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Apresentação
Este número de Ação Católica, de fevereiro, diz respeito a atividades 

realizadas durante o mês de janeiro, como é habitual. Ainda antes da 
tomada de posse e entrada solene de D. José Cordeiro, atos previstos 
para 12 e 13 de fevereiro. Deles daremos notícia no número de mar-
ço. Entretanto, a capa da revista passa a ostentar, já, as armas de fé do 
novo Prelado da Arquidiocese, entretanto, arquivamos textos publicados 
a propósito da tomada de posse.

Escolhemos para tema do mês o discurso do Papa Francisco aos 
membros do corpo diplomático acreditado junto à Santa Sé, em 10 
de janeiro.  

Do Santo Padre publicamos também mensagens para o Dia Mun-
dial do Doente, Dia Mundial das Comunicações Sociais, Dia Mundial 
das Missões.

 
Do senhor D. Nuno Almeida publicamos a homilia proferida na 

Sé, em 01 de janeiro.
 
Informamos da nomeação de D. José Ornelas para bispo de 

Leiria-Fátima, sucedendo a D. Augusto Marto.
 
Num texto de Rui Ferreira recordamos o que foi o Seminário 

da Falperra.
 
A vida da igreja continuou a ser condicionada, em muitos casos, 

pelas medidas de precaução relativas ao COVID-19 (SARS-Cov-2).

O Diretor





Tema do Mês

1.
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A paz é um bem «contagioso»

Discurso do Papa Francisco aos membros do corpo 
diplomático acreditado junto à Santa Sé, em 10 
de janeiro. 

 
Excelências, Senhoras e Senhores!
 
Ontem chegou ao fim o tempo litúrgico do Natal, período pri-

vilegiado para cultivar as relações familiares que por vezes nos veem 
tão distraídos e distantes, tão atarefados com tantos compromissos 
como frequentemente aparecemos no resto do ano.

Hoje, queremos dar continuidade ao espírito do Natal, encon-
trando-nos juntos como uma grande família, que se encontra e 
dialoga. No fundo, este é o objetivo da diplomacia: ajudar a deixar 
de lado os dissabores da convivência humana, favorecer a concórdia e 
experimentar como, superando as areias movediças da conflitualidade, 
podemos redescobrir o sentido da unidade profunda da realidade [1].
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Por isso, sinto-me particularmente agradecido por terdes querido 
tomar parte neste nosso «encontro de família» anual, ocasião propícia 
de trocarmos mutuamente os bons votos para o novo ano e olharmos 
conjuntamente as luzes e as sombras do nosso tempo.

Um agradecimento particular, exprimo-o ao Excelentíssimo 
Decano, o Senhor George Poulides, Embaixador de Chipre, pela 
amabilidade das palavras que me dirigiu em nome de todo o Corpo 
Diplomático. Por vosso intermédio, desejo fazer chegar a minha sauda-
ção e a certeza da minha estima também aos povos que representais.

 
A vossa presença é sempre um sinal palpável da atenção que 

os vossos países têm pela Santa Sé e o seu papel na comunidade 
internacional. Para participar neste momento, muitos de vós chegaram 
doutras capitais, unindo-se assim ao grande grupo dos Embaixado-
res residentes em Roma, aos quais virá brevemente juntar-se o da 
Confederação Suíça.

Luta contra a pandemia
Prezados Embaixadores!
 
Nestes dias, vemos como a luta contra a pandemia ainda re-

quer, da parte de todos, um esforço considerável e como o novo 
ano se anuncia também desafiador. O coronavírus continua a criar 
isolamento social e a ceifar vítimas; dentre os que perderam a 
vida, gostaria de recordar aqui o saudoso Arcebispo Aldo Gior-
dano, Núncio Apostólico bem conhecido e estimado no seio da 
comunidade diplomática. Ao mesmo tempo pudemos constatar que, 
onde se realizou uma campanha de vacinação eficaz, diminuiu o 
risco dum decurso grave da doença.
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Assim é importante que se possa continuar o esforço por imu-
nizar, no máximo possível, a população.

Isto requer um múltiplo empenho a nível pessoal, político e 
da comunidade internacional inteira. Em primeiro lugar, a nível 
pessoal. Todos temos a responsabilidade de cuidar de nós próprios 
e da nossa saúde, o que se traduz também no respeito pela saúde 
de quem vive ao nosso lado.

