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“
As pessoAs hoje 
não têm futuro, 
têm medo!  
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munidades a orientarem os jovens «para 
uma autêntica vocação pessoal», numa 
celebração onde foram ordenados quatro 

novos diáconos que se preparam para o 
sacerdócio.
«A pastoral Vocacional não é uma cam-
panha, como algo episódico ou marginal 
a acontecer em determinados momentos 
da vida da Igreja, mas uma rotina positiva 

IGREJA PRIMAZ
O santuário do Sameiro continua a envolver esforços no sentido 
de angariar fundos para financiar o restauro do telhado da basí-
lica. nesse sentido, amanhã, pelas 21h30, decorre no auditório 
Vita o lançamento de um álbum intitulado “Sameiro, fotos e 
fé”, acompanhado por um concerto pelo grupo coral de Ponte.

i

OArcebispo Primaz, D. Jorge 
Ortiga, apelou às comunidades 
paroquiais da Arquidiocese para 

olharem as vocações como uma «tarefa 
prioritária», fazendo com que o desejo 
pessoal de consagração exclusiva a Deus 
apareça e se manifeste publicamente atra-
vés de uma vida «feliz e realizada». 
Pronunciando-se numa vigília de oração, 
que assinalou o encerramento da Semana 
das Vocações que, este ano, se desen-
rolou no arciprestado de Vila Verde, o 
prelado recordou que as vocações «são o 
indicador da fé e o testemunho da saúde 
moral das famílias». 
«É nas famílias que nascem as vocações 
e estas acontecem quando aí se respira 
uma saúde que mostra o grau da fé que 
anima o quotidiano da sua existência», 
acrescentou.
Sublinhando que a oração pelas vocações 
é «responsabilidade para todos os cren-
tes», D. Jorge Ortiga apelou aos fiéis para 
deixarem «de ponderar o negativo de tan-
tas situações da Igreja e da sociedade».
Dois dias depois, presidindo às ordena-
ções diaconais na cripta do Sameiro, o 
Arcebispo renovou o desejo de ver as co-

Arcebispo quer 
vocações 
como tarefa 
prioritária das 
comunidades

_________________________________

“
Empenhados em renovar a Igreja, 
teremos de renovar as paróquias 
e fazer com elas sejam geradoras 

de vocações, favorecendo e 
privilegiando espaços de oração e 
diálogo e de uma vida de serviço

_____________________________

V. N. Famalicão  
escuteiros em Ribeirão
a paróquia de ribeirão, arciprestado de 
Vila nova de famalicão inaugurou a 14 
de abril um novo agrupamento de escu-
teiros. Cerca de um milhar de pessoas 
assistiu à fundação do Agrupamento 
1374 do Corpo nacional de escutas de 
ribeirão, que arranca com 21 dirigen-
tes, 47 lobitos e 75 exploradores.

Braga
recordar Frei Bernardo
frei bernardo de Vasconcelos foi 
homenageado, na última sexta-feira, 
pela arquidiocese, com uma sessão 
comemorativa pelo 80.º aniversário da 
sua morte e com a inauguração de uma 
ex- posição que vai decorrer até 30 de 
junho. Segundo o postulador da causa,  
a causa do Servo de deus bernardo de 
Vasconcelos «está em lista de espera na 
posição 140-145», facto que significará 
«três ou quatro anos» até ser Venerável.

 
Guimarães-Vizela
escola bíblica de Cerzedelo
a escola bíblica de Cerzedelo, no 
arciprestado de Guimarães e Vizela de-
bruçou-se, ao longo deste ano pastoral, 
sobre o tema da nova evangelização, 
tendo contado com a colaboração de 
alzira fernandes, da Casa de Sicar, e do 
padre luís Miguel rodrigues, do depar-
tamento arquidiocesano da educação 
cristã. Comemorando os seus 17 anos 
de existência, decorre uma celebração 
no próximo dia 29 de abril.

Vieira do Minho
planos de formação
O clero do arciprestado de Vieira do 
Minho reuniu-se na passada semana 
e definiu planos de formação para 
catequistas, a realizar nas próximas 
semanas e a terminar a 11 de maio. 
estes encontros vão ser orientados pelo 
bispo auxiliar d. antónio Moiteiro e 
por isabel nascimento, formadora. 

a Catequese Paroquial de Joane, arciprestado de Vila 
nova de famalicão, vai realizar uma grande iniciativa, 
intitulada “roteiro da fé”, no próximo sábado, dia 27 
de abril. a iniciativa inclui momentos de reflexão, uma 
eucaristia e um concerto-oração pela banda Missio. 

i
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D. Jorge Ortiga prestou homenagem aos sacerdotes mais sozinhos e incompreendidos

na pastoral arquidiocesana!», proclamou.
No final da celebração, onde foram 
ordenados também três diáconos perma-
nentes, o prelado bracarense fez questão 
de homenagear os sacerdotes da Arqui-
diocese «particularmente aqueles que 
estão mais sozinhos e se sentem incom-
preendidos». Esta prece pelo presbitério 
arquidiocesano mereceu dos presentes 
uma grande salva de palmas.

Braga “benze” grávidas
a PaStOral faMiliar da zona pastoral 
da cidade de Braga e a Associação Famílias 
vão promover, no próximo dia 28 de abril, 
uma Bênção de Grávidas, para assina-
lar o dia litúrgico de Santa Joana Beretta 
Mola. Esta celebração, que vai decorrer na 
igreja de São Lázaro, em Braga, tem início 
marcado para as 11h30 e vai contar com a 
participação do grupo coral desta paró-
quia, que compôs uma missa própria em 
honra da santa italiana. Santa Joana Beretta 
Mola, cujo dia litúrgico se assinala a 28 de 
abril, é também a padroeira da Associação 
Famílias, que a adotou como referência 
na luta pela defesa da vida. A bênção das 
grávidas, que pretende não apenas celebrar 
a festa litúrgica desta santa, como também 
exaltar a sua decisão pela vida, realiza-se 
desde 2004, por iniciativa da Associação 
Famílias. No final desta eucaristia domi-
nical vai ser ainda posta à veneração uma 
reliquia de Santa Joana Beretta Mola.

