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De 9 a 16 de 
Novembro de-
corre a Semana 
dos Seminários                   
        Veja o Suplemento

Nos passos 
de S. Paulo, 
Pe. Manuel 
Coutinho.  
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Sete notas pastorais 
sobre o Sínodo da Palavra

1- Do dia cinco até ao 
dia 26 do mês de Outubro, 
realizou-se em Roma a XII 
assembleia-geral ordinária 
do «Sínodo dos Bispos» para 
reflectir sobre «A Palavra de 
Deus na vida e na missão da 
Igreja». O Papa presidiu à 
Missa de abertura, na «Basíli-
ca de S.Paulo fora de muros», 
às 9.30 horas.

O Sínodo é uma estrutu-
ra criada pelo Papa Paulo VI 
em 1965, depois do Concílio, 
com a finalidade de ajudar o 
Papa na reflexão pastoral so-
bre alguns assuntos da vida da 
Igreja e da sua acção no mun-
do. O Sínodo reúne quando o 

Papa o convoca: os responsá-
veis do Sínodo consultam os 
bispos de todo o mundo sobre 
o tema a debater e organizam 
a assembleia dos bispos par-
ticipantes escolhidos pelos 
outros bispos. Em nome da 
Conferência Episcopal Por-
tuguesa participaram nesta 
assembleia D. António Taipa, 
bispo auxiliar do Porto e D. 
Anacleto Oliveira, bispo au-
xiliar de Lisboa. 

Além dos bispos, Bento 
XVI convidou também algu-
mas mulheres ligadas ao tra-
balho da catequese, o rabino 
Cohen, de Haifa, que falou no 
dia seis sobre o modo como os 
judeus interpretam a «Escritu-
ra hebraica»», o Dr A.Miller 
(protestante), Secretário das 
Sociedades bíblicas e o Irmão 
Alois (católico), Prior da Co-
munidade de Taizé. No dia 
18, na presença do Papa, o Pa-
triarca ortodoxo Bartolomeu I 
de Constantinopla (Istambul) 
dirigiu na capela Sixtina a pa-
lavra aos padres sinodais.

Concílio, Sínodo 
e Palavra de Deus

2- O «Sínodo dos Bispos» 
é diferente do Concílio. A 
palavra «sínodo» (syn+odos) 
significa «caminho em con-
junto», neste caso, «bispos 
caminham com o Papa». 

Este Sínodo sobre a Pa-
lavra de Deus completa o Sí-
nodo anterior dedicado à Eu-
caristia (não existe Eucaristia 
sem a Palavra) e é mais um 
contributo pastoral na promo-
ção da Palavra de Deus. 

De entre as tarefas confiadas por Cristo aos Apóstolos e por estes transmitidas aos bis-
pos está, em primeiro lugar, a do anúncio da fé: seja pela pregação oral, seja pela palavra 
escrita, os bispos assumem a obrigação fundante da difusão da Palavra que gera a fé.

Por isso mesmo, desde o princípio, este boletim sempre reservou lugar de honra ao en-
sino do nosso Bispo. E, graças a Deus, também sempre se honrou com a sua colaboração.

Este número não foge à regra. E apresenta dois textos principais, que marcam, aliás, 
a actualidade do momento eclesial: este, já de seguida, sobre o «Sínodo dos Bispos», há 
pouco concluído; e um outro, inserido no suplemento, sobre o Seminário, realidade eclesial 
que, entre nós, deveria constituir como que a referência fundamental do mês de Novembro. 
Recebemo-los, portanto, não como uma qualquer colaboração, mas como marca distintiva 
da Igreja que formamos.
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Paulo, o modelo do catequista

DIA DIOCESANO DO CATEQUISTA CELEBRADO EM VALPAÇOS

PROGRAMA DE ACTIVIDADES - SECRETARIADO DA CATEQUESE

a- Encontros Arciprestais de 
Catequistas

Encontros de um dia 
ou uma tarde, reunindo os 
párocos e os catequistas do 
Arciprestado para, a partir 
da realidade local, se estu-
darem propostas concretas 
para melhorar a cateque-
se nas paróquias. Está já 
agendado um Encontro para 
Montalegre no próximo dia 
26 de Outubro, a partir das 
14h30.

b- CURSOS:

CURSOS DE INICIAÇÃO
Decorrem por toda a 

Diocese Cursos de Iniciação 
orientados pelos Arcipres-
tados e pelo Secretariado. 
Destinam-se, sobretudo aos 
novos catequistas.

CURSO GERAL
Este ano, o Curso Geral 

terá lugar no Alto Tâmega, 
Chaves, a partir de 18 de 
Outubro de 2008 e, em Vila 
Real, a partir de 17 de Janei-
ro de 2009. Destina-se aos 
catequistas que concluíram 
o Curso de Iniciação. Os ca-
tequistas que frequentaram 
o Curso Geral poderão ser 
acompanhados num Estágio 
a estruturar, conforme as 
circunstâncias de cada local 

c- Formação espiritual
 
Um dia de Retiro“ Para 

mim viver é Cristo”
22 de Novembro de 

2008 e  21 de Fevereiro de 
2009 (9h00-18h00), Casa 
Diocesana, orientado por 
um sacerdote. 

Em Chaves realiza-se 
no dia 28 de Fevereiro.

d- Outras: Formações

 «Como organizar 
a catequese paroquial?»

Trata-se de um dia de for-
mação sobre a organização da 
catequese numa paróquia, pla-
nificação, objectivos de cada 
fase, significado das festas e ce-
lebrações catequéticas, etc. Será 
agendado mediante solicitação 
dos Delegados da Catequese de 
cada Arciprestado ou párocos, 
caso se justifique.

  
«Catequistas 
da adolescência» 

Curso monográfico para 
catequistas que trabalham com 
adolescentes: mediante solicita-
ção dos Delegados da Catequese 
de cada Arciprestado. Será agen-
dado mediante solicitação dos 
Delegados da Catequese de cada 
Arciprestado ou párocos, caso se 
justifique.

A 5 de Outubro, como 
habitualmente, celebrou-se o 
Dia Diocesano dos Catequis-
tas. Foi já a quarta celebra-
ção, depois de se ter realizado 
em Vila Real, Vila Pouca de 
Aguiar e Régua. Este ano, 

coube à cidade de Valpaços 
acolher mais de 400 catequis-
tas vindos de toda a Diocese. 
Como não podia deixar de 
ser, devido ao Ano Paulino, 
o tema central deste encontro 
foi a figura de S. Paulo, à base 
do seguinte mote: “com ele, 
nós somos chamados a ser 
testemunhas de Cristo!”

O encontro teve início 

pelas 09:45, no auditório do 
Centro Cultural Luís Teixeira, 
com uma pequena oração da 
manhã. De seguida D. Amân-
dio Tomás, proferiu uma con-
ferência sobre S. Paulo, “o 
evangelizador, enamorado e 

catequista de Cristo”. Falou 
da sua conversão e total dedi-
cação a Cristo e às primeiras 
comunidades cristãs com tal 
ardor que pode, efectivamen-
te, testemunhar: “Para mim 
viver é Cristo”. Ora, é este 
–sublinhou- o «estatuto» de 
todo o catequista: tal como 
Paulo, são chamados a anun-
ciar o Evangelho e a deixar-se 

renovar por ele. Só «sedu-
zido» por Cristo é que o ca-
tequista poderá falar em Seu 
nome e apontar o caminho do 
Pai, como Jesus apontava. D. 
Amândio falou ainda da coe-
rência de vida e da dimensão 

eclesial da fé e incentivou os 
catequistas a ler, meditar e re-
zar a Palavra de Deus.

