispo Primaz, d. Jorge ortiga,  
fez questão de agradecer publica-

mente os anos que d. Manuel Linda pas-
sou em Braga, pedindo às comunidades 
locais que «aceitem esta alteração inespe-
rada, aproveitando esta circunstância para 
crescer como comunidades crentes».  

Creio no amor que gera a unidade no seio da 
trindade, que faz com que três Pessoas sejam um só 

deus, que realiza a unidade plena e a mais estreita e 
íntima comunhão, amor que é espírito que une o Pai e 
o filho, sendo os três um só na unidade perfeita.

Creio no amor que gera a unidade na igreja de Jesus, 
em que muitos são “um só Corpo”, unidade que é 
aumentada e realizada pela mesma fé, pela força da 
oração, pelo Corpo eucarístico e nos faz ser um só em 
Jesus.

Creio no amor que gera a unidade e tenta fazer com 
que cada família, igreja doméstica, viva unida, sem 
divisões nem contendas, no diálogo que constrói a paz 
e a comunhão, que realiza a unidade de todos e faz 
crescer a família à imagem da trindade.

Creio no amor que gera a unidade e realiza o prodígio 
que Jesus anunciou, ou seja, quando dois ou três estão 
unidos no nome e no amor d’ele, o próprio Jesus fica 
presente no meio, é fonte de paz, de alegria, de fortale-
za, de comunhão.

Creio no amor que gera a unidade e vai fazendo com 
que o presbitério viva unido à volta do seu bispo, os 
bispos em unidade com seus padres e seus directos 
colaboradores, na estima, no amor mútuo, na ajuda 

fraterna, no serviço dedicado.

Creio no amor que gera a unidade e faz a comu-
nidade de consagrados ser um só coração e uma só 
alma, sem contendas nem discórdias, sempre na busca 
do melhor, do mais perfeito, vivendo a paz e a comu-
nhão de verdadeiros irmãos e irmãs.

Creio no amor que gera a unidade e tenta realizar a 
comunhão íntima entre os católicos e todos os outros 
cristãos, a comunhão e amizade intensa entre os mem-
bros de outras religiões, para que todos sejamos um só, 
como Cristo pediu ao Pai.

Creio no amor que gera a unidade e deseja, pela força 
do espírito, tecer uma humanidade unida, na qual as di-
versas raças, tribos, religiões, línguas, povos sejam cada 
vez mais unidos, vivam a graça de uma única família 
humana, sem guerras nem discriminações.

Creio no amor que gera a unidade, que prepara a rea-
lidade dos novos céus e da nova terra, onde deus será 
tudo em todos, onde florescerá a vida nova alicerçada 
na comunhão trinitária e na graça da redenção operada 
pelo amor trinitário

Creio no amor que gera a unidade, como muitos grãos 
formam um só pão e muitos bagos formam um só vi-
nho, na alegria e na beleza de um amor sempre novo, 
de uma vida onde reina o tesouro infinito do dom mú-
tuo e da graça que perdoa e é fonte de júbilo.

D. MANUEL LINDA BISPO DAS FORÇAS ARMADAS
Aveiro
dia da procissão
a diocese de aveiro realizou, na pas-
sada sexta-feira, o dia da Procissão, 
iniciativa integrada na Missão Jubilar, 
que celebra os 75 anos da restaura-
ção da diocese. esta iniciativa, citada 
pelo Bispo como «experiência de 
comunhão», pretendeu realizar uma 
procissão de velas em cada uma das 
paróquias da diocese, juntamente 
com uma recitação do terço.

Guarda
soluções para a crise
o Bispo da Guarda sugeriu como al-
ternativa aos cortes nos rendimentos 
dos trabalhadores e nas pensões de 
sobrevivência uma taxa para automó-
veis topo de gama e casas de luxo. Se 
os cortes anunciados pelo Governo 
forem uma realidade, d. Manuel 
felício antevê consequências muito 
negativas para as pessoas idosas e 
para pessoas com deficiência.

Leiria/Fátima
peregrinação de outubro
o santuário de fátima acolheu a 
peregrinação internacional aniversária 
de 12 e 13 outubro, que foi presidida 
pelo Cardeal tarcísio Bertone, 
secretário de estado do Vaticano. Cerca 
de 220 mil pessoas participaram no 
recinto da Cova da iria nas celebrações, 
que não contaram, pela primeira vez, 
com a imagem de nossa Senhora 
venerada na capelinha das aparições. 

Lisboa
75 anos de igreja
o Patriarca de Lisboa assinalou este 
domingo os 75 anos da igreja de nossa 
Senhora de fátima com uma missa a 
que presidiu no local, destacando a 
importância do seu itinerário cristão. 
d. Manuel Clemente sublinhou a im-
portância da igreja de nossa Senhora 
de fátima, obra de Pardal Monteiro, 
no quadro de construção de novos es-
paços de culto ao longo do século XX.

Viana do Castelo
legislação sobre bens
d. anacleto oliveira, Bispo de Viana 
do Castelo, publicou a nota pastoral, 
“Há mais felicidade em dar(-se)”, 
onde explica o decreto sobre a 
legislação da administração do 
bens temporais da igreja diocesana, 
obrigatória a partir de 2014. o 
decreto promulgado por d. anacleto 
oliveira e em vigor desde março de 
2012, «passará a ser obrigatório» em 
2014, relembra a nota pastoral.