Novo Beato na Arquidiocese
a arquidiOCeSe de braGa vai passar 
a contar com mais um beato entre os cris-
tãos cujos méritos de vida os conduziram 
aos altares da Igreja. Trata-se do venerável 
Manuel José de Sousa (nome de nasci-
mento), religioso de La Salle, que assumiu 
o nome de Irmão Mário Félix, e que foi 
martirizado em Espanha, por motivos 
da perseguição religiosa que teve lugar 
durante a Guerra Civil Espanhola. Este 
novo beato português é um dos vários fiéis 
martirizados na perseguição religiosa que 
teve lugar entre 1934 e 1939 e a cerimó-
nia está agendada para o mês de outubro, 
tudo indica que terá lugar em Tarragona 
(Espanha). O novo beato teve direito a um 
livro biográfico publicado em 2003, da 
autoria do cónego Narciso Fernandes. O 
Irmão Mário Félix nasceu em Santa Marta 
de Bouro, arciprestado de Amares, em 27 
de dezembro de 1860, tendo sido morto, 
por fuzilamento, a 28 de julho de 1936. ©
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entre os dias 14 e 21 de abril, a 
Pastoral Vocacional percorreu um dos 
arciprestados da arquidiocese, este 
ano, Vila Verde. Para além da vigília de 
oração, uma equipa constituída por 
seminaristas, leigos e religiosos visitou 
todas as escolas e paróquias do arci-
prestados, através de testemunhos nas 
eucaristias e sessões de catequese. 

VinHO de MiSSa 
O Cabido da Sé de braga, em parceria 
com as Caves Primavera S.a, está a co-
mercializar, desde do dia 25 de março um 
Vinho de Missa provado e aprovado por d. 
Jorge Ortiga. face às crescentes dificulda-
des económicas o arcebispo Primaz, em 
conjunto com o Cabido da Sé de braga, 
decidiu comercializar um vinho de missa, 
com marca própria, a um preço acessível 
a todos os párocos. este vinho tem o custo 
de 5.50€ por garrafa e está ao dispor de 
todos os sacerdotes na receção ou loja do 
tesouro-Museu da Sé de braga.
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antes da missa, para um momento 
de oração na sacristia, juntamente 
com os que iam ser ordenados, para 
os consagrar à Virgem Maria.
Numa reflexão sobre o papel dos 
padres na Igreja Católica, o Papa dis-
se que cada um deles tem a missão 
de prosseguir a «missão pessoal de 
mestre, sacerdote e pastor» de Jesus 
Cristo, ao «serviço do Povo de Deus».

O Pontífice destacou ainda a importância 
da «palavra e do exemplo» na vida de cada 
padre, chamados a «unir os fiéis numa 
única família para conduzi-los a Deus».

O Papa francisco alertou, há dias, 
para o que denominou como «arri-

vistas» na igreja, convidando os católicos 
a serem «humildes, pobres e mansos». 
Segundo o Papa, estas pessoas «roubam a 
glória a Jesus» por procurarem «a sua pró-
pria glória», numa religião «de negócios».

Creio no amor de Jesus eucaristia, que, como Único 
e eterno Sacerdote, instituiu este sacramento em quinta-

-feira Santa, sendo o novo Cordeiro Pascal e dando-Se em 
alimento aos seus apóstolos.

Creio no amor de Jesus eucaristia, que fica presente no 
altar, na celebração eucarística, pelo poder do espírito, 
que converte pão em Corpo e vinho em Sangue, e Se faz 
alimento celeste do banquete divino.

Creio no amor de Jesus eucaristia, que vem a nós em 
alimento divino, que quer permanecer em nós e que nós 
permaneçamos com ele, que quer ser em nós fonte de 
vida, semente de imortalidade e de ressurreição.

Creio no amor de Jesus eucaristia, que é rei e Senhor em 
cada hóstia consagrada, em humildade e despojamento, 
silencioso e pobre, para nos ensinar os caminhos da santi-
dade e ajudar a viver em atitude evangélica.

Creio no amor de Jesus eucaristia, que em cada celebração 
renova o seu mistério pascal, a sua entrega e oferta, a sua 
imolação e o seu holocausto, para ser a vida das nossas 
vidas e fonte de misericórdia e santidade.

Creio no amor de Jesus eucaristia, que está presente em 
milhões de sacrários e nos atrai a Si, que tem sede de nós, 
do nosso amor, da nossa presença, da nossa amizade e 

nos quer em comunhão com ele.

Creio no amor de Jesus eucaristia, que é Pão Vivo que dá 
força divina para resistir ao mal e ao pecado, para levar a 
cruz de cada dia, para ter energia para amar a dor e saber 
oferecê-la com ele.

Creio no amor de Jesus eucaristia, que é Médico divino, 
que tem poder e graça para nos curar os males da alma 
e do corpo, nos cristificar e divinizar, ser fonte da nossa 
conversão e santidade.

Creio no amor de Jesus eucaristia, no qual encontramos 
o amor trinitário, pois é o Pai que nos dá o verdadeiro Pão 
descido do Céu e o espírito consagra os dons do pão e 
vinho e os converte em Corpo e Sangue do Verbo encarna-
do.

Creio no amor de Jesus eucaristia, fruto bendito do ventre 
sagrado da Virgem puríssima Santa Maria, carne de sua 
carne e sangue de seu sangue, verdadeira dádiva de Maria, 
a Senhora do Santíssimo Sacramento, a Mãe do Pão do 
Céu.

Creio no amor de Jesus eucaristia, e quero louvá-lo, bendi-
zê-lo e glorificá-lo, quero consolá-lo e fazer-lhe compa-
nhia, quero desagravar os pecados cometidos contra ele, 
quero ser lâmpada viva junto de milhões de sacrários.

iGreJa uniVerSal
O processo de beatificação de Oscar romero pode 
ter sido reaberto. a notícia ainda não é oficial, mas 
a imprensa italiana cita fontes da cúria romana que 
indicam que o arcebispo de San Salvador, assassi-
nado em 1980, pode estar a caminho dos altares.

i

PAPA QUER Pastores E não funcionários
Açores
quer lançar jornal eclesial
a igreja Católica nos açores está a dis-
cutir o lançamento do novo semanário 
diocesano, projetado após o final do 
jornal diário “a união”, em 2012. 
O tema está presente no encontro 
do Conselho Presbiteral da diocese 
de angra, reunido esta semana em 
assembleia-geral no Palácio de Santa 
Catarina, angra do Heroísmo, para tra-
tar do tema “Comunicação Social na 
Era Digital e a Nova Evangelização”.

Coimbra
contra maus-tratos na infância
educadores e crianças da Cáritas de 
Coimbra distribuíram, há dias, fitas 
azuis e um folheto de sensibilização 
para a prevenção de maus-tratos na 
infância. a instituição pretende repetir 
o gesto, acrescentando que a iniciativa 
decorre no âmbito de várias atividades 
relacionadas com maus-tratos a crian-
ças programadas pela instituição da 
igreja Católica para este mês de abril.

Leiria/Fátima
simpósio teológico
O Santuário de fátima vai organizar de 
21 a 23 de junho um simpósio teológico 
e pastoral intitulado “não tenhais medo. 
Confiança – Esperança – Estilo Crente”. 
O tema inspira-se na mensagem que 
a Virgem Maria anunciou aos três 
pastorinhos, lúcia e os beatos francisco 
e Jacinta, aquando da aparição na Cova 
da iria a 13 de junho de 1917: «O meu 
imaculado Coração será o teu refúgio».