No final da manhã, por 
volta do meio-dia, o senhor 
Bispo Coadjutor presidiu à 
celebração da Eucaristia no 
Santuário de Nossa Senhora 
da Saúde. Nessa altura, os 
catequistas renovaram o seu 
compromisso eclesial e um 

grupo recebeu os diplomas 
do Curso Geral que decorrera 
em Valpaços nos dois últimos 
anos.

Na parte de tarde, já com 
a presença do senhor D. Joa-
quim, a Profª Maria Sameiro 

Oliveira Cruz, 
de Braga, mem-
bro do sector da 
Educação Moral 
e Religiosa do 1º 
Ciclo,  no Secre-
tariado Nacional 
da Educação 
Cristã, proferiu 
a segunda con-
ferência do dia. 
Abordou aspec-
tos mais práticos 
da catequese, 
procurando con-
cretizar a educa-
ção das atitudes 
cristãs na cate-
quese paroquial 
e na família a 
partir dos tex-
tos de S. Paulo. 

Tratou, fundamentalmente, os 
seguintes temas: a qualidade 
das nossas catequeses; a pos-
tura que o catequista deve ter, 
enquanto acompanhante que 
inicia na fé e enquanto cristão 
exemplar; a importância da 
Palavra de Deus nos encon-
tros de catequese. No final da 
conferência houve ainda al-
gum tempo para diálogo com 

o público, que se mostrou 
muito interveniente e interes-
sado. De seguida, o senhor D. 
Joaquim lançou alguns desa-
fios aos catequistas: o esforço 
por adquirir uma mentalidade 
verdadeiramente cristã, mani-
festa em palavras e em obras 
e de se abrir às novas tecnolo-
gias, tirando o melhor provei-
to delas sem nunca se desviar 
do essencial; e a necessidade 
da catequese, antes de mais, 
proporcionar um despertar 
religioso que conduza os ca-
tequizandos à comunhão com 
Cristo.

Por fim, o Pe. Manuel 
Queirós, Director do Secreta-
riado Diocesano da Cateque-
se, apresentou a programação 
para o ano de 2008/2009, pen-
sada para incentivar a forma-
ção dos catequistas e, assim, 
melhorar a catequese paro-
quial. Referiu, nomeadamen-
te, os vários cursos de inicia-
ção previstos, um curso geral, 
a catequese com adolescentes, 
e retiros para catequistas. O 
encontro terminou com uma 
oração Mariana, orientada e 
animada pelos Salesianos, 

Foi um dia significativo e 
importante para os catequistas 
da Diocese de Vila Real, que 
acorreram em grande número 
e de todos os Arciprestados ou 
Zonas Pastorais da Diocese.
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À Palavra de Deus havia 
já o Concílio Vaticano II de-
dicado a Constituição «Dei 
Verbum», «Verbo de Deus», 
um dos documento mais im-
portantes e densos Repare-
mos que o Sínodo é sobre 
a «Palavra de Deus», que é 
mais abrangente que Bíblia. 
A Bíblia é só o que está es-
crito, mas há coisas que Jesus 

ensinou que não ficaram es-
critas na Bíblia e que chega-
ram até nós pela Tradição da 
Igreja. A Bíblia e a Tradição 
é que constituem a «Palavra 
de Deus». Mas dada a impor-
tância da Bíblia, a Igreja vem 
a insistir no melhor conheci-
mento e uso da Bíblia ou Sa-
grada Escritura.

Algumas circunstâncias 
exteriores à Igreja, tais como 
a proliferação de seitas que 
abusam do texto, a recente 
agressão da literatura apócri-
fa e gnóstica e a laicização da 
cultura que destrói o carácter 
sagrado da simbólica bíbli-
ca, concorrem para tornarem 
oportuna a escolha desde 
tema. Mas a pastoral da Igreja 
acerca da Bíblia torna-se ne-
cessário por motivos internos 
da vida cristã, de modo que 
os fiéis saibam distingui-la 
de outros «livros religiosos» 
(Catecismo, Missal, Leccio-
nários) e usá-la com alguma 
segurança.

A Rai e a leitura 
contínua da Bíblia

3- Durante a primeira 
semana do «Sínodo dos Bis-
pos» sobre a Palavra de Deus, 
a RAI, canal público da tele-
visão italiana, apresentou um 
projecto de leitura contínua 
da Bíblia, noite e dia, leitura 
feita pelo Papa e por pessoas 

que se inscreveram pela NET, 
mesmo de outras confissões 
religiosas. Os textos foram 
seleccionados pela RAI.

Participaram mais de 1200 
pessoas. O Papa fez a leitura 
do Génesis, seguido da leitura 
pelo rabino de Roma, ex-go-
vernantes italianos, e perso-
nalidades ligadas ao mundo 
da cultura e do cinema, como 

Roberto Benigni, e com a par-
ticipação de um coro e do te-
nor Andrea Bocelli.

Com excepção do Papa, 
todos os textos foram pro-
clamados na basílica de San-
ta Cruz de Jerusalém, em 
Roma. 

Renovação bíblica 
entre nós

 4- Entre nós, a renovação 
bíblica manifestou-se nas ce-
lebrações litúrgicas dos dias 
de semana e dos Domingos e 
na Semana Santa, onde os fi-
éis têm ouvido pela primeira 
vez nomes e episódios bíbli-
cos que nunca tinham escu-
tado, tanto do Novo como do 
Velho Testamento. Também 
apareceram grupos de oração 
feita a partir da Bíblia, de que 
são exemplos a lectio divina e 
as Oficinas de oração e o Ca-
minho neocatecumenal. Tem 
crescido a familiaridade com 
os salmos, pelo seu uso litúr-
gico na Missa, nas Laudes e 
nas Vésperas das Exéquias. Já 
há casos de paróquias onde se 
canta nas tardes dos Domin-
gos a Oração de Vésperas, al-
ternando com o terço a Nossa 
Senhora. E a oração do Terço 
vem a ser enriquecida com a 
meditação piedosa dos textos 
da Bíblia. Também no traba-
lho da Catequese há um maior 
recurso à Bíblia. Algumas pa-
róquias têm realizado cursos 

de iniciação ao uso da Bíblia, 
o que é um bom caminho. 

Mas há ainda um longo 
caminho a percorrer, sobre-
tudo um conhecimento global 
da Bíblia que permita ao ou-
vinte e leitor de qualquer tex-
to situar-se logo no ambiente 
do mesmo. E há temas que re-
querem maior clareza, como a 
noção de «inspiração» da Bí-

blia, pois muita gente não 
percebe como o carácter 
sagrado da Bíblia se har-
moniza com narração de 
episódios imorais. 