O cuidado da saúde constitui uma obrigação moral. Constatamos 
cada vez mais, infelizmente, como vivemos num mundo de fortes 
contrastes ideológicos. Muitas vezes deixamo-nos determinar pela 
ideologia do momento, frequentemente construída sobre informações 
infundadas ou factos pouco documentados.

Contrariamente a toda a afirmação ideológica que corta os laços 
da razão humana com a realidade objetiva das coisas, a pandemia 
impõe-nos uma espécie de «tratamento de realidade», que exige 
encarar de frente o problema e adotar os remédios adequados para 
o resolver.

As vacinas não são instrumentos mágicos de cura, mas constituem 
sem dúvida, conjuntamente com os tratamentos que precisam de ser 
desenvolvidos, a solução mais razoável para a prevenção da doença.

 
Depois, deve haver o empenho da política na busca do bem 

da população através de decisões de prevenção e imunização, que 
envolvam também os cidadãos a fim de poderem sentir-se partici-
pantes e responsáveis, graças a uma comunicação transparente das 
problemáticas e das medidas idóneas para as enfrentar.

A falta de firmeza na tomada de decisões e de clareza comu-
nicativa gera confusão, cria desconfiança e mina a coesão social, 
alimentando novas tensões. Instaura-se um «relativismo social» que 
fere a harmonia e a unidade.

 
Por fim, é necessário um empenho geral da comunidade in-

ternacional, para que toda a população mundial tenha igual acesso 
aos cuidados médicos essenciais e às vacinas.

Com mágoa, tem-se de constatar que o acesso universal à as-
sistência sanitária ainda permanece uma miragem em vastas áreas 
do mundo.

Num momento tão grave para toda a humanidade, reitero 
o meu apelo a fim de que os governos e as entidades privadas 
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interessadas mostrem sentido de responsabilidade, elaborando uma 
resposta coordenada a todos os níveis (local, nacional, regional, 
global), através de novos modelos de solidariedade e instrumentos 
aptos para reforçar as capacidades dos países mais carecidos.

Em particular, seja-me permitido exortar os Estados, que estão 
trabalhando para estabelecer um instrumento internacional de prepa-
ração e resposta às pandemias sob a égide da Organização Mundial 
da Saúde, a adotarem uma política de partilha desinteressada, como 
princípio-chave para garantir a todos o acesso a instrumentos de 
diagnóstico, vacinas e medicamentos.

E de igual modo, espera-se que instituições como a Organização 
Mundial do Comércio e a Organização Mundial da Propriedade 
Intelectual adaptem os seus instrumentos jurídicos, para que as regras 
monopolistas não constituam acrescidos obstáculos à produção e a 
um acesso organizado e coerente dos tratamentos a nível mundial.

Reflexão e oração pelo Líbano

Prezados Embaixadores!
 
No ano passado, graças também ao abrandamento das restrições 

impostas em 2020, tive a oportunidade de receber muitos Chefes de 
Estado e de Governo, bem como várias autoridades civis e religiosas.

 
Dentre os numerosos encontros, gostaria de mencionar aqui 

a jornada dedicada à reflexão e oração pelo Líbano, no dia 1 de 
julho passado.

Ao amado povo libanês, aflito por uma crise económica e 
política que sente dificuldade a encontrar solução, desejo renovar 
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hoje a minha solidariedade e a minha oração, enquanto espero 
que as reformas necessárias e o apoio da comunidade internacional 
ajudem o país a manter-se firme na própria identidade de modelo 
de coexistência pacífica e de fraternidade entre as várias religiões 
presentes.

Viagens apostólicas
                                                                                               

No decurso de 2021, pude retomar também as viagens apos-
tólicas. Em março, tive a alegria de ir ao Iraque. A Providência 
quis que isso acontecesse, como sinal de esperança depois de anos 
de guerra e terrorismo.

O povo iraquiano tem direito a reencontrar a dignidade que 
lhe pertence e a viver em paz. As suas raízes religiosas e culturais 
são milenárias: a Mesopotâmia é berço de civilização; foi de lá que 
Deus chamou Abraão para iniciar a história da salvação.

 
Depois, em setembro, fui a Budapeste para a conclusão do 

Congresso Eucarístico Internacional e em seguida à Eslováquia. Foi 
uma oportunidade de encontro com os fiéis católicos e doutras 
confissões cristãs, e também de diálogo com os judeus.

Da mesma forma, a viagem a Chipre e à Grécia, cuja memória 
permanece viva em mim, permitiu-me aprofundar os laços com 
os irmãos ortodoxos e experimentar a fraternidade entre as várias 
confissões cristãs.