Porto
emergência social
a diocese está a trabalhar juntamente 
com a Junta Metropolitana do Porto 
para a criação de um programa de 
emergência social, que vai permitir 
canalizar cerca de dois milhões de 
euros para o apoio às populações 
mais carenciadas da região. O projeto 
proposto pretende ajudar sobretudo 
«pessoas desempregadas ou com 
rendimentos insuficientes para 
suportarem todos os encargos».

Viseu
curso de turismo religioso
a escola de negócios das beiras, 
sediada em Viseu, inicia em maio 
um curso em turismo religioso, 
respondendo às necessidades de 
uma «indústria em crescimento 
e de grande importância para o 
desenvolvimento económico». a 
especialização perspetiva a aquisição 
de competências na área específica da 
qualificação em turismo religioso.

CREIO NO AmOR DE JESUS EUCARIStIA     ANO DA Fé 26 Dário Pedroso, sj

O Papa francisco apelou à libertação dos bispos Mar Grego-
rios ibrahim, da igreja siro-ortodoxa, e Paul Yazigi, da igreja 
greco-ortodoxa, que foram raptados, na passada segunda-
feira, na Síria e recordou as populações atingidas por uma 
«emergência humana de vastíssimas proporções». 
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OPapa ordenou, no passado domin-
go 10 padres para a Diocese de 
Roma, numa missa na Basílica de 

São Pedro, no Vaticano, na qual lhes pediu 
para serem verdadeiros «pastores» e não 
funcionários da Igreja.
«Exercitai na alegria e na caridade sincera 
a obra sacerdotal de Cristo, determinados 

Segundo o Papa, os sacerdotes devem dar importância à «palavra» e «exemplo» na vida quotidiana

© DR

unicamente a agradar a Deus e não a vós 
mesmos. Sede pastores, não funcionários! 
Sede mediadores, não intermediários», 
pediu Francisco, na homilia da celebração 
que assinalou o 50.º Dia Mundial de Ora-
ção pelas Vocações.
O Santo Padre repetiu o que fazia enquan-
to arcebispo de Buenos Aires e retirou-se, 

nigéria: 200 mortos e uma cidade quase destruída
Cerca de duas centenas de mortos e largas dezenas de feridos 
é o balanço trágico dos combates entre o exército e islamitas, 
na passada sexta-feira, em baga, uma cidade no noroeste da 
nigéria. além das vítimas, praticamente metade da cidade ficou 
destruída, com mais de três centenas de casas consumidas pelo 
fogo, informação que foi confirmada ontem por representantes 

locais da Cruz Vermelha. Os confrontos eclodiram na sexta-feira em baga, onde existe 
uma forte presença do grupo islamita nigeriano boko Haram. «Pelo menos 40% da 
cidade ficou destruída pelo fogo. Há muitos moradores desaparecidos e, por enquanto, 
consideramos que muitos se refugiaram nos montes», disse um alto-funcionário do 
governo nigeriano. a nigéria tem cerca de 160 milhões de habitantes, é rico em petróleo 
e está dividido entre o norte, de maioria muçulmana, e o sul cristão. O boko Haram 
pretende a criação de um estado islâmico no norte da nigéria. (www.fundacao-ais.pt)

12 e 13 de maio em Fátima 
O arCebiSPO dO riO de JaneirO, 
D. Orani João Tempesta vai presidir à Pe-
regrinação Internacional Aniversária dos 
96 anos da primeira aparição de Nossa 
Senhora de Fátima, nos dias 12 e 13 de 
maio. O arcebispo recorda que a «devo-
ção à Virgem de Fátima é uma das mais 
belas e preciosas heranças que os bra-
sileiros receberam do povo português». 
Durante esta peregrinação, a 13 de maio, 
em resposta ao pedido apresentado pelo 
Papa, o pontificado papal será consagra-
do a Nossa Senhora de Fátima.

«Tende sempre 
diante dos olhos 
o exemplo do 

Bom Pastor, que 
veio para servir, 

não para ser 
servido»
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entreViSta
i Januário torgal Mendes ferreira nasceu no Porto em 26 de fevereiro de 

1938. É filho de Januário Gil Mendes ferreira, originário de Marco de 
Canaveses, e afilhado de adriano Moreira Martins, pároco da freguesia 
de Santo ildefonso, no Porto. entrou para o seminário diocesano do Porto 
em 1948, tendo sido ordenado sacerdote no dia 16 de outubro de 1960.

i

d. Januário torgal ferreira é uma das vozes mais ativas 
da hierarquia da igreja Católica em Portugal. Sem papas 
na língua, o bispo das forças armadas aborda a atuali-
dade política, nunca deixando de lado a perspetiva da 
doutrina Social da igreja perante o cenário atual. no 
preciso dia em que se comemoram os 39 anos da revo-
lução dos cravos, o nosso convidado faz um diagnóstico 
negativo do atual estado da democracia portuguesa. 

Parafraseando o célebre baptista-bastos, 
onde é que você estava no 25 de abril?
R_ Na altura do 25 de Abril estava na 
Torre da Marca, antigo paço episcopal do 
Porto, e era professor e encarregado de 
curso na Faculdade de Letras, onde entrei 
em 1971. Ia dar uma aula de História da 
Cultura Clássica. Ainda dei essa aula no 
Campo Alegre e meti-me no autocarro e 
vim para junto do hospital de Santo Antó-
nio, para a sede da Faculdade de Letras, 
mas era tal o silêncio que, a dada altura, 
todos nós começamos a ser invadidos 
pelo pânico, porque se dizia que estava 
a correr uma revolução na rua. “Isso 
deve ser uma revolução democrática!”, 

“ se hoje 
sá CArneiro 

viesse à terrA, 
erA CApAz de 

morrer outrA vez, 
perAnte Alguns 

intérpretes 
do seu pArtido

foi reitor da igreja de S. José das taipas, no Porto, 
participou no Centro diocesano de Preparação para 
o Matrimónio, foi diretor do Secretariado para a 
Pastoral familiar e da Pastoral universitária e foi 
membro da Comissão de Ética do Hospital de S. João.

dissemos. As pessoas estavam numa gran-
de expetativa, mas mantiveram sempre 
a calma. Os jornais, entretanto, foram 
publicando edições especiais durante a 
tarde, para contar o que se estava a passar 
em Lisboa. Só à noite, diante da televisão, 
é que ficamos a saber o que se passava.