Liturgicamene, é 
preciso melhorar a pro-
clamação da Palavra, em 
muitos casos deficiente 
pelo desconhecimento 
das regras mínimas da 
leitura em voz alta e do 
uso do microfone, e pela 
ausência de espiritualida-
de; 

É ainda débil muito 
débil a ligação da 1ª par-
te da Missa, dedicada à 
Palavra, com a 2ª parte 

ou Eucaristia propriamente 
dita. Contrariamente ao que a 
Igreja quer, as duas partes são 
mais justapostas que integra-
das uma na outra. Por exem-
plo, o cântico de entrada às 
vezes não tem qualquer cone-
xão com o tema do Domingo, 
e os cânticos de Comunhão 
por vezes não têm relação 
com as leituras proclamadas 
anteriormente, e até há casos 
em que a homilia anda por 
outro lado! Daí resulta uma 
celebração confusa.

Intervenções no Sínodo

5- Das intervenções feitas 
no Sínodo, três foram referi-
das pela média: uma sobre a 
homilia, como actividade li-
túrgica difícil, um exercício 
da aplicação dos textos pro-
clamados às circunstâncias 
concretas de cada assembleia, 
onde o padre intervém como 
verdadeiro educador da fé, 
sensível às realidades actuais 
mas sem atraiçoar o que foi 
proclamado nos textos; outra 
sobre o abuso de exegetas 
(especialistas de ciências bí-
blicas) e de teólogos (especia-
listas da reflexão doutrinária) 
quando fazem a interpreta-
ção da Bíblia sem espírito 
de Igreja, com desorientação 
dos fiéis. (O Papa respondeu 
a esta última questão dizendo 
que a mera análise das condi-
ções geográficas, históricas e 

literárias dos textos da Bíblia 
é insuficiente para captar o 
sentido religioso aí revelado. 
Uma pessoa sem fé não pode 
interpretar correctamente a 
Sagrada Escritura como Pala-
vra de Deus); e uma terceira 
feita pelo Secretário do Sí-
nodo sobre o analfabetismo 
bíblico. Embora muito divul-
gada (mesmo assim são mais 
as línguas que a desconhecem 
que aquelas em que se encon-
tra traduzida), há em todo o 
mundo, cristão e não cristão, 
uma ignorância espantosa do 
conteúdo da Bíblia, mesmo 
por parte de gente estudada. 
Daí resulta um empobreci-
mento religioso e mesmo cul-
tural pelo desconhecimento 
da belíssima simbólica literá-
ria e artística. 

Renasce a vontade 
de ler a Bíblia

6- Numa pesquisa feita 
em todo o mundo sobre a lei-
tura da Bíblia, para servir de 
apoio ao Sínodo, o Presidente 
do Conselho Pontifício para a 
Cultura, cardeal Ravasi, en-
controu notas surpreendentes. 
Nos Estados Unidos, 73% da 
população leu algum trecho 
da Bíblia no último ano. Em 

Itália, à mesma pergunta, só 
25 % abriram uma página da 
Bíblia no mesmo período de 
tempo. A Espanha aparece 
quase sempre em último lu-
gar nesta sondagem, o que é 
estranho dado tratar-se de um 
país católico, mas provavel-
mente marca um hiato com o 
seu passado. 

No geral, há o desejo de 
voltar à leitura da Bíblia con-
siderada o «Grande Código» 
da Humanidade, designação 
criada pelo pintor e poeta in-
glês William Blake.

Na Itália, um número sig-
nificativo de pessoas, 63%, 
manifestou vontade de que a 

leitura da Bíblia seja introdu-
zida na escola.

Proposta pastoral

7- Qualquer que seja a 
orientação final que venha do 
Sínodo, é fundamental que os 
párocos e educadores da fé 
(catequistas, professores de 
religião católica, assistentes 
do CNE e de outros grupos 
de jovens) promovam uma 
iniciação ao uso da Bíblia, 
pelo menos nos grupos mais 
responsáveis e com pessoas 
piedosas. 

Há na livraria da diocese 
cadernos editados com essa 
finalidade, acessíveis tanto no 
preço como na exposição e na 
técnica a usar. Sem essa espé-
cie de conhecimento básico 
global, nada se pode cons-
truir no futuro nem no sector 
da espiritualidade nem da 
liturgia nem do diálogo com 
outras pessoas nem da prega-
ção. Esta andará prisioneira 
de histórias moralizantes, de 
filosofias humanas, de textos 
retóricos e de alusões à tele-
visão. 

A partir dessa iniciação 
fundamental surgirão dina-
mismos e perguntas pessoais 
de natureza bíblia e doutriná-

ria que solicitarão novas aju-
das Esse trabalho de iniciação 
vem pôr à prova a nossa ca-
pacidade didáctica, a coragem 
perante a preguiça mental, e a 
paciência pastoral. 

Mesmo a pregação siste-
mática (tríduos) pode, neste 
ano, fazer-se lendo um texto 
bíblico sobre o tema escolhi-
do e comentando-o.

É a hora de marcar um 
novo período na pastoral da 
fé.

Ao longo do ano gostava 
de visitar os grupos conce-
lhios.

     Joaquim Gonçalves, 
       Bispo de Vila Real

Cont. p. 3
Notas pastorais sobre o Sínodo da Palavra
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PAULO APÓSTOLO 
E TESTEMUNHA 

DE JESUS 
RESSUSCITADO

1. Paulo preza o título de 
Apóstolo e reivindica-o: ele 
é apóstolo como os outros 
que o foram antes (Gal 1,17). 
Fala dos Doze e dos apósto-
los, que viram o Senhor, entre 
os quais, como um aborto, se 
conta, pela graça de Deus, que 
o fez apóstolo, apesar de ter 
sido perseguidor: “eu não sou 
digno de ser chamado apósto-
lo, porque persegui a Igreja de 

Deus”(1 Cor 15,9-10). Tam-
bém S. Inácio de Antioquia 
usa esta metáfora: “sou o úl-
timo de todos, sou um aborto, 
mas sei que me será concedi-
do ser alguma coisa, se alcan-
çar Deus”(Aos Romanos,9,2). 
Paulo fala da sua indignidade, 
mas vinca o primado da graça 
de Deus que o chamou, lhe 
revelou o Seu Filho e o en-

viou a anunciar o Evangelho 
(Gal.1,15-16). Foi o Senhor 
que o constituiu apóstolo, não 
a sua presunção, pois, o após-
tolo não se faz, não se elege 
e se designa, mas é feito pelo 
Senhor. Paulo é apóstolo por 
vocação (Rm1,1), “não da 
parte dos homens, nem por 
homem algum, mas por Jesus 
Cristo e por Deus Pai, que o 
ressuscitou dos mortos”(Gal 

1,1). A iniciativa é de Deus e 
de Cristo que lhe confia a mis-
são. Paulo viu o Senhor e foi 
chamado por Ele, para ser en-
viado, como mandatado, em-
baixador, testemunha ocular e 
servo de Cristo, representante 
dum mandante. Por isso, diz 
retoricamente: Não sou eu 
apóstolo? Não vi eu a Jesus 
Cristo, nosso Senhor? (1 Cor 