 
Uma parte comovente desta viagem teve lugar na ilha de Lesbos, 

onde pude constatar a generosidade de quantos prestam a sua ação 
para oferecer acolhimento e ajuda aos migrantes, mas sobretudo 
vi os rostos de tantas crianças e adultos hóspedes dos centros de 



Ação CatólicaAção Católica  | fevereiro142

acolhimento. Nos seus olhos, há o cansaço da viagem, o medo 
dum futuro incerto, a angústia pelos entes queridos que deixaram 
para trás e a saudade da pátria que foram obrigados a abandonar.

Diante destes rostos, não podemos permanecer indiferentes, nem 
se pode entrincheirar atrás de muros e arame farpado a pretexto de 
defender a segurança ou um estilo de vida. Isso não se pode fazer.

 
Por isso, agradeço a quantos – indivíduos e governos – se es-

forçam por garantir acolhimento e proteção aos migrantes, cuidando 
também da sua promoção humana e integração nos países que os 
acolheram. Estou ciente das dificuldades com que alguns Estados 
se deparam perante fluxos imensos de pessoas.

A ninguém pode ser pedido aquilo que está impossibilitado de 
fazer, mas há uma diferença nítida entre acolher, embora limitada-
mente, e repelir totalmente.

 
É preciso vencer a indiferença e rejeitar a ideia de que os 

migrantes são um problema de outrem. O resultado desta perspe-
tiva vê-se na própria desumanização dos migrantes concentrados 
em campos de recolha, onde acabam por ser presa fácil da cri-
minalidade e dos traficantes de seres humanos, ou por se lançar 
em desesperadas tentativas de fuga que às vezes terminam com a 
morte. Infelizmente, é preciso também destacar que os próprios 
migrantes muitas vezes são transformados em arma de chantagem 
política, numa espécie de «mercadoria de barganha» que priva as 
pessoas da dignidade.

 
Desejo renovar aqui a minha gratidão às autoridades italianas, 

graças às quais algumas pessoas de Chipre e da Grécia puderam 
vir comigo para Roma. Tratou-se dum gesto simples, mas signifi-
cativo. Ao povo italiano, que muito sofreu no início da pandemia, 
mas que também deu sinais encorajadores de retoma, formulo os 
melhores votos de manter sempre este espírito de abertura generosa 
e solidária que o carateriza.
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Entretanto considero de importância fundamental que a União 

Europeia encontre a sua coesão interna na gestão das migrações, 
como a soube encontrar para enfrentar as consequências da pandemia.

De facto, é necessário criar um sistema coerente e global de 
gestão das políticas migratórias e de asilo, de modo que sejam 
compartilhadas as responsabilidades no acolhimento dos migrantes, 
na revisão dos pedidos de asilo, na redistribuição e integração de 
quantos podem ser aceites.

A capacidade de negociar e encontrar soluções compartilhadas 
é um dos pontos de força da União Europeia e constitui um 
modelo válido para perspetivar os desafios globais que nos esperam.

 
Todavia as migrações não dizem respeito apenas à Europa, 

embora esta seja particularmente procurada pelos fluxos vindos da 
África e da Ásia.

Nestes anos, assistimos, para além doutros, ao êxodo dos refu-
giados sírios, aos quais se vieram juntar nos últimos meses os que 
fogem do Afeganistão.

Também não devemos esquecer os êxodos maciços que buscam 
o continente americano e pressionam na fronteira entre o México 
e os Estados Unidos da América. Muitos daqueles migrantes são 
haitianos em fuga das tragédias que atingiram o seu país nestes anos.

 
A questão migratória, bem como a pandemia e as mudanças 

climáticas mostram claramente que ninguém se pode salvar sozinho, 
ou seja, os grandes desafios do nosso tempo são todos globais. Por 
isso, é preocupante constatar como, face a uma maior interligação 
dos problemas, vai crescendo uma mais ampla fragmentação das 
soluções.

Verifica-se, não raro, uma falta de vontade em querer abrir 
janelas de diálogo e sendas de fraternidade, o que acaba por ali-
mentar novas tensões e divisões, além dum sentimento generalizado 
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de incerteza e instabilidade. Pelo contrário, é preciso recuperar o 
sentido da nossa identidade comum de uma única família humana.