Completam-se hoje 39 anos sobre a revo-
lução que devolveu a liberdade ao povo 
português. que diagnóstico faz da nossa 
democracia?
R_ O diagnóstico é um pouco negati-
vo, tentando eu ser realista. Não posso 
esquecer que a palavra democracia, e a 
democracia concreta que penetrou nos 

umbrais da história portuguesa, foi motivo 
de grande júbilo e veio concretizar aspi-
rações de justiça, sentido de solidarieda-
de e expetativas. Não podemos esquecer 
que, perante um sistema ditatorial, que 
alguns chamam de autoritário, é indis-
cutível que esta passagem à democracia 
teve imensos portugueses e portuguesas 
a lutar por esse dia, um dia limpo, como 
diz Sophia de Mello Breyner. Entre esses, 
estavam muitos cristãos que, movidos por 
critérios evangélicos, achavam que, com 
todo o respeito e tolerância por todo o 
xadrez político, havia uma conceção do 
mundo e da vida que ainda era mais exi-
gente e rigorosa. Os primeiros passos do 
25 de Abril foram aos tropeções e foram 
desqualificações por parte de algumas 
pessoas e grupos. Mas, acho que isso é 
normal num período pós-revolucionário. 
Quando a democracia entrou no seu 
período de normalidade, exige-se respon-
sabilidade. Hoje, a democracia deveria 
ser, para nós, um exame de consciência. 
As aspirações de quem nunca teve uma 
resposta à sua dignidade durante o perío-
do ditatorial eram a justiça e a equidade. 
Ora, nós verificamos que, apesar dos 
avanços espantosos e dos saltos qualitati-

vos, diante do grande ideal da democra-
cia, o diagnóstico é negativo. Eu esperava 
que, do ponto de vista de salários, de 
reformas e de obtenção de trabalho, as 
coisas estivessem melhores. As pessoas 
hoje não têm futuro. Têm medo. É tudo 
isto que me dá um sentido negativo. Estes 
dias têm sido dias de nevoeiro.

qual é, para si, a solução para este mo-
mento negativo que a nossa democracia 
atravessa?

R_ É o comportamento ético perante a 
verdade e a realidade. É o diálogo sincero 
perante a sociedade. É a coerência de 
atitudes perante aquilo que se prometeu 
ao povo. Como é que o povo português 
pode estar satisfeito nesta fase mais aguda 
do caminho democrático? Se hoje o 
Sá Carneiro viesse à terra era capaz de 
morrer outra vez, ao olhar para alguns 
intérpretes do seu partido e para os ca-
minhos por onde enveredaram. Como é 
que numa altura de cortes, se patrocinam 
certos privilégios. Eu acredito que, em 
alguns momentos da história, possamos 
optar pela sã e democrática austeridade. 
A austeridade começa por ser uma hipo-
crisia porque não olha para os pequenos 
e oprimidos. Como é que se explica, nes-
te momento, que um político que esteja 
nem sequer dois anos num governo, leve 
para casa uma reforma de 2 mil euros? 
Há muitas pessoas que, trabalhando 
toda a vida no regime universitário, não 
conseguiram levar nem sequer esse valor 
de reforma. Como é possível que existam 
jovens, saídos das universidades e sem 
qualquer experiência profissional, a tra-
balhar nos ministérios a troco de mais de 
3 mil euros? Estes são exemplos concretos 
para mostrar a situação de hipocrisia que 
vive atualmente a nossa classe política.

Para si, quais as consequências desse dia 
para o país e para a igreja? Será que igre-
ja já desfruta dessa desejada “liberdade”, 
neste caso, religiosa?

R_ Eu acho que sim, pelo menos no setor 
onde eu trabalhava. Havia um clima de 
suspeição dentro da Igreja. Se alguém 
falava em justiça social, em critérios 
éticos para o económico ou em doutrina 
social era logo apelidado de comunista, 
isto com todo o respeito pelo partido 
comunista. Quem entrasse nesse terre-
no incorria logo na acusação de estar a 
fazer política, como foi o caso do bispo 
do Porto, D. António Ferreira Gomes, o 
único que teve a limpidez de entrar nesse 
terreno. Se há terreno natural é esse. 
Os bispos portugueses, nesses aspetos, 
diziam o que era comum, não contrarian-
do os ditos “senhores” do regime. Dom 
António Ferreira Gomes, um homem livre 
e de carácter, limitou-se a dizer o que a 
Igreja dizia e isso provocou incómodo. 
Eu acho que a Igreja não aproveitou. Era 
uma atmosfera mental, a meu ver, muito 
poluída. Nos tempos que correm, a Igreja 
deveria fazer reentrar na normalidade do 
seu discurso, assim como fala da família 
ou dos desvios em matéria sexual, os 

D. JAnUáRiO TORgAL FERREiRA
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mas cartas, normalmente anónimas, que 
eu recebo. Para muitas pessoas eu sou 
uma alma danada. Uma senhora disse-me 
que eu, quando aparecia na televisão, 
era o demónio. O demónio é a origem da 
divisão, mas essa senhora engana-se, por-
que eu tento ser neutral na forma como 
julgo. Devo dizer, com extrema simplici-
dade, que muita gente se tem aproximado 
de mim para me dizer expressões como 
“não se cale!”, “não tenha medo!”. Estas 
reações vêm de uma classe desprotegida, 

de quem ninguém fala, os tais de quem 
se disse que não ficariam para trás depois 
do 25 de Abril. Hoje quase um milhão 
de portugueses estão à beira do abismo 
da pobreza e da falta de proteção social. 
Há gente que quer que a Igreja se vá 
bandear com certos grupos, com deter-
minados sistemas e critérios enferrujados. 
Os critérios do Evangelho tornam-nos 
livres e independentes. Continuo a pensar 
que os critérios evangélicos são muito 
mais reformistas e revolucionários, que 
muitos critérios ideológicos e muito mais 

respeitadores da dignidade da pessoa 
humana. Porque é que nós não vamos 
por aí? Porque não falamos de salário 
justos nas nossas instituições da Igreja? 
Porque não fugimos do mundanismo dos 
nossos automóveis, das nossas vestimen-
tas, das nossas residências? Porque é que 
não temos, nós sacerdotes, um voto de 
pobreza? Porque é que andamos com 
brasões e com armas, nós os bispos? Para 
quê o Dom? Chamem Dom ao D. Duarte. 
Porque não chamar simplesmente Bispo 
Januário? As nossas armas devem ser a 
simpatia, devem ser a coragem, devem 
ser a oração...

Como bispo das forças armadas, como 
vê a situação da Coreia do norte e os 
cortes financeiros no exército?