9,1). No início das Cartas, 
junta ao nome a credencial de 
apóstolo e de servo escolhido 
e enviado por Cristo: “Paulo, 
servo de Jesus Cristo, Apósto-
lo por vocação, escolhido para 
anunciar o Evangelho”(Rm 
1,1); “Paulo, por vontade de 
Deus escolhido para Apóstolo 
de Jesus Cristo”(1 Cor 1,1). O 
mesmo em 2 Cor 1,1; Gal 1,1; 
Ef 1,1; Col 1,1; 1 Tim 1,1; 2 
Tim 1,1; Tit 1,1. Mas quando 
diz Paulo e Timóteo, não diz 
apóstolos, mas “servos de Je-
sus Cristo”(Fil 1,1), sinal de 
que reserva o título “Após-
tolo” para os que, como ele, 
viram o Senhor ressuscitado e 
por Ele foram constituídos e 
mandatados. Timóteo é o seu 
íntimo colaborador, filho pre-
dilecto, mas não apóstolo. Há 
diferença entre as testemu-
nhas oculares e os que vêm 
depois. Paulo foi escolhido, 
chamado por Deus, com a re-
velação do Filho para O anun-
ciar aos pagãos (Gal 1,15-16). 
Na sua pregação, considera-se 
apóstolo, enviado por Jesus, 
depois de o ter visto e por Ele 
ter sido conquistado (Fil 3,11) 
e comporta-se na Igreja, como 
pai (1 Cor 4,15) e mãe (Gal 
4,19), dizendo: “Não somos 
donos da vossa fé mas cola-
boradores da vossa alegria” (2 
Cor 1,24). 

2. A actividade missioná-
ria em prol do Evangelho é 
contada nos Actos dos Após-
tolos que narram a expansão 
do Evangelho de Cristo e os 
feitos de Pedro e Paulo, sem 
falar do seu nascimento e 
morte. Os Actos não são bio-
grafia de pessoas “do nasci-
mento à morte”, mas relato da 
difusão da Palavra de Deus, 
de Jerusalém a Roma, graças 
ao testemunho dos discípulos, 
guiados pelo Espírito, como 
disse Jesus: “ides receber 
uma força, a do Espírito San-
to, que descerá sobre vós e se-
reis minhas testemunhas em 
Jerusalém, por toda a Judeia 
e Samaria e até aos confins 
do mundo”(Act 1,8). Antes 
de falar da missão de Paulo, o 
livro narra os feitos de Pedro 
e João e doutros missionários 
perseguidos vindos de Jeru-
salém a evangelizar a Judeia 
e a Samaria, após a morte de 
Estêvão. Pedro vai a Cesareia, 
baptiza Cornélio e, antes de 
Paulo, leva o Evangelho aos 
pagãos, o qual, após a mor-
te de Tiago, é anunciado, a 
judeus e gregos, na Fenícia, 
em Chipre e Antioquia, pelos 
discípulos helenistas, vindos 
de Jerusalém. Em Antioquia, 

os discípulos e sequazes do 
Senhor recebem o nome de 
cristãos. Antioquia, cruza-
mento de culturas e de povos, 
fundada pelo rei Antíoco, nas 
margens do rio Oronte, terri-
tório disputado, outrora, por 
Ramsés II e pelo imperador 
Hitita, cujos exércitos se ba-
teram em Kadesh, converteu-
se em centro de difusão da 
fé, ponto de partida das três 
viagens de Paulo. Barnabé, 

“homem bom, cheio de fé e 
do Espírito Santo”, foi a Tar-
so procurar Saulo (Act 11,19-
26), o escolhido, para levar o 
nome de Jesus, que lhe apare-
ceu, no caminho, “aos pagãos, 
aos reis e aos filhos de Israel” 
(Act 9,16), na Ásia, Macedó-
nia e Acaia, até Roma. O es-
sencial é o anúncio e difusão 
do Evangelho em toda a parte 
e até ao fim dos tempos, tare-
fa sempre actual, como diz o 
final dos Actos dos Apósto-
los: “Paulo permaneceu dois 
anos inteiros no alojamento 
que alugara, onde recebia to-
dos os que iam procurá-lo, 
anunciando o Reino e Deus e 
ensinando o que diz respeito 
ao Senhor Jesus Cristo, com 
o maior desassombro e sem 
impedimento”(Act 28,30-31).

Os Actos deixam a vida 
de Paulo e Pedro, em suspen-
so, Após a libertação miracu-
losa de Pedro diz-se: “depois 
retirou-se dali e foi para ou-
tro lugar” (Act 12,17). Para 
onde foi Pedro? Para Antio-
quia? Para Roma? A tradição 
e autores antigos falam da 
sua presença, em Antioquia, 
e do martírio, em Roma. Ao 
autor dos Actos só interessa 
a propagação do Evangelho. 
Pedro, Paulo, Barnabé, Apolo 
são colaboradores da Palavra, 

servos, testemunhas, após-
tolos, enviados em nome de 
Cristo e de Deus e escolhidos 
e guiados pelo Espírito. Os 
cooperadores são servos, o 
importante é Deus e a difu-
são da sua Palavra, como diz 
Paulo ao Coríntios: “Quem é 
Apolo? Quem é Paulo? Sim-
ples servos, por cujo intermé-
dio abraçastes a fé ... Assim, 
nem o que planta nem o que 
rega é alguma coisa, mas só 

Deus que dá o crescimento” 
(1 Cor 3, 5. 6).

3. A partir do capítulo 13, 
os Actos dos Apóstolos cen-
tram-se na actividade missio-
nária de Paulo e colaborado-
res. As viagens de Barnabé e 
Paulo são assim introduzidas: 

“Na Igreja  de Antioquia, 
havia  profetas e doutores: 
Barnabé, Simeão, chamado 
Níger, Lúcio de Cirene, Ma-
naen, companheiro de infância 
do tetrarca Herodes, e Saulo. 
Durante a liturgia eucarística 
do Senhor, acompanhada de 
jejum, o Espírito Santo disse: 
Separai Barnabé e Saulo para 
a missão, para que os chamei. 
Então, tendo jejuado e reza-
do, impuseram-lhes as mãos 
e deixaram-nos partir. Assim, 
enviados pelo Espírito Santo, 
desceram a Selêucida e daí 
navegaram para Chipre”(Act 
13,1-4).

Paulo é escolhido e man-
datado, é embaixador e após-
tolo. Lucas privilegia o termo 
apóstolo, ao passo que S. 
João, no Evangelho, só 1 vez 
o usa (Jo 13,16), preferindo 
os Doze e discípulos. Os Ac-
tos reservam habitualmente o 
título apóstolo para os Doze, 
desde o início em que os Onze, 

Paulo de Tarso, fariseu e perseguidor dos cristãos, tornou-se 
o grande missionário e a maior testemunha de Jesus, que se lhe 
fez ver, lhe apareceu no caminho, o chamou, enviou, constituiu 
apóstolo e instrumento de eleição, para a conversão dos gentios. 
O perseguidor tornou-se sequaz apaixonado e instrumento, na 
evangelização dos povos. Paulo é o apóstolo por antonomásia 
e Pedro é “o príncipe dos apóstolos”, o chefe do Colégio dos 
Doze. As vidas de Pedro e Paulo gastaram-se no anúncio do 
Ressuscitado e do seu Evangelho e culminaram no martírio, em 
Roma, segundo a Tradição que fala do abraço que se deram, às 
portas da Urbe.