A alternativa só pode ser um crescente isolamento, marcado 
por preconceitos e fechamentos mútuos que, de facto, colocam 
ainda mais em perigo o multilateralismo, que é o estilo diplomático 
que tem caraterizado as relações internacionais desde o fim da II 
Guerra Mundial.

 

Crise de confiança na diploma-
cia multilateral

A diplomacia multilateral atravessa, desde há algum tempo, uma 
crise de confiança, devido à reduzida credibilidade dos sistemas 
sociais, governamentais e intergovernamentais.

Com frequência, tomam-se importantes resoluções, declarações 
e decisões sem uma verdadeira negociação onde todos os países 
tenham possibilidade de intervir. Este desequilíbrio, que hoje se 
tornou dramaticamente evidente, gera insatisfação para com os or-
ganismos internacionais por parte de muitos Estados e enfraquece 
no seu todo o sistema multilateral, tornando-o cada vez menos 
eficaz para enfrentar os desafios globais.

 
A falta de eficácia de muitas organizações internacionais é de-

vida também à diferença de visão, entre os vários membros, dos 
objetivos que aquelas se deveriam prefixar.

Não raro, o centro principal de interesse tem-se deslocado para 
temáticas que são por sua natureza divisivas e não estritamente 
atinentes à finalidade da organização, com o resultado de agendas 
cada vez mais ditadas por um pensamento que nega os fundamen-
tos naturais da humanidade e as raízes culturais que constituem a 



1. Tema do Mês1. Tema do Mês 145

identidade de muitos povos.
Como já tive oportunidade de afirmar noutras ocasiões, consi-

dero que se trata duma forma de colonização ideológica, que não 
deixa espaço à liberdade de expressão e que hoje se concretiza 
cada vez mais naquela cultura censória, que invade tantos espaços 
e instituições públicas.

Em nome da proteção das diversidades, acaba-se por apagar o 
sentido de cada identidade, com o risco de silenciar as posições que 
defendem uma ideia respeitosa e equilibrada das várias sensibilidades.

Elabora-se um pensamento único – perigoso – que é forçado 
a renegar a história ou, pior ainda, a reescrevê-la com base em 
categorias contemporâneas, quando cada situação histórica deve 
ser interpretada segundo a hermenêutica da época, não a de hoje.

 
Por isso, a diplomacia multilateral é chamada a ser verdadeira-

mente inclusiva, não cancelando, mas valorizando as diversidades e 
as sensibilidades históricas que caraterizam os vários povos.

Recuperará, assim, credibilidade e eficácia para enfrentar os 
próximos desafios, que exigem que a humanidade se reúna como 
uma grande família, que, embora partindo de pontos de vista 
diferentes, deve ser capaz de encontrar soluções comuns para o 
bem de todos. Isto exige confiança mútua e disponibilidade para 
dialogar, ou seja, «ouvir-se um ao outro, confrontar posições, pôr-se 
de acordo e caminhar juntos» [2].

Aliás «o diálogo é o caminho mais adequado para se chegar 
a reconhecer aquilo que sempre deve ser afirmado e respeitado e 
que ultrapassa o consenso ocasional» [3].

Nunca devemos esquecer que «há alguns valores permanentes» 
[4]. Nem sempre é fácil reconhecê-los, mas aceitá-los «confere solidez 
e estabilidade a uma ética social. Mesmo quando os reconhecemos 
e assumimos através do diálogo e do consenso, vemos que estes 
valores basilares estão para além de qualquer consenso» [5].

Desejo recordar especialmente o direito à vida, desde a conceção 
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até ao fim natural, e o direito à liberdade religiosa.
 
Nesta perspetiva, tem crescido progressivamente, nos últimos 

anos, a consciência coletiva quanto à urgência de enfrentar o cui-
dado da nossa Casa comum, que geme por causa duma contínua 
e indiscriminada exploração dos recursos.

A este respeito, penso especialmente nas Filipinas, atingidas 
nas semanas passadas por um tufão devastador, bem como noutras 
nações do Pacífico, vulneráveis aos efeitos negativos das mudanças 
climáticas, que colocam em risco a vida dos habitantes, a maioria 
dos quais depende da agricultura, pesca e recursos naturais.

 
Precisamente uma tal constatação deve impelir a comunidade 

internacional, na sua globalidade, a encontrar soluções comuns e 
colocá-las em prática. Ninguém pode eximir-se deste esforço, pois 
interessa e envolve igualmente a todos.