R_ Quanto à Coreia do Norte, estamos 
a atingir mais gestos selváticos e treslou-
cados. Trata-se de uma potência nuclear 
e terrorista, que vive num regime opres-
sivo, com um povo a viver em pobreza. 
Relativamente a esta situação, da parte 
de algumas potências mundiais talvez 
não tenha havido o esforço diplomático 
suficiente para evitar esta situação, embora 
saiba que perante um sistema tresloucado 
que existissem resultados. Quanto aos 
problemas das forças armadas em Portu-
gal, a minha opinião é que os militares se 
sentem extremamente desrespeitados e 
que, porventura em muitos setores, até há 
uma boa intenção de reforma das estrutu-
ras, mas o que há efetivamente é um plano 
para desmantelar um sistema que deve 
garantir a segurança e a democracia. 

entreViSta
ii no decurso da sua carreira de docente universitário, entre 1970 e 

1989, trabalhou como Professor assistente na faculdade de letras 
da universidade do Porto, na universidade de aveiro (1977) e 
no instituto de estudos teológicos (1980). entre 1993 a 1999 foi 
porta-voz e secretário da Conferência episcopal Portuguesa.

em 2001 foi nomeado Ordinário Castrense, ou seja, bispo das forças ar-
madas e de Segurança, e, simultaneamente, Presidente da Comissão epis-
copal das Migrações e turismo e da Pax Christi, movimento católico inter-
nacional. em 2008 foi distinguido pelo Chefe de estado-Maior do exército, 
com a Medalha d. afonso Henriques, Mérito do exército, 1.ª classe.

«A democracia 
deveria ser, para 

nós, um exame de 
consciência»

critérios de  moralidade na administração 
dos bens e, sobretudo, dizer ao mundo 
que a raiz de todos os males é o dinheiro. 
É o dinheiro que gera os conflitos entre os 
povos, a opressão dos mais fracos, a vida 
enfastiada daqueles que o possuem e a 
soberba de quem se julga senhor da sua 
vida e do mundo.

a sua voz tem sido das vozes eclesiais 
mais inconformadas com a atual situação 
do país. Pensa que a igreja portuguesa 
tem tido um papel tão interventivo na 
sociedade como deveria ter? 

R_ Eu nunca julgo através da comuni-
cação social, nem os meus irmãos no 
episcopado e sacerdócio, nem os meus 
irmãos pelo batismo, mas ponho este pro-
blema: quem é que, no escondido, tem a 
coragem de dar o exemplo? Muitas vezes 
não é preciso virmos para os jornais e 
as televisões falar para dar nas vistas. A 
pessoa é interventiva, sim, pela coragem 
do seu exemplo anónimo e escondido. 
É preciso que a luz seja colocada num 
ponto alto, como diz o Senhor Jesus, para 
que todos a vejam. Era esta visibilidade 
que eu gostava que tivessem as empresas 
familiares, o cumprimento dos direitos e 
dos deveres, o salário justo ou os crité-
rios éticos. Este tipo de doutrina, quer do 
ponto de vista do ensino, quer do ponto 
de vista prático, é deixado hoje, infeliz-
mente, ao critério de cada um. 

acha que esse inconformismo tem sido 
prejudicial para a sua imagem na igreja? 

R_ Para muita gente, sim. Basta ler algu-

a SeMana daS VOCaçõeS terMinOu nO PaSSadO dOMin-
GO. O que O enCantOu na VOCaçãO SaCerdOtal?

r_ eu nunca tive contacto com seminaristas ou com padres, a não 
ser o meu pároco. aquilo que me marcou foi a fé dos meus pais. O 
rezar o terço depois das refeições, as orações ao levantar e ao dei-
tar, a leitura frequente da bíblia, isso é que me marcou a vocação. 
O meu pai trabalhava imenso. ao contrário do que a maioria dos 
católicos faz, ver o meu pai a ler demoradamente o novo testa-
mento e a ficar ali, de olhos fechados, em oração, marcou-me. Por 
exemplo, ele tinha consagrado a casa ao Coração de Jesus. duran-
te vários anos, os meus pais iam todos os dias à eucaristia. nunca 
nenhum dos dois me falou em ser padre. foi o clima cristão e 
humano que eles criaram que me despertou a vocação.  

diSSe reCenteMente que O CelibatO deVeria Ser alVO 
de PrOfunda reflexãO. O que Pretendia dizer?

r_ nós falamos muitas vezes do celibato como as falhas que 
possam existir na virtude da castidade ao longo da nossa vida. eu 
nunca ouvi falar abertamente desses temas. ninguém quer falar 
disso. Os pais não falam da sexualidade aos filhos. isso favorece 
uma propaganda e uma doutrinação natural a favor de uma certa 
atitude libertária para com a sexualidade. O facto de eu praticar o 
voto de castidade não me vai poupar a olhares e críticas da parte 
de outros. eu posso estar a falar com uma rapariga, que estou 
sujeito a ser avaliado com juízos farisaicos. Por isso mesmo, acho 
que o celibato devia ser vivido de uma forma não tão repressiva e 
extremamente simples. devia-se falar mais disso, mesmo dentro 
da igreja, com maior naturalidade e sem receios. isso permiti-
ria falar mais do celibato como liberdade e exigência. Haverá 
sempre quem queira viver os votos da castidade ou da pobreza. 

Se amanhã a igreja dissesse que era uma opção livre, eu era capaz 
de preferir a castidade. nunca o pensei, e agradeço a deus ter-me 
iluminado sempre em todas as horas. 

COMO OlHa O futurO da iGreJa, nOMeadaMente aGO-
ra COM a eleiçãO dO nOVO PaPa franCiSCO?

r_ através do Papa francisco, eu vejo que os olhares das pes-
soas para a igreja se faz a partir deste Papa. até hoje ainda não 
encontrei ninguém que desconfiasse desta nova visão da igreja. a 
proximidade, a simpatia, a simplicidade, a afabilidade, a pobreza 
é um tipo de doutrinação que sempre nos deram. Eu sei que isto é 
uma questão de temperamento. É verdade, mas acho que o tem-
peramento se educa. nós devemos ser educados para ser pastores. 
dificilmente será pastor quem não se aproxima das pessoas, quem 
se exprime com timidez, quem não tem capacidade para dialogar. 
Como é que eu vou para junto de certas pessoas se eu não tiver a 
boa vontade e o jeito do bom pastor? tenho boas expetativas. 

COMO eStá a ViVer O anO da fÉ?

r_ estou a viver com alegria, mas também com um certo des-
conforto. Viver a fé da igreja, nos 50 anos do Concílio, acho que 
devíamos viver muito a fé no sentido batismal e de proxmidade. 
eu acho que nas dioceses há estruturas colegiais que deviam ser 
mais trabalhadas. eu gostava de viver a minha fé num conselho 
pastoral ou num conselho presbiteral. Gostava que houvesse mais 
confiança e sinceridade. eu sinto desconfiança entre nós. nós 
somos uma família e devíamos comportar-nos como tal em igreja. 
não podemos estar aborrecidos, sozinhos ou sem relação com o 
mundo. acha que há comunhão de todos os padres com o bispo? 
não há. não podemos esquecer que a fé sem obras é morta. Por 
isso, este ano da fé pode ser uma oportunidade.