CREIO NO AMOR QUE GERA A UNIDADE  ANO DA Fé 49 Dário Pedroso, sj

O Papa Francisco nomeou como 
ordinário castrense em Portugal 
D. Manuel Linda, até agora Bispo 

auxiliar de Braga, de 57 anos, sucedendo 
a D. Januário Torgal Ferreira, que resignou 
por limite de idade. 
D. Manuel Linda era Bispo auxiliar da 
Arquidiocese de Braga desde junho de 

D. Manuel Linda recorda a necessidade de um trabalho prévio para se inserir na realidade que vai encontrar

© DR

2009, tendo sido ordenado em setembro 
do mesmo ano, na Sé de Vila Real, e vai 
passar a residir em Lisboa.
Nascido a 15 de abril de 1956 na Fregue-
sia de Paus (concelho de Resende, Diocese 
de Lamego), o novo ordinário castrense 
frequentou os Seminário Menor (Resende) 
e Maior (Lamego) da Diocese de Lamego, 

Lampedusa: tragédia lança debate sobre imigração
a história repete-se, vezes sem conta. entre África e a europa, entre a 
pobreza e o sonho de um mundo de abundância, fica o Mediterrâneo. 
fica um mar que, por vezes, se torna madrasto, que se revela uma 
incógnita. as viagens fazem-se às escondidas, são pagas a peso de 
ouro e acontecem em barcos minúsculos para dezenas, centenas de 
pessoas. Só a miséria absoluta pode alimentar o sonho de uma viagem 

assim, aterradora, altamente improvável. É preciso imaginar a pobreza para se perceber a 
razão do quase suicídio. no dia 3 de outubro, a itália decretou luto nacional pela morte 
de centenas de pessoas num barco que transportava meio milhar de homens, mulheres e 
crianças que fugiam da pobreza. Morreram. Mal se soube da notícia e o Papa francisco 
disse: «Hoje é um dia de lágrimas». nós na europa somos vistos como privilegiados. e como 
é que nós, os privilegiados, olhamos para estes estrangeiros que dão tudo por tudo para 
conseguirem uma vida menos difícil? Gente como nós. (www.fundacao-ais.pt)

Faleceu D. António Marcelino
o BiSPo eMÉrito de aVeiro, D. Antó-
nio Marcelino, faleceu no passado dia 9 
de outubro aos 83 anos de idade. Natural 
de Castelo Branco, D. António Marce-
lino foi vice-presidente da Conferência 
Episcopal Portuguesa entre 1999 e 2005, 
participando no Sínodo dos Bispos sobre a 
Europa em 1991 e em 1999; presidiu à vi-
sita dos bispos de Portugal ao Vaticano, em 
1999. Na Diocese de Aveiro, que liderou 
entre 1988 e 2006, criou o Instituto de Ci-
ências Religiosas e promoveu um Sínodo 
de 1990 a 1995, entre outras iniciativas.

D. Manuel Linda 
era Bispo auxiliar 
de Braga desde 

2009 e assumiu a 
responsabilidade 

pela região sul da 
arquidiocese
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entreViSta
i a Comunidade Católica Shalom foi fundada em 9 de julho de 

1982, após o seu fundador, Moysés Louro de azevedo filho, 
ter oferecido a vida e a juventude para levar Jesus e a sua igre-
ja àqueles que deles estivessem distantes, particularmente os 
jovens. Para além do Brasil, estão implantados em 15 países.

i

a Comunidade Católica Shalom mostra uma for-
ma de estar em igreja invulgar. Com sotaque bra-
sileiro, aqueles que professam esta vocação estão 
espalhados pelo mundo em missão. Cinco séculos 
depois dos portugueses evangelizarem o Brasil, é 
a vez dos brasileiros encontrarem em Portugal o 
seu campo de missão. ainda no outubro Missio-
nário fomos conhecer melhor esta vocação.

os cristãos de Braga têm-se habituado 
a conviver com missão da Comuni-

dade Católica Shalom. Conseguem 
explicar-nos um pouco da vossa 
origem e carisma?

isabelle Macedo (iM)_ É uma co-
munidade como as outras comu-
nidades. A Comunidade Católica 
Shalom foi fundada por um leigo, 
que hoje é consagrado celibatário. 
Somos uma comunidade formada 
por leigos, juntos para evangelizar. 
Não é uma ordem religiosa, mas 

uma comunidade laical. Nós 
somos e existimos para 
evangelizar. Nasce-
mos no Brasil, mas já 

estamos espalha-
dos por vários 

países do 
mundo. Em 

Portugal temos comunidades em Braga e 
Setúbal. Estamos também em países como 
Suíça, Itália, Espanha, Inglaterra, Alema-
nha, Canadá, China, Madagascar e em 
muitos países da América Latina.

o vosso carisma permite dois tipos de vo-
cação, do qual, aliás, cada uma de vocês 
é representante. Conseguem explicar a 
diferença entre pertencer à comunidade 
de vida e à comunidade de aliança?