Na recente COP26 em Glasgow, foram dados alguns passos 
que vão na direção certa, embora bastante débeis relativamente à 
consistência do problema a enfrentar. O caminho para se alcançar 
os objetivos do Acordo de Paris é complexo e parece ainda longo, 
enquanto se torna cada vez mais curto o tempo à disposição.

Ainda há muito a fazer, e por conseguinte 2022 será mais um 
ano fundamental para verificar quanto e como possa e deva ser 
ainda mais reforçado o que foi decidido em Glasgow, tendo em 
vista a COP27 prevista para novembro próximo no Egito.

Diálogo e fraternidade

Excelências, Senhoras e Senhores!
 
Diálogo e fraternidade são os dois focos essenciais para superar as 



1. Tema do Mês1. Tema do Mês 147

crises do momento presente. Todavia, «apesar dos múltiplos esforços 
visando um diálogo construtivo entre as nações, aumenta o ruído 
ensurdecedor de guerras e conflitos» [6], e toda a comunidade inter-
nacional se deve interrogar sobre a urgência de encontrar soluções 
para conflitos intermináveis, que por vezes assumem a fisionomia 
de verdadeiras e próprias guerras por procuração ( proxy wars).

 
Penso antes de mais nada na Síria, onde não se vê ainda um 

horizonte claro para o renascimento do país. Ainda hoje o povo 
sírio chora os seus mortos, a perda de tudo e espera por um futuro 
melhor. São necessárias reformas políticas e constitucionais, para que 
o país renasça, mas é preciso também que as sanções aplicadas não 
atinjam diretamente a vida quotidiana, oferecendo um vislumbre de 
esperança à população, cada vez mais aflita pela pobreza.

 
Nem podemos esquecer o conflito no Iémen, uma tragédia 

humana que se desenrola há anos em silêncio, longe dos holofo-
tes dos meios de comunicação e no meio duma certa indiferença 
da comunidade internacional, continuando a provocar numerosas 
vítimas civis, especialmente mulheres e crianças.

 
No ano passado, nenhum progresso foi feito no processo de 

paz entre Israel e Palestina. Gostaria verdadeiramente de ver estes 
dois povos reconstruir a confiança entre eles e voltar a falar um 
com o outro diretamente para chegarem a viver em dois Estados 
lado a lado, em paz e segurança, sem ódio nem ressentimentos, 
mas curados pelo perdão mútuo.

 
Preocupam as tensões institucionais na Líbia; bem como os 

episódios de violência por obra do terrorismo internacional na 
região do Sahel e os conflitos internos no Sudão, Sudão do Sul e 
Etiópia, onde é necessário encontrar «o caminho da reconciliação 
e da paz, através duma discussão sincera que coloque em primeiro 
lugar as necessidades da população» [7].
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As desigualdades profundas, as injustiças e a corrução endémica, 

assim como as várias formas de pobreza que ofendem a dignidade 
das pessoas continuam a alimentar conflitos sociais também no 
continente americano, onde as polarizações cada vez mais fortes 
não ajudam a resolver os problemas reais e urgentes dos cidadãos, 
sobretudo dos mais pobres e vulneráveis.

 
A confiança mútua e a disponibilidade para um sereno confronto 

devem animar todas as partes interessadas a encontrarem soluções 
aceitáveis e duradouras na Ucrânia e no sul do Cáucaso, bem como 
a evitarem a abertura de novas crises nos Balcãs, principalmente 
na Bósnia e Herzegovina.

 
Diálogo e fraternidade são de grande urgência para enfrentar, 

com sabedoria e eficácia, a crise que assola Myanmar há quase um 
ano, onde as estradas que antes eram lugares de encontro, agora são 
palco de confrontos, que não poupam sequer os lugares de oração.

 
Naturalmente todos os conflitos são favorecidos pela abundân-

cia de armas à disposição e pela falta de escrúpulos de quantos 
se esforçam por espalhá-las. Às vezes, temos a ilusão de que os 
armamentos servem apenas para desempenhar um papel dissuasor 
contra possíveis agressores. A história e as notícias também, infe-
lizmente, ensinam-nos que não é assim.

Quem possui armas, acaba mais cedo ou mais tarde por usá-
-las, porque, como dizia São Paulo VI, «não se pode amar com 
armas ofensivas nas mãos» [8]. Além disso, «quando nos rendemos 
à lógica das armas e afastamos da prática do diálogo, esquecemos 
tragicamente que as armas, antes mesmo de causar vítimas e ruínas, 
têm a capacidade de provocar pesadelos» [9]. Trata-se de preocu-
pações tornadas ainda mais concretas hoje com a disponibilidade 
e a utilização de armamentos autónomos, que podem ter conse-
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quências terríveis e imprevisíveis, mas que deveriam estar sujeitas 
à responsabilidade da comunidade internacional.