«foi o ClimA Cristão dA minhA fAmíliA que fez nAsCer A minhA voCAção»
    DISCURSO DIREtO

“livro do desassossego” 
de Fernando Pessoa
LIVRO

Requiem de Mozart e 
5.ª Sinfonia de beethoven
mÚSICA
 

linguado
GAStRONOmIA

filmes neo-realistas de 
rossellini e Vittorio de Sica
CINEmA

d. antónio ferreira Gomes 
e Padre américo
PERSONALIDADE 

Piazza navona, em roma
LUGAR

“
Os critérios evangélicos 

são muito mais 
revolucionários que 
muitas ideologias
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liturGia

LEITURA I – Actos 15,1-2.22-29

Leitura dos Atos dos Apóstolos

Naqueles dias, alguns homens que des-
ceram da Judeia ensinavam aos irmãos de 
Antioquia: «Se não receberdes a circunci-
são, segundo a Lei de Moisés, não podereis 
salvar-vos». Isto provocou muita agitação e 
uma discussão intensa que Paulo e Barna-
bé tiveram com eles. Então decidiram que 
Paulo e Barnabé e mais alguns discípulos 
subissem a Jerusalém para tratarem dessa 
questão com os Apóstolos e os anciãos. Os 
Apóstolos e os anciãos, de acordo com toda 
a Igreja, decidiram escolher alguns irmãos
e mandá-los a Antioquia com Barnabé e 

Paulo. Eram Judas, a quem chamavam Bar-
sabás, e Silas, homens de autoridade entre 
os irmãos. Mandaram por eles esta carta: 
«Os Apóstolos e os anciãos, irmãos vossos, 
saúdam os irmãos de origem pagã resi-
dentes em Antioquia, na Síria e na Cilícia. 
Tendo sabido que, sem nossa autorização, 
alguns dos nossos vos foram inquietar, 
perturbando as vossas almas com as suas 
palavras, resolvemos, de comum acordo,
escolher delegados para vo-los enviar-
mos juntamente com os nossos queridos 
Barnabé e Paulo, homens que expuseram a 
sua vida pelo nome de Nosso Senhor Jesus 
Cristo. Por isso vos mandamos Judas e Silas,

que vos transmitirão de viva voz as nossas 
decisões. O Espírito Santo e nós decidimos 
não vos impor mais nenhuma obrigação, 
além destas que são indispensáveis: abster-
-se da carne imolada aos ídolos, do sangue, 
das carnes sufocadas e das relações imorais. 
Procedereis bem, evitando tudo isso. 
Adeus».

SALMO RESPONSORIAL – Salmo 66 (67)

Refrão 1:  Louvado sejais, Senhor, pelos 
povos de toda a terra.

Refrão 2: Aleluia.

Deus Se compadeça de nós e nos dê a sua bênção, 
resplandeça sobre nós a luz do seu rosto.
Na terra se conhecerão os vossos caminhos 
e entre os povos a vossa salvação.
 
Alegrem-se e exultem as nações, 
porque julgais os povos com justiça
e governais as nações sobre a terra.
 
Os povos Vos louvem, ó Deus, 
todos os povos Vos louvem. 
Deus nos dê a sua bênção
e chegue o seu louvor aos confins da terra.

LEITURA II – Ap 21,10-14.22-23
Leitura do livro do Apocalipse

Um Anjo transportou-me em espírito ao 
cimo de uma alta montanha e mostrou-me 
a cidade santa de Jerusalém, que descia 
do Céu, da presença de Deus, resplande-
cente da glória de Deus. O seu esplendor 
era como o de uma pedra preciosíssima, 
como uma pedra de jaspe cristalino. Tinha 
uma grande e alta muralha, com doze 
portas e, junto delas, doze Anjos; tinha 
também nomes gravados, os nomes das 

doze tribos dos filhos de Israel: três portas 
a nascente, três portas ao norte, três portas 
ao sul e três portas a poente. A muralha 
da cidade tinha na base doze reforços 
salientes e neles doze nomes: os doze 
Apóstolos do Cordeiro. Na cidade não vi 
nenhum templo, porque o seu templo é o 
Senhor Deus omnipotente e o Cordeiro. A 
cidade não precisa da luz do sol nem da 
lua, porque a glória de Deus a ilumina e a 
sua lâmpada é o Cordeiro.

ACLAMAÇÃO EVANGELHO – Jo 14,23
Se alguém Me ama, guardará a minha 
palavra. Meu Pai o amará e faremos nele a 
nossa morada.

EVANGELHO – Jo 14,23-29

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São João

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discí-
pulos: «Quem Me ama guardará a minha 
palavra e meu Pai o amará; Nós viremos a 
ele e faremos nele a nossa morada. Quem 
Me não ama não guarda a minha palavra. 
Ora a palavra que ouvis não é minha, mas 
do Pai que Me enviou. Disse-vos estas 
coisas, estando ainda convosco. Mas o Pa-
ráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará 
em meu nome, vos ensinará todas as coisas
e vos recordará tudo o que Eu vos disse 
Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. 
Não vo-la dou como a dá o mundo. 
Não se perturbe nem se intimide o vosso 
coração. Ouvistes o que Eu vos disse: Vou 
partir, mas voltarei para junto de vós. Se 
Me amásseis, ficaríeis contentes por Eu ir 
para o Pai, porque o Pai é maior do que Eu.
Disse-vo-lo agora, antes de acontecer, para 
que, quando acontecer, acrediteis».

“Aparição na montanha da Galileia” (Duccio, 1308-11) In: Museo dell’Opera del Duomo, Siena (Itália)

i A festa de S. JOSÉ OPeráriO assinala-se a 1 de MaiO. O pai adotivo de Jesus 
é o modelo ideal do operário, que sustentou a sua família durante toda a vida 
com o trabalho. Proclamando São José como protetor dos trabalhadores, a 
igreja demonstra estar ao lado deles, dando-lhes como patrono o mais exem-
plar dos homens. esta festa foi introduzida pelo Papa Pio xii em 1955.

Sugestão de Cânticos
ent: anunciai com brados... (f. Valente, bMl 106, 66)
Sal: todos os povos da terra (a. f. Santos, bMl 51, 19)
COM: Vós sereis meus amigos (f. lapa, bMl 100, 64)
Said: ressuscitou, aleluia (a. Cartageno, nCt 200)

DOMINGO VI dE Páscoa – Ano C
05 de mAio de 2013 

Na liturgia deste domingo 
sobressai a promessa de Jesus 
de acompanhar de forma 
permanente a caminhada da 

sua comunidade em marcha pela história: 
não estamos sozinhos; Jesus ressuscitado 
vai sempre ao nosso lado.