Vanielle araújo (Va)_ Nós estas temos 
duas dimensões dentro da comunidade 
Shalom. Uma é a comunidade de vida em 
que nós deixamos tudo para ir em mis-
são para onde formos enviados, vivendo 
uma vida comunitária. Como nas ordens 
religiosas temos os 
nossos horários, vida 
comunitária e o nosso 
coordenador. Temos 
também momentos de 
oração comunitária e 
toda a nossa vida vai 
ser dentro da comuni-
dade. A nossa casa é 
a nossa comunidade. 
Vivemos inteiramente 
da providência divina.

iM_ A comunidade de aliança, à qual eu 
pertenço, destina-se àqueles que Deus cha-
ma a viver na vida secular. Sou chamada a 
ter uma vida comum, a estudar, a trabalhar 
e a ter uma vida familiar, inserida no meio 
secular. Neste momento estou a viver o 
chamado tempo de missão que dura três 
anos, em que excecionalmente vivo na 
comunidade, mas findo este tempo vou 
regressar ao Brasil, à minha cidade e é aí 
que vou desempenhar a minha evangeli-
zação. Isso é que distingue quem pertence 
à comunidade de aliança e à comunidade 
de vida. Sou enfermeira e vou voltar a 
trabalhar. Continuo com um compromisso 
diário de oração e terei encontros frequen-
tes com a comunidade, mas vou viver no 
meio secular. 

os religiosos fazem votos de castidade, 

pobreza e obediência. a vossa vocação 
tem implicações distintas, não é verdade?

iM_ Como não somos religiosos não faze-
mos votos. Fazemos promessas. Fazemos 
promessas de pobreza, castidade e obe-
diência. Na nossa vocação temos casais, 
sacerdotes e celibatários. Todos fazem as 
promessas, mesmo os casais. A castidade 
também é vivida por aqueles que casam, 
nomeadamente seguindo o que diz a Igreja 
a respeito dos métodos naturais. Pode 
haver casos em que apenas um membro do 
casal pertence à Comunidade Shalom. 

Va _ Primeiramente, buscamos o nosso 
caminho de consagração e depois vamos 
discernindo qual a melhor dimensão a 
viver. 

quem pertence à 
comunidade de vida 
vive inteiramente da 
providência divina. 
É mesmo possível 
viver assim?

Va_ Acreditamos 
que a providência 
se manifesta sempre 
de alguma forma. 
Deus se utiliza 

dos irmãos, dos benfeitores e daqueles 
que pertencem à comunidade de aliança 
para sustentar aqueles que só trabalham 
pelo Reino. Também vendemos produtos 
e livros para nos sustentarmos. Só assim 
poderemos viver da providência divina. 
Já estou na comunidade há cerca de três 
anos e nunca me faltou nada. Não vivemos 
nem na penúria, nem na abundância, mas 
sempre com dignidade. Temos muitos 
testemunhos de que Deus sempre fornece 
os meios para sustentar a sua obra. 

o que vos chamou a esta vocação?

iM_ Na verdade, só conheci Deus dentro 
da Comunidade Católica Shalom. Antes 
eu seguia falsas doutrinas, a religião do 
espiritismo, até que o meu irmão me deu a 
conhecer a Comunidade. Fui com ele a um 

isabelle Macedo tem 27 anos e é natural de natal, no estado de rio 
Grande do norte, Brasil. enfermeira de formação, entrou na comu-
nidade católica Shalom aos 20 anos. esteve dois anos em almada, 
na outra comunidade Shalom em Portugal. está em Braga há apenas 
duas semanas e permanece durante um ano, até regressar ao Brasil.

«Somos uma 
comunidade formada 

por leigos, juntos 
para evangelizar»

“
O que me encantou na 

Comunidade Shalom foi a sua 
alegria e o modo como os seus 
membros me falavam de Deus

Isabelle Macedo

COMUniDaDE CaTÓLiCa SHaLOM
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muito foi o silêncio das igrejas. É bom 
entrar dentro das igrejas e rezar um pouco 
mergulhada neste silêncio. Existe muita 
piedade e respeito. 

uma das vossas missões é estar na praça, 
no espaço público, e ir ao encontro dos 
jovens. Como é que corre habitualmente e 
como é que os jovens reagem?

Va_ Nós, primeiro, observamos e depois 
vamos ao encontro. Vamos ter com os jo-
vens aonde eles estão. Na praça, no centro 
da cidade, se vemos um grupo de jovens, 
vamos ter com eles e levamos frases 
escritas em papel que entregamos. Depois 
perguntamos o que pensam acerca do que 
está escrito e gera-se um diálogo. Trocamos 
contactos e vamos falando. Simplesmente 
estamos com eles. Quem sabe, através de 
nós, os jovens podem ver a alegria de Deus 
e aproximar-se mais da Igreja. 

estamos a viver o outubro Missionário. 
Vocês também são missionárias em Por-
tugal, cinco séculos depois dos portugue-
ses evangelizarem o Brasil. qual a vossa 
missão?