Cont. p. seguinte
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CADERNO PASTORAL

NOS PASSOS DE S. PAULO

1. A luz ao meio-dia no cami-
nho de Damasco

Sabemos que no ponto de viragem 
desta vida de fogo está o encontro com 
Cristo a caminho de Damasco (cf. Act 
9, 3-9; 22, 6-10; 26, 12-18; 1Cor 15, 
8-11; Gal 1, 13-18), uma experiência 
verdadeiramente pascal que para sem-
pre envolve Paulo na luz do Ressusci-
tado. Aquele que de forma apaixonada 
perseguia Jesus Cristo naqueles que 
seguiam a sua “Via” (Act 9, 4: “Sau-
lo, Saulo, porque me persegues?”) não 
se dava conta de que estava a ser per-
seguido por Ele e, quando finalmente 
o encontrou, deixou-se apanhar para 
sempre (Fl 3, 12: “…mas corro, para 
ver se o alcanço, já que fui alcançado 
por Cristo Jesus”)! O perseguidor da 
Igreja tornou-se fundador e consolida-
dor de Igrejas!

Há quem diga que deste encon-
tro fulgurante resultou a conversão 
de Paulo. Outros preferem falar dele 
como um momento forte de ilumina-
ção e ao mesmo tempo 
de vocação. Estes dois 
termos talvez sejam 
mais adequados para 
traduzir o que se passou: 
foi um encontro pessoal 
com Jesus Cristo res-
suscitado, que entrou na 
sua vida e provocou nele 
uma mudança radical. 
A partir daí, Paulo foi 
transformado, não por 
força de um pensamento 
intelectual ou imposi-
ção moral, mas por um 
acontecimento, a pre-
sença irresistível do Res-
suscitado, que pela sua 
luz e força o constituiu 
Apóstolo e lhe deu todos 
os meios para levar por 
diante a sua missão.

2. Paulo, chamado 
a ser Apóstolo

Desde então, Paulo 
reivindica para si com 
toda a autoridade o títu-
lo de Apóstolo, por três 
motivos: porque viu o 
Senhor e foi chamado 
por Ele (1Cor 1, 9: “Não vi Jesus, nos-
so Senhor?”; Gal 1,1: “Paulo, após-
tolo - não da parte dos homens, nem 
por meio de homem algum, mas por 
meio de Jesus Cristo e de Deus Pai, 
que o ressuscitou dos mortos”); por-

que Cristo o enviou, fazendo jus ao 
significado da própria palavra grega 
apóstolos (Rom 1, 1: “Paulo, servo de 
Cristo Jesus, chamado a ser Apóstolo, 
escolhido para anunciar o Evangelho 
de Deus”; 1, 5: “por Ele recebemos a 
graça de sermos Apóstolos, a fim de, 
em honra do seu nome, levarmos à 
obediência da fé todos os gentios”); 
porque, sendo enviado, não mais des-
cansou, anunciando o Evangelho noite 
e dia, entregando e gastando a vida por 
Cristo, Evangelho vivo, e pelas Igrejas 
por este anúncio geradas (1Cor 9, 16: 
“Porque, se eu anuncio o Evangelho, 
não é para mim motivo de glória, é an-
tes uma obrigação que me foi imposta: 
ai de mim, se eu não evangelizar!”).

 
3. Paulo, homem novo

Foi esta união profunda e esta 
entrega incondicional que fizeram de 
Paulo um homem novo, de tal modo 
enamorado por Jesus Cristo que consi-
dera uma perda tudo aquilo que tinha 

vivido antes (Fl 3, 8: “Sim, considero 
que tudo isso foi mesmo uma perda, 
por causa da maravilha que é o conhe-
cimento de Cristo Jesus, meu Senhor: 
por causa dele, tudo perdi e considero 
esterco, a fim de ganhar a Cristo”). 

Vivendo uma profunda união a 

O encontro de Damasco fez de Paulo um homem novo
Estou totalmente de acordo com todos aqueles que dizem que a melhor forma de viver o Ano Paulino não é elaborar 

labirínticas reflexões teológicas acerca da doutrina do Apóstolo das gentes, mas é partir da sua vida apaixonada, traba-
lhosa e calcorreada pelo mundo fora, bem como da vida das comunidades por ele fundadas, aquelas por onde passou e 
aquelas a quem escreveu. É preciso recordar que Paulo não fez teologia sentado num gabinete, de lareira acesa e pantufas 
calçadas. A sua teologia nasceu da experiência vivida, da sua actividade missionária e das respostas que teve que dar a 
vários problemas. É uma teologia que parte da vida da Igreja e ajuda a fortalecer essa vida.

Cristo, ele deixa-se renovar a si pró-
prio e ajuda a renovar todos aqueles a 
quem é enviado. Abandonando o ho-
mem velho, exorta aqueles a quem es-
creve a fazerem o mesmo, traduzindo 
essa atitude no pensar e no agir (Ef 4, 
22-24: “que deveis, no que toca à con-
duta de outrora, despir-vos do homem 
velho, corrompido por desejos enga-
nadores; que vos deveis renovar pela 
transformação do Espírito que anima a 
vossa mente; e que deveis revestir-vos 
do homem novo, que foi criado em 
conformidade com Deus, na justiça e 
na santidade, próprias da verdade”).

Que passos deu ele neste caminho 
de renovação?

Já falámos num desses passos no 
nosso artigo anterior. Apresentamos 
agora mais alguns, de forma resumida, 
citando algumas passagens das Car-
tas autênticas de Paulo e também das 
outras que, embora possam não ser da 
sua autoria, reflectem de algum modo 
a sua acção evangelizadora:

• De fariseu a discípulo 
de Cristo – Fl 3, 5-7; cf. 
Act 26, 5-8;
• Da circuncisão do corpo 
à circuncisão do Espíri-
to (ou da circuncisão da 
carne à circuncisão do 
coração) – Rom 2, 25-29; 
1Cor 7, 19; Gal 5, 2s.6; Fl 
3, 2-7; 
• Da circuncisão para a 
vida nova em Cristo, pelo 
baptismo – Rom 6, 4;
• Do pecado à graça, da 
morte à vida – Rom 5, 
17-21; 
• Da desobediência a 
Deus à misericórdia de 
Deus – Rom 11, 30-32;  
• Da escravidão à liberda-
de – Rom 6, 15-22; Gal 
5, 1; 
• Da justiça da Lei à jus-
tiça da fé – Rom 1, 17; 
3, 21-26; Gal 2, 16; 3, 
11.24-27
• Da mentira à verdade – 
Ef 4, 25; Cl 3, 9.

Eis alguns passos da 
caminhada paulina. Es-
peramos poder percorrer 

o mesmo itinerário no nosso tempo, 
deixando-nos cegar pela luz de Cristo 
para podermos ser por Ele evangeli-
zados, transformados e renovados. Só 
assim poderemos ser evangelizadores 
à maneira de S. Paulo.

                     P. Manuel Coutinho

sob a liderança de Pedro, escolhem 
Matias, para o lugar de Judas (Act 
1, 15-26), mas, em Act.14,4 e 14, 
Barnabé e Paulo são, 2 vezes, de-
signados apóstolos, isto é, envia-
dos e testemunhas de Jesus.