 
Dentre as armas que a humanidade produziu, causam particu-

lar preocupação as armas nucleares. No fim de dezembro passado, 
devido à pandemia, teve de ser adiada de novo a X Conferência 
de Exame do Tratado de Não Proliferação Nuclear, que estava 
prevista em Nova York nestes dias.

Um mundo livre de armas nucleares é possível e necessário. 
Espero, pois, que a comunidade internacional aproveite a oportu-
nidade da citada Conferência para realizar um passo significativo 
nesta direção.

A Santa Sé continua firmemente a sustentar que as armas 
nucleares são instrumentos inadequados e impróprios para respon-
der às ameaças à segurança no século XXI e que a sua posse é 
imoral. A sua fabricação desvia recursos que deviam ser empregues 
na perspetiva dum desenvolvimento humano integral e a sua uti-
lização, além de produzir consequências humanitárias e ambientais 
catastróficas, ameaça a própria existência da humanidade.

 
A Santa Sé considera igualmente importante que a retoma 

em Viena das negociações do Acordo acerca do nuclear com o 
Irã (Joint Comprehensive Plan of Action) possa alcançar resultados 
positivos para garantir um mundo mais seguro e fraterno.
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Cultura do diálogo e da frater-
nidade

Prezados Embaixadores!
 
Na mensagem para o Dia Mundial da Paz celebrado no passa-

do dia 1 de janeiro, procurei destacar os elementos que considero 
essenciais para fomentar uma cultura do diálogo e da fraternidade.

 
Um lugar especial é ocupado pela educação, através da qual 

se formam as novas gerações que são a esperança e o futuro do 
mundo. É o vetor primário do desenvolvimento humano integral, 
pois torna a pessoa livre e responsável [10].

O processo educativo é lento e trabalhoso, podendo às vezes 
levar ao desânimo, mas não se pode renunciar a ele jamais. Aquele 
é expressão eminente do diálogo, porque não há verdadeira edu-
cação que não seja estruturalmente dialógica. Depois a educação 
gera cultura e cria pontes de encontro entre os povos.

A Santa Sé pretendeu sublinhar o seu valor participando tam-
bém na Expo Dubai 2021, nos Emirados Árabes Unidos, com a 
instalação de um Pavilhão inspirado no tema da Exposição: «Ligar 
as mentes, criar o futuro».

 
A Igreja Católica sempre reconheceu e valorizou o papel da 

educação para o crescimento espiritual, moral e social das novas 
gerações. Por isso, é ainda mais doloroso para mim constatar como, 
em vários centros educativos – paróquias e escolas –, foram come-
tidos abusos sobre menores, com graves consequências psicológicas e 
espirituais para as pessoas que os sofreram. Trata-se de crimes, sobre 
os quais deve haver uma firme vontade de esclarecer, examinando 
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os casos individuais para apurar as responsabilidades, fazer justiça às 
vítimas e impedir que se repitam no futuro semelhantes atrocidades.

 
Não obstante a gravidade de tais atos, nenhuma sociedade pode 

jamais abdicar da responsabilidade de educar. Ao contrário, é dolo-
roso constatar como frequentemente, nos orçamentos dos Estados, 
poucos recursos sejam destinados à educação. Prevalece a sua visão 
como um custo, quando se trata do melhor investimento possível.

 
A pandemia impediu a muitos jovens o acesso às instituições 

educativas, em detrimento do seu processo de crescimento pessoal 
e social.

Muitos, através dos instrumentos tecnológicos modernos, encon-
traram refúgio em realidades virtuais que criam laços psicológicos 
e emocionais muito fortes, com a consequência de se alhearem 
dos outros e da realidade circundante e modificarem radicalmente 
as relações sociais.

Com isto, não pretendo certamente negar a utilidade da tecno-
logia e dos seus produtos, que permitem conectar-se sempre com 
mais facilidade e rapidez, mas recordo a urgência de velar para que 
tais instrumentos não substituam as verdadeiras relações humanas a 
nível interpessoal, familiar, social e internacional.

Se já desde pequeno se aprende a isolar-se, será mais difícil no 
futuro construir pontes de fraternidade e de paz. Num universo 
onde só existe o «eu», dificilmente pode haver espaço para um «nós».