Va_ Quando me disponho a ir em missão, 
comprometo-me a levar um pouco do te-
souro que encontrei. Estamos no Ano da Fé 
e é importante este processo de renovar a 
fé. O que nós pretendemos aqui em Portu-
gal é auxiliar a Igreja na Nova Evangeliza-
ção. Por isso, estamos sempre à disposição 
do clero e do nosso bispo para ajudar neste 
processo, a partir do nosso carisma.

iM_ Em Almada 
questionava mui-
to essa dimensão 
missionária. Quando 
pensamos em mis-
são, pensamos em 
estar com os pobres 
que não têm o que 
comer ou o que 
vestir, mas também 
existem pobres que 
não conhecem a 

Deus. É outro tipo de pobreza, mas que 
implica na mesma a nossa missão. Aqui 
evangelizamos os jovens e as famílias. Va-
mos também até à universidade e a um lar 
de idosos, onde tentamos levar um pouco 
do que Deus quer dar ao nosso caminho. 

a igreja tem futuro?

iM_A Igreja tem futuro, claro. A nossa ro-
cha é Cristo e estamos num tempo de reen-
contrar e reavivar a fé. Aqui sente-se uma 
distância entre os jovens e a Igreja, por isso 
é que é preciso ir ter com eles. Na Améri-
ca Latina é diferente. Lá há muitos jovens 
na Igreja e a fé é muito viva e alegre. Em 
cada facto histórico da nossa Igreja, Deus 
mandou uma mensagem à humanidade. 
Diante de tantas inquietações e crises que 

entreViSta
ii Maria Vanielle de araújo tem 26 anos e é natural da cidade de S. fer-

nando, do estado do rio Grande do norte (Brasil). entrou na comunidade 
católica de Shalom há três anos, depois de se ter licenciado em pedago-
gia. está em Portugal há apenas dois meses. atualmente está na fase do 
discipulado, a preparar-se para assumir o compromisso definitivo.

a Comunidade Shalom implantada em Braga integra atualmente oito el-
ementos e localiza-se nas dependências do Seminário Maior. Para além 
das atividades profissionais em meio secular de alguns membros, decor-
rem iniciativas abertas a quem quiser participar como terços e momen-
tos de oração, para além da evangelização de rua e visitas a idosos.

«Na nossa missão 
vamos ter com os 
jovens aonde eles 

estão»

grupo de oração, numa altura em que ele 
recuperava do consumo de drogas. O que 
me encantou na comunidade foi a alegria. 
Nós, brasileiros, temos sempre uma alegria 
natural, mas esta era uma alegria diferente. 
A proximidade com Jesus dá uma alegria 
muito própria. A forma como me acolhiam 
e como falavam de Deus encantou o meu 
coração. À medida que me ia aproximando 
de Deus, comecei a deixar as festas e o na-
moro e tudo aquilo que me afastava d’Ele. 
Sempre me encantou a ideia de estar no 
mundo, sem estar no mundo. Comecei este 
processo com 16 anos e entrei na Comuni-
dade Shalom aos 20 anos. 

Va_ A comunidade veio como uma 
resposta muito grande ao meu coração. 
Estava na universidade e era católica, mas 
acreditava que a religião estava muito 
distante do que eu ambicionava. Tentava 
perceber as coisas de uma forma racional e 
não obtinha resposta. Como outros jovens, 
pensava que a Igreja estava muito anti-
quada e afastei-me. Quando encontrei a 
Comunidade Shalom, fui percebendo que 
Deus tinha um lugar para mim na Igreja. 
Eu queria Deus e percebi que a Igreja só 
poderia ser jovem se os jovens tiverem e 
assumirem um lugar dentro da Igreja. O 
único capaz de responder aos anseios do 
meu coração é Deus. Respondi “eis-me 
aqui!” e percebi que só o caminho de 
consagração dava respostas concretas para 
a minha vida. Hoje sou muito feliz na vida 
comunitária, vivendo para Deus.

Vieram para Braga 
em missão. Qual a 
vossa opinião sobre 
as pessoas, a cidade 
e a forma como se 
vive e experimenta a 
fé aqui?

Va_ Eu tenho muitas 
raízes da minha 
religião aqui. Sou 
brasileira e foram os 
catequistas daqui que 
levaram a fé para o Brasil e isso dá para 
perceber. Vejo também que Braga é uma 
cidade que tem um desejo muito grande 
de juntar o dinamismo da sua juventude à 
sabedoria do seu passado muito religioso. 
Há muitos jovens, mas por vezes estão 
distantes. Vou vendo que existe esse desejo 
em muitos jovens, embora por vezes exista 
distância. Há ainda um desejo grande de 
quem já está dentro da Igreja se mostrar 
àqueles que estão mais distantes. 

iM_ Estou cá há muito pouco tempo, mas 
vejo que os sinos das Igrejas marcam muito 
o ritmo da cidade. Quando vou à eucaris-
tia sinto também que é muito participada. 
Há muita gente, embora se vejam poucos 
jovens. Nota-se uma assembleia um pouco 
envelhecida. Um outro aspeto que gostei 

“
Percebi que a Igreja só 

poderia ser jovem se os jovens 
assumirem um lugar dentro da 

missão da Igreja

Maria Vanielle Araújo

COMUniDaDE CaTÓLiCa SHaLOM
aulas de viola grátis

a Comunidade Shalom que está em Bra-
ga disponibiliza gratuitamente aulas de 
viola, abertas a quem quiser participar. 
os interessados devem efetuar contacto 
através do número 910 942 972.

marcam o Homem atual, Deus continua 
a ser uma resposta. O Espírito Santo sabe 
renovar todas as coisas. É preciso fazer 
esta resposta chegar ao coração dos 
homens.

estamos a entrar no ano Litúrgico. 
na vossa opinião como se poderia 
tornar as celebrações mais vivas 
e participadas?

Va_ Uma porta de entrada para 
o povo participar mais na cele-
bração é a música. Como fazia 
São João Batista, que prepara-
va os caminhos do Senhor, a 
música prepara o coração das 
pessoas para viverem melhor 
a celebração. Através dos 
dons que os artistas 
têm pode haver 
contributos po-
sitivos para as 
celebra-
ções. 