4. A missão para que o Espírito 
escolhe, é anunciar o “Evangelho 
de Deus”, a vida, morte e ressur-
reição do seu Filho, o “Evangelho 
de Cristo”, que opera pelo “poder” 
e pela “justiça de Deus”. Paulo 
levou tanto a sério o anúncio do 
Evangelho da graça ou iniciativa 
de Deus que o transformou e se-
duziu, a caminho de Damasco, 
que designa o anúncio salvífi-
co de Cristo aos pagãos, “o meu 
Evangelho”(Rm 2,16;16,25) e con-
fessa: “Eu não me envergonho do 
Evangelho, o qual é poder de Deus 
para salvação de todo o crente, em 
primeiro lugar do judeu, e depois 
do grego. Porque nele se revela a 
justiça de Deus que tem origem na 
fé, conforme está escrito o justo 
viverá da fé (Rm 1, 16-17). Ex-
perimentando, na pele, o poder da 
graça e da misericórdia de Deus, 
ao fazer do perseguidor um após-
tolo apaixonado, Paulo deixou a 
melhor reflexão do Evangelho, 
como poder, justiça e sabedoria 
de Deus, na carta aos Romanos, 
ditada a Tércio que a escreveu, em 
Corinto, em casa de Gaio, onde 
Paulo se hospedava (Rm16,22-23) 
e entregue pela “nossa irmã Febe, 
diaconisa da Igreja de Cêncreas”, 
que os Romanos devem “receber 
no Senhor, como devem fazer os 
santos”, ajudando-a, “porque ela 
também ajudou a muitos e até a 
mim próprio”(Rm 16,1-2), diz, 
multiplicando elogios aos colabo-
radores. A palavra diaconisa sig-
nifica simplesmente servidora. A 
longa lista da Carta aos Romanos 
e os nomes doutras Cartas e dos 
Actos dos Apóstolos mostram que 
a difusão do Evangelho foi obra 
de cristãos empenhados, clérigos 
e leigos, homens e mulheres, co-
merciantes, soldados, viajantes e 
famílias que punham as casas à 
disposição da Igreja para celebrar 
a Eucaristia e os louvores de Deus 
e se entregaram inteiramente ao 
Evangelho de Jesus, que assumi-
ram, viveram e transmitiram como 
próprio e que é o mesmo que Pau-
lo aprendeu da Tradição da Igreja, 
como a notícia da morte, sepultura 
e ressurreição e a da Eucaristia, na 
noite em que foi entregue: “Eu vos 
transmiti o que havia recebido” (1 
Cor 15,3; cf. 1 Cor 11,23).

            Amândio José Tomás

Cont. p. anterior

PAULO APÓSTOLO 
E TESTEMUNHA
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NOTÍCIAS

DOURO I - Curso sobre S. Paulo
O Arciprestado do Douro I organizou um curso bíblico, no âmbito do Ano Paulino. Os en-

contros serão todas as Quintas feiras, à noite, na Casa da Criança da Régua, a partir do dia 13 
de Novembro.

“Tributo justo”
Homenagem a Mons. Minhava

No âmbito do cinquentenário da criação da «Marcha de Vila Real», a Associação Cultural 
e Recreativa “Mar de Pedra”, com a colaboração de outras instituições locais, vai homenagear 
o compositor, o músico, o professor, o intelectual e o sacerdote que é Mons. Minhava. Será 
no grande auditório do teatro de Vila Real, no dia 21 de Novembro, a partir das 21h30. A não 
perder.

Pastoral de conjunto
Baixo Tâmega edita 
Programa Pastoral

O Arciprestado que engloba os Concelhos 
de Mondim de Basto e Ribeira de Pena editou, 
pela primeira vez, um bem, conseguido pla-
no pastoral conjunto. Para além de muita do-
cumentação formativa, contém o horário das 
Missas dominicais, os contactos dos Párocos e 
principais estruturas diocesanas e a programa-
ção minuciosa, para todo o ano, nas várias co-
munidades. Por ele ficamos a saber, por exem-
plo, que, desde o dia 1 de Outubro de 2008 até 
31 de Julho de 2009, há sempre um dia de ado-
ração ao Santíssimo Sacramento a decorrer em 
alguma das paróquias do Arciprestado.

Um bom trabalho de conjunto, cujo mode-
lo se recomenda.

XVIII Encontro Regional
Mais de 800 Escuteiros reunidos 
em Sanfins do Douro

No ano em que se comemoram os 85 anos da introdução do escutismo nesta Diocese de Vila 
Real, decorreu, nos dias 18 e 19 de Outubro, com a presença de elementos de todos os Agrupa-
mentos, o XVIII encontro regional do Corpo Nacional de Escutas – Escutismo Católico Português 
(CNE). Contactos com a natureza, trabalhos de grupos, reflexões sobre metodologias educativas 
das secções, desfile e Eucaristia, para alem de outras, foram as activadas desenvolvidas nesses 
dias. Ao final, parti-
ciparam também os 
pais e as entidades 
da zona que os re-
cebeu.

Recorde-se que 
o escutismo conti-
nua a ser um método 
muito válido para a 
educação das crian-
ças, adolescentes 
e jovens e que, por 
isso mesmo, é mui-
to acarinhado pela 
Igreja Católica.

Religiosa homenageada
A Irmã Maria Cecília Pontes, da Congregação das Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada 

Conceição, presentemente, Superiora das religiosas que trabalham no Lar de velhinhos de Nos-
sa Senhora das Dores, em Vila Real, foi homenageada pelo Rotary Club. A Ir. Cecília, com o 
curso de enfermeira, trabalhou em inúmeras comunidades portuguesas e em Roma, sempre no 
âmbito dos serviços de saúde e da terceira idade. Trabalha em Vila Real desde o dia 5 de Julho 
de 1986.

É sempre agradável saber que a sociedade civil reconhece que se lhe dedica de alma e co-
ração. Mas estas acções de gratidão só pecam por defeito, pois, por essa nossa Diocese fora, há 
largas dezenas de outros casos que mereciam igual distinção.

Escolas do Estado 
e Escolas privadas

Numa audiência em Castelgandolfo, o Papa defendeu a ne-
cessidade de favorecer  a igualdade efectiva entre as escolas 
do Estado e escolas privadas de grau igual, permitindo assim 
aos pais a liberdade de escolha da escola que os filhos devem 
frequentar.

P.Virgílio, Novo Reitor 
do Santuário de Fátima

Assumiu já a actividade pastoral efectiva o Reitor do Santu-
ário de Fátima o P.Virgílio do Nascimento Antunes, da diocese 
de Leiria. 

O novo Reitor do Santuário, com 47 anos de idade, traba-
lhou no Seminário diocesano, foi administrador da diocese e 
estava já integrado nos serviços pastorais do Santuário. Suce-
de ao Dr Luciano Guerra que completou 76 anos em Agosto 
e orientou o Santuário desde 13 de Fevereiro de 1973 a 25 de 
Setembro deste ano.

Na tomada de posse, D. António Marto afirmou que, «neste 
tempo em que se sente uma cultura de «eclipse de Deus», é ne-
cessário que os fiéis vão ao essencial, ao coração da fé. Por sua 
vez, o Reitor testemunhou que a sua admiração por Fátima vem 
dos temos de criança e disse admirar «a força que este espaço e 
a simples palavra Fátima desperta nos fiéis, tanto em Portugal 
como no estrangeiro: é algo que nos comove e ultrapassa, algo 
que os homens não podem controlar».