 
O segundo elemento que desejo relembrar brevemente é o 

trabalho, «fator indispensável para construir e preservar a paz. 
Aquele constitui expressão da pessoa e dos seus dotes, mas também 
compromisso, esforço, colaboração com outros, porque se trabalha 
sempre com ou para alguém. Nesta perspetiva acentuadamente social, 
o trabalho é o lugar onde aprendemos a dar a nossa contribuição 
para um mundo mais habitável e belo» [11].
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Salta aos olhos como a pandemia pôs duramente à prova a 
economia mundial, com graves repercussões nas famílias e nos 
trabalhadores, que vivem situações marcadas mais pela angústia 
psicológica do que pelas próprias dificuldades económicas.

Aquela colocou ainda mais em evidência as desigualdades per-
sistentes em várias esferas socioeconómicas. Pense-se no acesso a 
água potável, na alimentação, na instrução, nos cuidados médicos. O 
número de pessoas incluídas na categoria de pobreza extrema tem 
aumentado sensivelmente. Além disso, a crise sanitária levou muitos 
trabalhadores a mudar o tipo de trabalho e obrigou-os por vezes 
a entrar na economia clandestina, privando-os assim dos sistemas 
de proteção social previstos em muitos países.

 
Neste contexto, a consciência do valor do trabalho adquire 

acrescida importância, pois não existe desenvolvimento económico 
sem o trabalho, nem se deve pensar que as tecnologias modernas 
possam substituir o valor acrescentado que advém do trabalho 
humano.

Depois, é ocasião de descobrir a própria dignidade, de encontro 
e de crescimento humano, via privilegiada através da qual cada um 
participa ativamente no bem comum e presta uma contribuição 
concreta para a construção da paz.

Por isso é necessária, também neste campo, uma maior coope-
ração entre todos os atores a nível local, nacional, regional e global, 
especialmente no próximo futuro com os desafios colocados pela 
desejada reconversão ecológica.

Os próximos anos serão um tempo de oportunidades para de-
senvolver novos serviços e empresas, adaptar os existentes, aumentar 
o acesso ao trabalho digno e empenhar-se pelo respeito dos direitos 
humanos e de níveis adequados de remuneração e proteção social.

Excelências, Senhoras e Senhores!
 



2. Igreja Diocesana2. Igreja Diocesana 153

O profeta Jeremias lembra que Deus tem, a nosso respeito, 
«desígnios de prosperidade e não de calamidade, de garantir um 
futuro de esperança» (29, 11). Por isso, não devemos ter medo de 
abrir espaço para a paz na nossa vida, cultivando o diálogo e a 
fraternidade entre nós. A paz é um bem «contagioso», que se pro-
paga a partir do coração de quantos a desejam e aspiram a vivê-la 
abraçando o mundo inteiro. A cada um de vós, aos vossos entes 
queridos e aos vossos povos, renovo a minha bênção e os votos, 
bem sentidos, dum ano de serenidade e paz.

 
Obrigado!

____________________________________

 
[1] Cf. Francisco, Exort. ap. Evangelii gaudium (24/XI/2013), 226-230.
[2] Francisco, Mensagem para o 55º Dia Mundial da Paz (08/XII/2021), 2.
[3] Francisco, Carta enc. Fratelli tutti (03/X/2020), 211.
[4] Ibidem.
[5] Ibidem.
[6] Francisco, Mensagem para o 55º Dia Mundial da Paz, 1.
[7] Idem,  Mensagem «Urbi et Orbi» (25/XII/2021).
[8] Discurso nas Nações Unidas (04/X/1965), 5.
[9] Francisco, Encontro em prol da Paz (Hiroshima, 24/XI/2019).
[10] Cf. Mensagem para o 55º Dia Mundial da Paz, 3.
[11] Ibid., 4.
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1. Dos nossos Pastores

Santa Maria Mãe de Deus

Homilia proferida pelo senhor D. Nuno Almeida, 
na Sé, em 01 de janeiro de 2022.

Introdução
Iniciamos, no regaço de Santa Maria Mãe de Deus e nossa 

Mãe, O novo ano de 2022, e no Dia Mundial da Paz.
Com muita alegria a todos saúdo com as belas palavras evan-

gélicas: A Paz esteja convosco!
Que haja paz no coração de cada um e de todos nós, que 

recebemos, em Cristo, a gloriosa liberdade dos filhos muito amados 
de Deus!