Grupo de oração
Para jovens e adultos, decorre todas as 
quartas-feiras, a partir das 20h30, junto à 
igreja de S. Paulo (Seminário Conciliar), 
momentos de oração em grupo. quem 
quiser participar basta aparecer!
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lItuRGIA

LEITURA I – Sir 35,15b-17.20-22a

Leitura do Livro de Ben-Sirá

O Senhor é um juiz que não faz acepção 
de pessoas. Não favorece ninguém em 
prejuízo do pobre e atende a prece do 
oprimido. Não despreza a súplica do 
órfão nem os gemidos da viúva. Quem 
adora a Deus será bem acolhido e a 
sua prece sobe até às nuvens. A oração 
do humilde atravessa as nuvens e não 
descansa enquanto não chega ao seu 
destino. Não desiste, até que o Altíssimo 
o atenda, para estabelecer o direito dos 
justos e fazer justiça.

SALMO RESPONSORIAL – Sl 33 (34)

Refrão 1: O pobre clamou e o Senhor 
ouviu a sua voz

Refrão 2: O Senhor ouviu o clamor do 
pobre

A toda a hora bendirei o Senhor,
o seu louvor estará sempre na minha boca.
A minha alma gloria-se no Senhor:
escutem e alegrem-se os humildes.

A face do Senhor volta-se contra os que 
fazem o mal,
para apagar da terra a sua memória.
Os justos clamaram e o Senhor os ouviu,
livrou-os de todas as angústias.

O Senhor está perto dos que têm o cora-
ção atribulado
e salva os de ânimo abatido.
O Senhor defende a vida dos seus servos,
não serão castigados os que n’Ele confiam.

LEITURA II –  2 Tim 4,6-8.16-18

Leitura da segunda Epístola do apóstolo 
São Paulo a Timóteo

Caríssimo: Eu já estou oferecido em liba-
ção e o tempo da minha partida está imi-
nente. Combati o bom combate, terminei 

a minha carreira, guardei a fé. E agora 
já me está preparada a coroa da justiça, 
que o Senhor, justo juiz, me há-de dar 
naquele dia; e não só a mim, mas a todos 
aqueles que tiverem esperado com amor 
a sua vinda. Na minha primeira defesa, 
ninguém esteve a meu lado: todos me 
abandonaram. Queira Deus que esta falta 
não lhes seja imputada. O Senhor esteve 
a meu lado e deu-me força, para que, por 
meu intermédio, a mensagem do Evange-
lho fosse plenamente proclamada e todas 
as nações a ouvissem; e eu fui libertado 
da boca do leão. O Senhor me livrará de 
todo o mal e me dará a salvação no seu 
reino celeste. Glória a Ele pelos séculos 
dos séculos. Amen.

ACLAMAÇÃO EVANGELHO – 2 Cor 5,9
Deus estava em Cristo reconciliando o 
mundo consigo e confiou-nos a palavra 
da reconciliação.

EVANGELHO –  Lc 18,9-14

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas

Naquele tempo, Jesus disse a seguinte 
parábola para alguns que se considera-
vam justos e desprezavam os outros:
«Dois homens subiram ao templo para 
orar; um era fariseu e o outro publicano.
O fariseu, de pé, orava assim: ‘Meu 
Deus, dou-Vos graças por não ser como 
os outros homens, que são ladrões, injus-
tos e adúlteros, nem como este publica-
no. Jejuo duas vezes por semana e pago 
o dízimo de todos os meus rendimentos’.
O publicano ficou a distância e nem se-
quer se atrevia a erguer os olhos ao Céu;
Mas batia no peito e dizia: ‘Meu Deus, 
tende compaixão de mim, que sou 
pecador’. Eu vos digo que este desceu 
justificado para sua casa e o outro não.
Porque todo aquele que se exalta será 
humilhado e quem se humilha será 
exaltado».

i No próximo dia 29 de outuBro, celebramos a Beata CHiara 
LuCe Badano. italiana, nasceu em 1971 e faleceu em 1990, 
com apenas 19 anos vítima de um tumor. Pertenceu ao Movimen-
to dos focolares e foi um testemunho de esperança e confiança 
em deus. foi beatificada em 2010 e é um ícone da juventude.

Sugestão de Cânticos
ent: Vossos corações (a.a. oliveira, CeC ii 133-134)
ofer: quem quiser ser grande (M. Luís, nCt 555)
CoM: o Senhor alimenta (f. Silva, nCt 267)
Said: Laudate omnes Gentes (J. Berthier, CPd 236)

A liturgia deste 
domingo ensina-nos 
que Deus tem um 
“fraco” pelos humil-
des e pelos pobres, 
pelos marginaliza-
dos; e que são estes, 

no seu despojamento, na sua humildade, 
na sua finitude (e até no seu pecado), que 
estão mais perto da salvação, pois são os 
mais disponíveis para acolher o dom de 
Deus.

