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Nestas longas «narrativas», podemos encontrar reservas freáticas para alimentar nascentes do entendimento da vida, a partir do essencial e do fogo
que animam os desejos e dessedentam as sedes mais profundas.
Em Transparências reúnem-se vinte entrevistas colhidas em contexto de dinamização de processos de discernimento e de opção fundamentais. Elas convidam o leitor a viajar até aos centros dos mistérios da vida, da liberdade e
das decisões, onde a luz se concentra e ilumina a existência desde uma fonte
especial, a das perguntas.
Como mármore que se transforma em corpo de luz, cada entrevistado ilumina-se e torna-se fonte de luminosidade com as perguntas que recebe e as
respostas que dá. Sem qualquer grelha fixa de questões, parte-se da pessoa,
irrepetível e autodiscernida, na consideração das relações familiares e noutras
contextualidades, de forma a proporcionar ao entrevistado uma total liberdade de dissertação opinativa, tantas vezes reveladora de originais meandros
interpretativos da vida e das situações pouco costumados, nem tampouco esperados, o que substanciou sobremaneira a vertente antropológica, que terá
levado a que esta série de entrevistas tenha despertado o interesse da comunidade científica, no sentido de elas serem estudadas em diferentes e complementares aspetos.
Efetivamente, trata-se de um contributo de particular relevância para o
conhecimento dos jovens do tempo presente, e instrumento de trabalho
para identificação dos grandes desafios que a todos responsabiliza.
(Da Apresentação)

Rúben Adelino Macieira Ferreira
Tiago André Martins da Silva
Vítor Emanuel Pereira Sá

ISBN 978-989-673-619-4

(coordenação)

TRANSPARÊNCIAS
Jovens e a arte de discernir
JOAQUIM FÉLIX DE CARVALHO
Presbítero da Arquidiocese de Braga, professor

JOAQUIM FÉLIX DE CARVALHO (coordenação)

José Tiago Pereira Varanda

No presente livro, que se lê com facilidade e com prazer, encontramos texturas
de vida impolidas e modulações culturais que se afastam do registo de certos
discursos e esquemas.
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20 grandes entrevistas

e membro da Direção da Faculdade de Teologia
(Braga), é investigador do Centro de Investigação em Teologia e Estudos da Religião (CITER)
da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Dinamiza há mais de uma década
o discernimento vocacional de jovens e adultos
no Seminário Conciliar de Braga, onde exerce as
funções de Vice-Reitor. Na Sé de Braga, da qual
é capitular, desempenha o serviço de Mestre-Escola. Doutorou-se em Liturgia, no Pontifício Instituto Litúrgico Santo Anselmo, em Roma, com a
tese sobre um Pontifical de Luxo Brácaro-Romano
(ms. 870 do ADB). Tem estudado e editado fontes manuscritas e impressas do rito bracarense e
de outras famílias litúrgicas. Além de traduções
(O dom das lágrimas; Flor brilhante, de Hildegarda von Bingen; O ladrão e o querubim. Drama litúrgico cristão oriental em siríaco e neoaramaico),
tem aprofundado temas de arquitetura e arte ao
serviço da liturgia. Juntamente com arquitetos e
artistas, tem colaborado na edificação de espaços
litúrgicos em linguagens contemporâneas, com
reconhecimento nacional e internacional, entre os
quais as Capelas «Árvore da Vida», «Imaculada» e
«Cheia de Graça» em Braga.