A primeira leitura apresenta-nos a Igreja 
de Jesus a confrontar-se com os desa-
fios dos novos tempos. Animados pelo  
Espírito, os crentes aprendem a discernir  
o essencial do acessório e atualizam a 
proposta central do Evangelho, de forma 
que a mensagem libertadora de Jesus 
possa ser acolhida por todos os povos. A 
questão de cumprir ou não os ritos da Lei 
de Moisés é uma questão ultrapassada, 
que hoje não preocupa nenhum cristão; 
mas este episódio vale, sobretudo, pelo 
seu valor exemplar. Faz-nos pensar, por 
exemplo, em rituais ultrapassados, em 
práticas de piedade vazias e estéreis, em 
fórmulas obsoletas, que exprimiram num 

certo contexto, mas já não exprimem 
o essencial da proposta cristã. Faz-nos  
pensar  na  imposição  de  esquemas  
culturais  –  ocidentais,  por exemplo – 
que muitas vezes não têm nada a ver com 
a forma de expressão de certas culturas. 
O essencial do cristianismo não pode 
ser vivido sem o concretizar em formas 
determinadas, humanas e, por isso, 
condicionadas e finitas. Mas é necessário 
distinguir o essencial do acessório; o es-
sencial deve ser preservado e o acessório 
deve ser atualizado.

Na segunda leitura, apresenta-se mais 
uma vez a meta final da caminhada da 
Igreja: a “Jerusalém messiânica”, essa 
cidade nova da comunhão com Deus, 
da vida plena, da felicidade total. Na  
apresentação  desta  “nova  Jerusalém”,  
domina  o  número  “doze”:  na  base  
da muralha há doze reforços salientes  e  
neles os doze nomes dos Apóstolos do 
“cordeiro”; a cidade tem, igualmente, 

doze portas (três a nascente, três ao norte, 
três ao sul e três a poente), nas quais 
estão gravados os nomes das doze tribos 
de Israel; há, ainda, doze anjos junto das 
portas. O número “doze” indica a totali-
dade do Povo. A Igreja em marcha pela 
história não é, ainda, uma comunidade  
messiânica da vida plena de que fala 
esta leitura; mas tem de apontar nesse 
sentido e procurar ser, apesar do pecado 
e das limitações dos homens, um anúncio 
e uma prefiguração dessa comunidade 
escatológica da salvação, que dá testemu-
nho da utopia e que acende no mundo 
a luz de Deus. Ainda que esta realidade 
de felicidade total, só aconteça na “nova 
Jerusalém”, ela tem de começar a ser 
construída desde já nesta terra.

No evangelho, Jesus diz aos discípulos 
como se hão-de manter em comunhão 
com Ele e reafirma a sua presença e a sua 
assistência através do “paráclito” – o Espí-
rito Santo. É impressionante essa peda-

gogia de um Deus – o nosso Deus – que 
nos deixa ser os construtores da nossa  
própria história, mas não nos abandona.  
De  forma discreta, respeitando a nossa 
liberdade, Ele encontrou formas de con-
tinuar connosco, de nos animar, de nos 
ajudar a responder aos desafios, de nos 
recordar que só nos realizaremos ple-
namente na fidelidade ao “caminho” de 
Jesus. O cristão tem de estar, no entanto, 
atento à voz do Espírito, na disposição de 
se deixar questionar. Falar do “caminho” 
de Jesus é falar de uma vida gasta em 
favor dos irmãos, numa doação total, até 
à morte. Paradoxalmente, dessa entrega 
(dessa morte para si mesmo) nasce o 
Homem Novo, o homem na plenitude 
das suas possibilidades, o homem que 
desenvolveu até ao extremo todas as suas 
potencialidades. É esse “caminho” que eu 
tenho vindo a percorrer?
Reflexão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org

 a Igreja alimenta-se da palavra
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OPiniãO

No passado domingo, decorreu na cripta do Sameiro a celebração das ordenações de 
sete novos diáconos, que foi presidida por D. Jorge Ortiga.          

(Fotos: Joana Mafalda Araújo)           

A Europa, outrora cristã, 
está a percorrer um 
caminho de recusa das 
suas raízes cristãs. Os 

dirigentes políticos, uns voluntaria 
e decididamente, outros por 
negligência ou incúria ou, quem 
sabe, por medo, estão dar passos 
no sentido de apagar do e no 
quotidiano qualquer traço, vestígio 
ou mero indício do cristianismo.

O Beato João Paulo II, na Exortação 
Apostólica Pós-Sinodal “Ecclesia 
in Europa“, datada do dia 28 de 
Junho de 2003, escrevia: «… 
quero recordar a crise da memória 
e herança cristãs, acompanhada 
por uma espécie de agnosticismo 
prático e indiferentismo religioso, 
fazendo com que muitos europeus 
dêem a impressão de viver sem 
substracto espiritual e como 
herdeiros que delapidaram o 
património que lhes foi entregue 
pela história…» (cf.nº7 ).

Quase todos os dias, num qualquer 
país da Europa, saltam sinais desta 
crise da memória e heranças cristãs.

Na Bélgica, país do fabuloso e 
cristianíssimo Rei Balduíno, o 
ministro da Educação francófono, 
decidiu que a interrupção das aulas 
nos Santos, passa a designar-se 
por “férias de Outono”, decretou 
que as férias de Natal se passariam 
a chamar “férias de Inverno”, as 
do Carnaval, de descontracção  
(détente no original) e as da Páscoa, 
passam a chamar-se da Primavera. 
Assim, com um simples decreto, se 
apagam as referências à memória 
da origem destas férias.

De facto, há uma campanha 
sistemática para apagar qualquer 
traço, ainda que indelével, 
da marca do cristianismo no 
quotidiano dos cidadãos.

 Também em Portugal já se nota 
esta alteração da tradicional 
designação das férias escolares ou 
acontecimentos  sociais que nos 
remetem, pela designação, para 

uma presença do cristianismo 
(já se notou que muitas feiras, 
que remontam à fundação do 
país, começam a mudar o nome, 
retirando-se o nome do Santo que 
se honrava, por exemplo, para lhes 
chamar qualquer outra coisa?).

O Cardeal-Arcebispo de Bruxelas, 
Mons. Léonard em entrevista ao 
diário belga “ Le Soir” (29.3.2013), 
dizia, a propósito das referidas 
alterações introduzidas no 
calendário escolar belga: «Se é 
ideologia, tal parece-me curioso 
e, sobretudo, irrealista (… ) Espero 
que isto não faça parte de um plano 
para apagar toda a nossa herança 
cristã porque, fora com os nossos 
museus e repertório musical. Boa 
sorte aos novos iconoclastas!».