A primeira leitura define Deus como 
um “juiz justo”, que não se deixa subor-
nar pelas ofertas desses poderosos que 
praticam injustiças na comunidade; em 
contrapartida, esse Deus justo ama os 
humildes e escuta as suas súplicas.Este 
texto põe, antes de mais, o problema do 
que é fundamental na experiência reli-
giosa. Sugere que a “verdadeira religião” 
não passa pelos ritos, mas por uma vida 

verdadeiramente comprometida com o 
mandamento do amor aos irmãos. Não é 
verdadeira a religião daqueles que pagam 
as festas da paróquia, mas não pagam 
justamente aos seus operários; ou daque-
les que ao domingo depositam na bandeja 
do peditório algumas notas gordas, mas 
não respeitam a dignidade e a liberdade 
dos outros; ou ainda daqueles que fazem 
“promessas”, para que Deus os ajude a 
concluir com êxito um negócio duvidoso 
em que alguém vai sair prejudicado. Uma 
religião desligada da vida é falsa, com a 
qual Deus não quer ter nada a ver.

Na segunda leitura, temos um convite a 
viver o caminho cristão com entusiasmo, 
com entrega, com ânimo – a exemplo de 
Paulo. A leitura foge, um pouco, ao tema 
geral deste domingo; contudo, podemos 
dizer que Paulo foi um bom exemplo 
dessa atitude que o Evangelho propõe: 
ele confiou, não nos seus méritos, mas na 

misericórdia de Deus, que justifica e salva 
todos os homens que a acolhem. Paulo foi 
uma das figuras que marcou, de forma de-
cisiva, a história do cristianismo. Ao olhar-
mos para o seu exemplo, impressiona-nos 
como o encontro com Cristo marcou a sua 
vida de forma tão decisiva e interpela-nos 
a forma entusiasmada e convicta como ele 
anunciou o Evangelho em todo o mundo, 
sem nunca vacilar perante as dificuldades, 
a tortura, a prisão ou até mesmo a morte. 
Paulo é, verdadeiramente, um modelo que 
deve interpelar e inspirar cada crente.

O evangelho define a atitude correcta que 
o crente deve assumir diante de Deus. 
Recusa a atitude dos orgulhosos e autossu-
ficientes, convencidos de que a salvação 
é o resultado natural dos seus méritos; e 
propõe a atitude humilde de um pecador, 
que se apresenta diante de Deus de mãos 
vazias, mas disposto a acolher o dom de 
Deus. É essa atitude de “pobre” que Lucas 

propõe aos crentes do seu tempo e de 
todos os tempos. Este texto coloca, funda-
mentalmente, o problema da atitude do 
homem face a Deus. Desautoriza comple-
tamente aqueles que se apresentam diante 
de Deus carregados de autossuficiência, 
convencidos da sua “bondade”, muito cer-
tos dos seus méritos, como se pudessem 
ser eles a exigir algo de Deus e a ditar-Lhe 
as suas condições; propõe, em contrapar-
tida, uma atitude de reconhecimento hu-
milde dos próprios limites, uma confiança 
absoluta na misericórdia de Deus e uma 
entrega confiada nas mãos de Deus. É esta 
segunda atitude que somos convidados a 
assumir. O desenvolvimento da tecnolo-
gia, da medicina, da química, dos sistemas 
políticos convenceram o homem de que 
podia prescindir de Deus pois, por si só, 
podia ser feliz. Mas, não é assim...

Reflexão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org

 a Igreja alimenta-se da palavra

 LITURGIA da palavra
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outuBro MiSSionÁrio

No passado domingo, Vila Verde foi o palco da Abertura Regional do Ano Escutista, que juntou 
milhares de escuteiros numa jornada de convívio e oração.        

(Fotos: Corpo Nacional de Escutas)

iGreJa eM deStaque

Este é o lema com que posso resumir 
a vivência de 1 ano de voluntariado 
missionário em Moçambique em 
representação da SOPRO - ONGD. 

Encontrava-me numa fase de vida em que 
necessitava de algo mais. 
Apesar de me inscrever no projeto já fora do 
prazo, desejava partir, e se fosse esse o desígnio 
de Deus conseguiria. A SOPRO decidiu que 
seria mais útil em Moçambique, numa missão 
chamada Machanga. Procurei partir sem 
expetativas e sem ideias pré-concebidas por um 
período seis meses e acabei por ficar um ano. 
Apesar da formação e da experiência anterior 
de três vivências missionárias, nada nos prepara 
para o choque que sentimos quando chegamos 
a uma realidade tão diferente. 
Tudo é diferente… Estradas com retas 
intermináveis, muitas estradas em mau 
estado, pequenas aldeias perto ou longe 
da estrada, móveis à venda nas bermas, 
palhotas, pessoas que caminham com bidões 
na cabeça ou andam de bicicleta sob o sol 
abrasador, embondeiros e outras árvores que 
nos recordam a ancestralidade desta terra, 
crianças que acenam e sorriem quando nos 
vêem passar, pessoas que nos presenteiam 
com o seu vivificante sorriso. A sensação é de 
ser avassalado pela 
novidade. Por vezes 
parece que me falta 
o ar… e ainda bem! 
Estou fora da minha 
zona de conforto! 
Para mim, partir em 
voluntariado para um 
país africano é ir ao 
encontro daquilo que 
realmente sou. Com 
o passar do tempo, 
e a necessária luta 
interna, as diferenças esbatem-se e dou por mim 
a aceitar e a viver bem numa cultura totalmente 
diferente. Os nossos esquemas mentais não são 
os únicos possíveis e temos de alargar os nossos 
horizontes. Apercebo-me claramente de que 
estamos demasiado formatados para pensar, 
agir, reagir e julgar de determinada forma. Creio 
até que estamos bastante distantes do espírito e 
da doutrina de Cristo. 
Machanga, uma pequena vila na província de 
Sofala, possui um centro onde se encontram 
todas as lojas de venda. No mercado vendem-
se os produtos que a terra produz. Falta 
quase tudo… e o que há é muito caro! É 
uma zona propensa a furações, inundações 
e secas extremas. Não é sítio para se viver 
com o mínimo de bem-estar. A paisagem é 
normalmente muito seca e quente. Grande 
parte das colheitas se perde. Para obterem 
água, as pessoas, normalmente mulheres e 
crianças, têm de caminhar durante quilómetros. 
As pessoas que vivem em redor da missão 
usam os poços da missão e vivem em precárias 
palhotas. A simplicidade de vida é total. Não 
por escolha mas por imposição! A luta pelos 
bens mais elementares, como a alimentação, é 
diária… A pobreza dos que não estão ligados 
ao partido do poder ou às instituições estatais 
é vergonhosa. A missão encontra-se a 2 km do 
centro da vila e no seu terreno tem uma casa de 
hóspedes, as casas dos professores, os internatos 
feminino e masculino, uma igreja, 2 campos de 