Pelo Santuário de Fátima passam anualmente cinco milhões 
de peregrinos.

Novo Secretário 
da Conferência Episcopal

Em Setembro passado tomou posse como Secretário da Con-
ferência Episcopal Portuguesa o P.Manuel Morujão, jesuíta,que 
até há pouco trabalhou em Roma no governo central  da Com-
panhia de Jesus. 

O cargo de Secretário da Conferência Episcopal era habitu-
almente desempenhado por um Bispo, membro da Conferência. 
A partir de agora, para maior liberdade da sua missão e como 
já acontece em outras Conferências europeias, passa a ser  um 
simples sacerdote.

Estudamos para 
não sermos indiferentes

Estiveram reunidos em Fátima os estudantes universitários 
ligados aos serviços das várias dioceses que têm pastoral desse 
meio. 

A coordenadora, Helena Neves, disse que o que rodeia as 
pessoas nesta época leva-as a uma atitude de indiferença. E con-
tinuou, nós estudamos para não sermos indiferentes, para o que 
é preciso cultivar uma atenção permanente ao que se passa à 
nossa volta, não só no mundo do conhecimento mas da acção 
concreta. 
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N O T Í C I A S

Antigos Alunos dos 
Seminários em Congresso

Já se encontra disponível, no site oficial do Santuário de Fá-
tima na Internet, em www.fatima.pt, o programa do I Congresso 
Nacional de Antigos Alunos dos Seminários, uma iniciativa do 
Santuário de Fátima a realizar em Abril de 2009, numa orga-
nização do Santuário, das associações de antigos alunos dos 
Seminários, da Confederação Portuguesa dos Antigos Alunos 
do Ensino Católico, com a colaboração de todos os Santuários 
Portugueses.

Pensado no âmbito das celebrações do primeiro Centená-
rio do Nascimento do Beato Francisco Marto, este congresso 

nacional, intitulado 
“Seminários: da me-
mória à profecia”, 
decorrerá nos dias 
24 a 26 de Abril de 
2009, no Salão do 
Bom Pastor, no Cen-
tro Pastoral Paulo 
VI, em Fátima.

Nas palavras da 
Comissão Organi-
zadora, o Congresso 
visa “reflectir sobre 
a influência exercida 
por esta Instituição 

na vida pessoal e familiar, profissional e social de quantos por 
lá passaram”.

Neste sentido, para além das vertentes cultural e de convívio 
e dos momentos de oração que o congresso visa proporcionar 
aos participantes, propõem-se à reflexão várias temáticas, algu-
mas relacionadas com o desenvolvimento e o papel dos seminá-
rios e outras sobre as opções de vida e sobre a vocação. Haverá 
ainda lugar para a análise ao papel dos seminários na formação 
Dos cidadãos.

Legados Pios: advertência da Vigararia Geral
Há zonas pastorais da Diocese em que muitos adultos fazem testamentos onde constam 

«bens de alma», nomeadamente missas de sufrágio, e fazem também disposições de outros 
bens.

Esses testamentos são enviados para os Notários que, no respeitante aos bens de alma, 
comunicam o caso aos Ordinários do lugar (Bispos e Vigários Gerais). A Vigararia Geral 
pede aos párocos que avisem as famílias dessas obrigações de consciência e informem 
depois a Vigaria se elas cumpriram ou não tais disposições. 

Esta diligência é assunto pastoral gravíssimo e é igualmente grave o cumprimento por 
parte dos herdeiros. Caso não possam devem dirigir-se à Cúria diocesana.

                                                                       Pe. António Castro Fontes, Vigário Geral

O abandono em Deus
Na visita «ad limina», o Santo Padre dizia aos bispos de Portugal que “a apresentação [das 

vidas dos santos] faz parte da evangelização, que deve ser acompanhada por modelos de pensa-
mento e de conduta”.

De facto, nas nossas catequeses e pregações, muitas vezes apresentamos uma fé árida, de 
meros conceitos, abstracta, como se ela não encarnasse na existência concreta. Não foi assim 
com os maiores expoentes do cristianismo, como aquele que hoje apresentamos.

Charles de Foucault nasceu em França, em 1858. Aos 15 anos, perdeu a fé porque, como 
ele diria mais tarde, ninguém lhe mostrava uma fé atractiva, bela, alegre, na qual valha a pena 
investir a existência. Ingressou na Academia Militar e, ao londo de 12 anos, tornou-se um mate-
rialista convicto. Devido à desordem da sua vida e às suas excentricidades, chegou a ser expulso 
do exército. Mais tarde, foi readmitido e enviado para o norte de África (Argélia e Marrocos). 
Neste último país, dedicou-se a estudar os usos e costumes da população, mormente do deserto. 
Esses trabalhos valeram-lhe a medalha de ouro da Sociedade Geográfica Francesa. Entretanto, 
demitiu-se da vida militar.

Mas essa viagem a Marrocos marcou-o. Tornou-se imagem de uma outra viagem interior 
à procura de si mesmo, da verdade, do Absoluto, de Deus. E aos 28 anos, deu-se a conversão: 
“Uma graça interior solicitava a minha ligação à religião. Comecei a ir à igreja, mesmo sem 
acreditar. Sentia-me bem ali e fazia esta estranha oração: «Meu Deus, se tu existes, faz com que 
eu te conheça». Veio-me a ideia de que eu me devia instruir sobre a religião. Procurei um padre 
culto que me desse alguma instrução sobre a religião católica. Esse sacerdote veio a tornar-se o 
meu confessor e jamais deixou de ser, nos quinze anos que passam desde esse momento, o meu 
melhor amigo”.

Deu-se conta, então, de que a sua vocação religiosa era uma consequência da sua fé. Entrou 
nos Trapistas, Ordem religiosa de extremo rigor de vida. Foi ordenado sacerdote e obteve a per-
missão de viver no deserto do Sahara, em contacto com os touareg, os mais pobres dos pobres, 
cuja designação, em tradução literal, significa «os abandonados por Deus».Criou uma gramática 
da língua desse povo e traduziu-lhe mais de 6.000 versos para as línguas de civilização.

Muitos homens e mulheres seguiram-lhe o exemplo e ainda hoje vivem um estilo de vida 
caracterizado por uma fé alegre, muito simples, em contacto com os mais necessitados, mesmo 
os que participam de outra fé ou não têm nenhuma.

A Charles de Foucauld devemos uma oração, extremamente difícil de rezar, se demos cré-
dito às palavras pronunciadas. É a chamada “Oração do abandono”. É preciso, de facto, muito 
abandono nas mãos de Deus para se ousar dizer uma oração destas. Entretanto, ela aqui fica, 
como meta de vida crente.

Meu Pai,
Eu me abandono a Ti,
Faz de mim o que quiseres.
O que fizeres de mim,
Eu Te agradeço.

Estou pronto para tudo, aceito tudo,
Desde que a Tua vontade se faça em 
mim
E em tudo o que tu criaste.
Nada mais quero, meu Deus.

Nas tuas mãos entrego a minha vida.
Eu te a dou, meu Deus,
Com todo o amor do meu coração,
Porque Te amo
E é para mim uma necessidade de 
amor dar-me,
Entregar-me nas Tuas mãos sem me-
dida,
Com uma confiança infinita,
Porque Tu és...
Meu Pai!