Infelizmente, o ambiente de 
perseguição aos cristãos é uma 
constante em toda a Europa. 
Diferente da que se faz noutras 
paragens, mas, nem por isso, menos 
gravosa. 

Apagar a nossa memória colectiva  
é algo de muito grave e com que 
não podemos ser condescendentes. 
Como dizia o Beato João Paulo II, 
na citada Exortação Apostólica, 
«muitos já não conseguem integrar 
a mensagem evangélica na 
experiência diária (…). A cultura 
europeia dá a impressão de uma  
apostasia silenciosa por parte do 
homem saciado, que vive como se 
Deus não existisse» (id. Nº9). 

Apostasia na Europa: sinais

infelizmente, o ambiente de perseguição aos 
cristãos é uma constante em toda a europa. di-
ferente da que se faz noutras paragens, mas, 
nem por isso, menos gravosa.    

iGreJa eM deStaque

por Carlos Aguiar Gomes 



AGENDA
iGreJa breVe

fiCHa tÉCniCa
Diretor: Damião A. Gonçalves Pereira

Redação: Rui Ferreira 

Colaboração: Departamento Arquidiocesano para 
as Comunicações Sociais (Pe. José Miguel  
Cardoso, Ana Ribeiro, Joana Araújo, Justiniano 
Mota, Paulo Barbosa e Rui Ferreira)

Fontes: Agência Ecclesia e Diário do Minho

Contacto: comunicacao@diocese-braga.pt

IGREJA.net
O novo portal do santuário do Alívio, 
localizado em Soutelo, Vila Verde, é 
um excelente exemplo da presença da 
Igreja na internet. Com uma imagem 
atrativa e uma eficaz distribuição 
da informação, o site disponibiliza 
informação variada sobre o santuário, 
desde a história, iniciativas, horários 
de culto, até espiritualidade, propostas 
de oração e detalhes sobre os espaços 
do santuário. O portal disponibiliza 
também uma galeria a ser preenchida 
com vídeos, fotos e outros materiais 
multimédias com conteúdos do Alívio.

www.santuarioalivio.pt

flash 

«Encontrar Jesus 
fora da Igreja 

não é possível»

Papa Francisco,
celebração do dia litúrgico de S. Jorge

No passado dia 19 de abril, o auditório Vita acolheu uma homenagem a Frei Bernardo de Vasconcelos 

título: O tempo pede uma 
Nova Evangelização 

autor: D. Manuel Cle-
mente

editora: Paulinas

Preço: 10,00 euros

Resumo: Para que o leitor sinta a frescura 
e a intensidade de uma palavra carregada 
de profecia, foram aqui reunidos alguns 
dos textos mais recentes de D. Manuel 
Clemente, pronunciados dentro e fora do 
contexto eclesial, em espaços universitá-
rios e de cultura, em âmbitos institucio-
nais ou simplesmente civis. 

LiVRo
título: Tudo por meio de 
Maria

autor: Jaime Fuentes

editora: Apostolado da 
Oração

Preço: 09,00 euros

Resumo: A vida do Beato João Paulo II 
e o seu extraordinário pontificado à luz 
da sua devoção à Virgem Maria. Os seus 
ensinamentos sobre o papel de Maria na 
vida da Igreja e do mundo analisados 
com rigor e abundância de pormenores. 
A intensa e íntima relação pessoal entre o 
Papa e Nossa Senhora, descrita num livro 
de grande interesse histórico e espiritual.

título: Doutrina Social da 
Igreja

autor: Domingos Louren-
ço Vieira

editora: Paulus

Preço: 13,00 euros

Resumo: Trata-se de um longo estudo 
sobre a Doutrina Social da Igreja dividi-
do em duas partes principais: Fé Cristã e 
Sociedade: os fundamentos e Para uma 
reflexão cristã com vista à ação na vida 
social e os diversos domínios.Trata-se de 
um panorama histórico-crítico sobre este 
tema fundamental da vida da Igreja. O 
prefácio é de D. Anacleto Oliveira.

CONTOS EXEMPLARES 28

Leonardo da Vinci queria pintar 
a Última Ceia, que representa 
Jesus à mesa com os apóstolos. 

Para isso, a primeira coisa que fez foi 
escolher as pessoas que servissem de 
modelo.
Percorreu as ruas de Milão à procura 
de um rosto que expressasse força, 
doçura, espiritualidade, paz, amor.
Depois de muito observar, acabou 
por escolher o homem que serviria de 
modelo para pintar o rosto de Jesus.
Um ano depois, percorreu as ruas de 
má fama da mesma cidade de Milão 
em busca de um rosto que expressas-
se desilusão e revolta, um rosto de 
alguém capaz de atraiçoar o seu maior 
amigo.
Depois de muito procurar, encontrou o 
rosto para o seu Judas. 
No momento em que o estava a pintar, 
viu o modelo chorar. Perguntou-lhe:
- Sentes-te mal?
- Não é isso. Estou a recordar-me que 
fui eu o modelo para pintar o rosto de 
Jesus.

O rosto é o espelho da alma. 
O mundo do vício desfigura as 
pessoas, tirando-lhes a beleza. Os 
cristãos têm como modelo de vida 
a pessoa de Jesus Cristo.

In “Nem só de pão”, Pedrosa Ferreira

quinta-feira 25.04.2013

> AMARES: Dia Arciprestal do 
Catequista.

> BRAGA: festa solidária no 
auditório Vita, com o grupo 
de teatro de S. João Bosco e o 
Capella Bracarensis (16h00).

Sexta-feira 26.04.2013

> BRAGA: apresentação do 
álbum “Sameiro: fotos e fé“, no 
auditório Vita (21h30).

Sábado 27.04.2013

> V.N.FAMALICÃO: inaugu-
ração das obras da igreja de 
Lousado (16h00).

> V.N.FAMALICÃO: iniciativa 
“Roteiro da Fé” na paróquia de 
Joane (14h00-23h00).

domingo 28.04.2013
> BRAGA: bênção de grávidas, 
na igreja de S. Lázaro, presidida 
por D. Jorge Ortiga (11h30).

Segunda-feira 29.04.2013

> GUIMARÃES/VIZELA: cele-
bração dos 17 anos da Escola 
Bíblica de Cerzedelo.

quarta-feira 01.05.2013

> BRAGA: encontro anual de 
equipas arciprestais de cateque-
se, no Centro Pastoral (09h30-
-16h30).

quinta-feira 02.05.2013

> BRAGA: formação sobre lei-
tura da Escritura, orientada por 
D. António Couto, na Faculda-
de de Teologia (21h30).

> Esta sexta-
-feira, entre as 

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

da Rádio SIM entrevista o D. 
Jorge Ortiga, sobre o mês da 
família.
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