futebol e a única escola secundária completa 
em muitos quilómetros. 
Sendo tradutor de profissão, trabalhei na 
escola na área das letras e da informática. As 
necessidades são imensas e a vários níveis. 
Dei explicações de português, francês, inglês 
e geografia além de dar aulas de TIC às turmas 
do 10º ano, com cerca de 50 alunos cada. 
A falta de meios é notória, assim como o 
empenho de muitos alunos e professores, 
ávidos por conhecimento. Se não existisse a 
Missão e a Escola não sei o que seria deste 
povo. As pessoas de Machanga, difíceis ao 
início, são de uma riqueza enorme. Na sua 
pobreza e simplicidade extremas partilham o 
pouquíssimo que têm e sabem receber bem os 
visitantes. O pouco que houver é para dividir 
por todos os habitantes da casa. Têm um ritmo 
próprio, muito lento para nós ocidentais, mas 
pleno de sabedoria e firmeza. Não vale a pena 
correr nem sofrer desnecessariamente. «Não 
importa a hora, importa chegar». É importante 
parar, sentar e falar pausadamente uns com 
os outros. Claro que a eletricidade, a água, a 
rede de telemóvel, os transportes, etc. falham 
frequentemente mas, olhando à nossa volta e 
conhecendo os sonhos das pessoas – ter uma 
casa, família, dar estudos aos filhos e ter comida 

- percebemos que os 
nossos problemas são 
muito relativos. 
É essencial falar sobre 
a questão política em 
Moçambique. Apesar 
de todos os subterfúgios 
que o governo utiliza, 
a verdade é que há 
apenas um partido que 
comanda e controla 
absolutamente tudo 
no país, através de 

um punhado de pessoas. A diferença entre os 
que pertencem ou não a esse partido é abissal. 
Vivem bem, com bons carros e bons salários. 
Os outros lutam pela sobrevivência diária. 
Ao fim de um ano em Moçambique a minha 
perceção da realidade é muito diferente da 
que tinha quando parti. Trago gravados na 
mente e no coração a bondade das pessoas, 
da missão e das outras que encontrei ou com 
quem trabalhei, o seu sorriso contagioso, a sua 
tenacidade, esperança e paciência. O povo 
moçambicano é um povo muito pacífico, 
humilde, trabalhador, respeitador e que, quando 
tem oportunidade, sabe aproveitar o que a 
vida tem de bom. É inesquecível o cheiro da 
terra molhada, da chuva trazida pelo vento, as 
noites de luar em que a noite parece dia, o céu 
iluminado por milhões e milhões de estrelas, 
o vento refrescante, o indescritível pôr-do-sol 
com uma miríade de cores, as vastas planícies 
onde tempo e espaço parecem não existir, as 
belas praias, a postura da mulher africana que 
caminha absolutamente ereta e, acima de tudo, 
a beleza interior das pessoas e a vida que brota 
do sorriso e do olhar das crianças.
Em jeito de mensagem para todos os voluntários 
ou para aqueles(as) que o desejam ser, digo que 
vale a pena lutar por um mundo mais justo. É 
no dar de si e no partilhar que está a felicidade. 
«Muita gente pequena, em pequenos lugares, 
fazendo coisas pequenas, pode mudar o 
mundo». Arrisca! Vale a pena!

Ao encontro do Outro, 
à descoberta de si mesmo…

por João Campos
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Sábado 19.10.2013

> Memória obrigatória de S. 
frutuoso, Bispo de Braga

>BRAGA: formação para os 
novos Ministros Extraordinários 
da Comunhão, no auditório 
de S. Frutuoso, no Seminário 
Conciliar (09h00-18h00).

> BRAGA: celebração do 
Crisma na Casa de Saúde do 
Bom Jesus, por D. Jorge Ortiga 
(11h00).

> BARCELOS: vigília missio-
nária arquidiocesana, na igreja 
Matriz, com D. António Moitei-
ro (21h00).

domingo 20.10.2013

> BRAGA: eucaristia da insti-
tuição dos novos ministros ex-
traordinários da comunhão, na 
Sé Primaz, por D. Jorge Ortiga. 
(15h00).