Cursos de Cristandade
Neste mês de Novembro, decorrem dois novos Cursilhos, 

um para senhoras nos dias 13, 14, 15 e 16, orientado pelos Pe.s 
Manuel Alves e Domingos Lage, e outro para homens, nos dias 
28, 29 e 30 e 1 de Dezembro, orientado pelos Pe.s Francisco 
Gonçalves e Sérgio Dinis, ambos na Casa Diocesana.

Convívio Fraterno
Os Convívios são a versão juvenil dos Cursos de Cristanda-

de: ao longo de 3 dias reflecte o essencial da fé católica e procu-
ra centrar a vida dos jovens na Eucaristia e Reconciliação. 

O último realizado na Diocese foi em Valpaços, na Casa Pa-
roquial, no mês de Maio, orientado pelo Pe. Jorge Fernandes. 
Está agoara agendado outro para os dias 28, 29 e 30 de Novem-
bro e 1 de Dezembro, no Colégio Salesiano de Poiares, Régua, 
que será orientado pelo Pe. João Curralejo.
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Maria, o auxílio dos cristãos
Em Setembro, celebramos a natividade de Nossa Senhora (dia 8) e fez-se festa por todo 

o lado; dedicamos-lhe o mês de Outubro, a ponto de o denominar “mês do rosário”; eviden-
temente, não a esquecemos em Novembro; e é impossível passar Dezembro sem a contínua 
referência a ela (Imaculada Conceição e Natal).

Porque ela está muito presente no 
mistério de Cristo e na vida da Igreja, 
vale a pena transcrever um lindo texto, 
muito afectivo, do grande P. António 
Vieira, cujo IV centenário do seu nasci-
mento se celebra neste ano. É esta, tam-
bém, uma forma de recordar este insigne 
missionário e evangelizador.

Sermão do Nascimento 
da Mãe de Deus

“Quereis saber quão feliz, quão 
alto é e quão digno de ser festejado o 
Nascimento de Maria? Vede o para que 
nasceu. Nasceu para que d’Ela nascesse 
Deus. (…) Perguntai aos enfermos para 
que nasce esta celestial Menina, dir-vos-
ão que nasce para Senhora da Saúde; 
perguntai aos pobres, dirão que nasce 
para Senhora dos Remédios; pergun-
tai aos desamparados, dirão que nasce 
para Senhora do Amparo; perguntai aos 
desconsolados, dirão que nasce para 
Senhora da Consolação; perguntai aos 
tristes, dirão que nasce para Senhora 

dos Prazeres; perguntai aos desesperados, dirão que nasce para Senhora da Esperança. Os 
cegos dirão que nasce para Senhora da Luz; os discordes, para Senhora da Paz; os desen-
caminhados, para Senhora da Guia; os cativos, para Senhora do Livramento; os cercados, 
para Senhora da Vitória. Dirão os pleiteantes que nasce para Senhora do Bom Despacho; 
os navegantes, para Senhora da Boa Viagem; os temerosos da sua fortuna, para Senhora do 
Bom Sucesso; os desconfiados da vida, para Senhora da Boa Morte; os pecadores todos, para 
Senhora da Graça; e todos os seus devotos, para Senhora da Glória. E se todas estas vozes se 
unirem em uma só voz, dirão que nasce para ser Maria e Mãe de Jesus”.

Exposição 
em Vila Real

“Aproximações ao Sagrado”

Fruto de uma colaboração entre a Câ-
mara Municipal e a Diocese, o novo espaço 
museológico da Vila Velha vai ser palco de 
uma exposição de arte distinta do habitual: 
um artista contemporâneo mostra a sua obra 
de carácter religioso. A abertura será no dia 
12 de Novembro, às 21h30, e estará patente 
até ao dia 23.

A exposição denomina-se ‘Tocar as 
coisas da memória. José Rodrigues, aproxi-
mações ao sagrado’ e é constituída por 67 
peças, entre escultura, pintura e desenho. 
Trata-se de um pequena selecção feita a par-
tir da imensa produção do Mestre José Ro-
drigues nesta área do imaginário bíblico e 
sagrado, ao longo dos últimos 20 anos.

Está dividida em 6 secções que, inten-
cionalmente, não aparecem muito marcadas 
na disposição das peças: Cristo; Nossa Se-
nhora; Anjos; episódios bíblicos; rostos da 
santidade; vida da Igreja.

Entre as peças expostas, destaca-se o 
báculo concebido por José Rodrigues para 
o actual bispo de Leiria-Fátima, D. António 
Marto, que lhe foi oferecido pelo clero de 
Vila Real, uma peça em prata de grande sim-
bolismo e riqueza narrativa.

A não perder.

Jubileu Sacerdotal
P. Agostinho Brígido

celebra Bodas de Ouro
Não é sacerdote diocesano, mas vive e 

trabalha na Diocese de Vila Real como Pá-
roco de S. José de Godim (Régua), desde 
2001. Pertence à Congregação do Espírito 
Santo, há muito estabelecida entre nós.

Natural de Caranguejeira (Leiria), estu-
dou nos Seminários da sua Congregação e 
na Universidade de Salamanca. Foi ordena-

do sacerdote a 20 de Setembro de 1958. Desempenhou diver-
sas funções nas casas da sua Congregação e foi missionário 
em Angola e Brasil. De 
regresso a Portugal, foi 
administrador da LIAM 
(Liga Intensificadora 
da Acção Missionária) 
e Pároco em Lisboa.

No passado dia 26 
de Outubro, houve ce-
lebração das suas Bodas 
de Ouro Sacerdotais na 
Paróquia de Godim, 
com a presença dos Pa-
dres que trabalham no 
Arciprestado do Douro 
I (Régua, Santa Marta e 
Mesão Frio).

De trato afável e 
sempre solícito, o P. 
Brízido é muito estima-
do pelos sacerdotes e 
pelos leigos. 

Ad multos.

S. Paulo: História, Geografia e Teologia
No sentido da articulação da fé com a cultura e para proporcionar formação superior neste 

ano do jubileu Paulino, o senhor Bispo Coadjutor, D. Amândio Tomás, orientará uma acção de 
formação sobre S. Paulo, promovida pelo Centro Católico de Cultura.

Este curso decorrerá em 
Vila Real, na segunda quinze-
na de Novembro e primeira de 
Dezembro, no auditório do Se-
minário, às Terças e Quintas, 
sempre entre as 20h30 e as 22 
horas. Concretamente, desen-
volver-se-á nos dias 18, 20, 25 e 
27 de Novembro e 2, 4, 9 e 11 de 
Dezembro.

Situar-se-á S. Paulo nas três 
culturas dominantes do tem-
po (judaica, grega e romana), 
referir-se-á a novidade da sua 
conversão ao cristianismo, se-
guir-se-á o percurso geográfico 
das suas viagens missionárias e 
acentuar-se-á as suas principais 
coordenadas teológicas.

As inscrições serão feitas no 
Seminário (eventualmente, por 
intermédio das Paróquias) ou 
pelo telefone 259 325 828, ou 
ainda pelo seguinte correio elec-
trónico: ccc-vr@mail.pt