> BARCELOS: Missa da Bênção 
do Caloiro, na igreja Matriz 
(15h00).

terça-feira 22.10.2013

> SoLenidade de S. Martinho 
de dume, padroeiro principal 
da arquidiocese Braga.

> BRAGA: eucaristia solene 
de S. Martinho de Dume, na 
Sé Primaz, por D. Jorge Ortiga 
(17h30).

> Esta sexta-
-feira, das 23h00 

às 24h00, o programa “Ser 
Igreja“ da Rádio SIM, entrevista 
o Bispo auxiliar de Braga, d. 
Manuel Linda, na sequência da 
sua nomeação como Bispo das 
Forças Armadas e Segurança.

FM 101.1 Mhz e AM 576 Khz . 

IGREJA.net

flash 

«Uma Igreja 
fechada 

no passado 
trai a sua 

identidade»
Papa Francisco,

audiência geral

No passado domingo, Balasar encheu-se de peregrinos para assinalar a festa litúrgica da Beata Alexandrina

título: Concidadãos dos 
santos e membros da 
família de Deus

Autor: Miguel de Salis 
Amaral

Editora: Paulinas

Preço: 21,00 euros

Resumo: Esta obra começa por percorrer a 
história da eclesiologia, desde o primeiro 
manual “De Ecclesia” (início do século 
XIV) até aos nossos dias, tendo em conta as 
obras mais importantes e incluindo escritos 
de autores espirituais e documentos do ma-
gistério eclesiástico. Tem especial interesse 
o estudo do magistério pós-conciliar.

LiVRo

a arte de Lidar o iniMiGo
Quer queiramos quer não, todos nós temos inimigos. Aliás, 
nem o próprio Jesus se livrou deste estigma. Rush é um filme 
que nos retrata a história (verídica) de dois pilotos rivais da 
Fórmula 1 (James Hunt e Niki Lauda), que disputavam o louco 
campeonato do mundo de 1976. De entre os vários pormeno-
res da película, é espectacular observar como o conceito clás-
sico de inimigo evolui ao longo da prova, tornando-se mesmo 
numa razão fundamental para continuar a viver. Por detrás da 
acesa competição, há um jogo dialéctico notável entre o res-
peito desportivo e os limites da capacidade humana, que nos 
repensar o modo como encaramos os nossos inimigos. (DACS)

Nossa Senhora de Fátima,
com renovada gratidão pela tua 
presença materna,

unimos a nossa voz à de todas as gera-
ções que Te proclamam bem-aventurada.
Em Ti celebramos as grandes obras de 
Deus, que nunca se cansa de inclinar-se 
com misericórdia sobre a humanidade, 
afligida pelo mal e ferida pelo pecado,
para a curar e salvar.
Acolhe com benevolência de Mãe
o ato de entrega que hoje fazemos com 
confiança, diante desta tua imagem que 
nos é tão querida.
Estamos certos que cada um de nós 
é precioso aos teus olhos e que nada 
do que habita os nossos corações Te é 
estranho.
Deixamo-nos alcançar pelo teu dulcís-
simo olhar e recebemos a consoladora 
carícia do teu sorriso.
Guarda a nossa vida entre os teus braços:
abençoa e robustece todo o desejo de 
bem; vivifica e alimenta a fé; ampara e 
ilumina a esperança; suscita e anima a 
caridade; guia a todos nós no caminho 
da santidade.
Ensina-nos o teu amor de predileção
pelos pequenos e pobres, pelos excluí-
dos e sofredores, pelos pecadores e os de 
coração transviado:
reúne a todos sob a tua proteção
e a todos entrega ao teu amado Filho, 
Jesus nosso Senhor.
Amen

(Oração pronunciada pelo Papa Francisco)

Ato de consagração

O portal da Comunidade Católica de 
Shalom apresenta-nos, desde logo, as 
raízes e espiritualidade desta vocação. 
Na página principal deparamo-nos 
com as principais notícias e iniciativas 
propostas pela Comunidade em todo o 
mundo, mas particularmente no Brasil. 
O site tem ainda uma secção desti-
nada às vocações, outra debruçada 
sobre a formação e uma outra sobre as 
iniciativas relacionadas com as artes. 
A Juventude é o maior destaque nos 
conteúdos encontrados neste portal.

www.comshalom.org

título: Filosofias

Autor: José Luís Nunes 
Martins

Editora: Paulus

Preço: 19,00 euros

Resumo: O autor escreve todas as sema-
nas no jornal “i” e este livro condensa as 
suas melhores crónicas. É uma verdadeira 
reunião de “filosofias”, com reflexões sobre 
temas variados como o amor e o ódio, a 
vida e a morte, a alegria e a tristeza, a socie-
dade e a esperança. O prefácio conta com 
a assinatura do padre Gonçalo Portocarrero 
de Almada.

título: Entregar-se, aco-
lher e comungar

Autor: Vasco Pinto de 
Magalhães

Editora: Tenacitas

Preço: 11,00 euros

Resumo: Num mundo 
como o nosso em que a 
economia parece ter-se 
tornado o centro de tudo, mesmo da vida 
quotidiana das pessoas, uma proposta de 
autêntica espiritualidade representa uma 
lufada de ar fresco. É isso precisamente o 
que o leitor encontra nesta obra do Pe. Vasco 
Pinto de Magalhães que, numa linguagem 
actual e muito própria, apresenta um percur-
so de Exercícios Espirituais para nos ajudar a 
encontrar a paz e a liberdade interior.