Que haja paz em cada família, através do diálogo entre as di-
ferentes gerações, que a família assuma a missão de educar e haja 
trabalho digno para todos. Que as nossas famílias se mantenham 
unidas por um laço indissolúvel de amor místico, realista, oblativo 
e belo!

Que haja paz nas nossas paróquias, movimentos, arquidiocese, 
no nosso país, no nosso mundo, o planeta onde Deus nos pôs a 
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morar e que devemos cuidar com solicitude!
Homilia
A Liturgia da Palavra desta solenidade e a Mensagem do Papa 

Francisco para este Dia Mundial da Paz sugerem-nos três atitudes 
para começarmos bem e com alegria um novo ano: contemplar, 
ousar recomeçar, construir a paz.

1. Contemplar! «Todos os que ouviam, admiravam-se do que 
os pastores diziam» (Lc 2, 18). Não nos habituemos ao Natal. 
Deixemo-nos surpreender pelo mistério do Deus Menino, que 
nasceu para nós, pobre de tudo e rico de amor. Este é o dia para 
nos maravilharmos, permanecermos em contemplação diante da 
Mãe de Deus. Tal é o mistério que celebramos hoje e como ele 
suscita uma maravilha infinita: Deus, através da maternidade divina 
de Maria, ligou-Se à nossa humanidade para sempre. Deus e o 
homem unidos para sempre, no mesmo caminho: eis a mais bela 
notícia no início de mais um ano.

 2. Ousar recomeçar: «Os pastores regressaram, glorificando e 
louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido» (Lc 2,20). 
Os pastores regressam cheios de Deus, cheios de alegria, por um 
caminho novo, porque quem se encontra ou se deixa encontrar 
pelo Senhor não pode senão recomeçar, renascer. Recomeçar é 
renascer partir do Alto, a partir de dentro, do coração, e a par-
tir de um olhar fraterno e reconciliado para com os que estão 
à nossa volta. A vida melhor que sonhas para a tua vida, para a 
tua família, para a tua Igreja, começa em ti, começa por mim, se 
ousarmos recomeçar!

3. Construir a paz. Celebramos o 55.º Dia Mundial da Paz, 
instituído por Paulo VI em 8 de dezembro de 1967. Na mensa-
gem que escreveu para este dia, o Papa Francisco convida-nos a 
percorrer “três caminhos para a construção duma paz duradoura. 
Primeiro, o diálogo entre as gerações, como base para a realização 
de projetos compartilhados. Depois, a educação, como fator de 
liberdade, responsabilidade e desenvolvimento. E, por fim, o tra-
balho, para uma plena realização da dignidade humana.  São três 
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elementos imprescindíveis para tornar ‘possível a criação dum pacto 
social’, sem o qual se revela inconsistente todo o projeto de paz”.

3.1. Primeiro, o diálogo entre as gerações. “Dialogar significa 
ouvir-se um ao outro, confrontar posições, pôr-se de acordo e 
caminhar juntos” (MDMP 2021). Os mais velhos aprendem com 
a ciência e a técnica dos mais novos; os mais novos crescem com 
a paciência e a sabedoria dos mais velhos. Caminhemos sempre 
juntos, numa verdadeira aliança de gerações.

3.2. Depois, a educação. “Educar os filhos não é nada fácil. 
Mas não esqueçamos que também eles nos educam. O primeiro 
ambiente educativo continua sempre a ser a família, nos pequenos 
gestos que são mais eloquentes do que as palavras. Educar é, antes 
de tudo, acompanhar os processos de crescimento, estar presente 
de várias formas para que os filhos possam contar com os pais 
em cada momento. Eles precisam de uma segurança que os ajude 
a sentir confiança nos pais, na beleza das suas vidas, na certeza de 
nunca estarem sozinhos, aconteça o que acontecer” (Papa Fran-
cisco, Carta aos esposos, 26.12.2021). Queridos pais: apostai tudo 
na educação, mas não deixeis que ninguém vos substitua como 
primeiros e principais educadores.

3.3. E, por fim, a promoção de um trabalho digno. Jesus nasceu 
próximo dos pastores, que estavam a trabalhar durante a noite. Jesus 
vem encher de dignidade a dureza do trabalho. É tão importante 
dar dignidade à pessoa com o trabalho, como dar dignidade ao 
trabalho da pessoa, porque o Homem é senhor e não escravo 
do trabalho. E hoje há tantas formas de escravização por meio 
do trabalho ilegal, mal pago, explorado. É preciso também que o 
trabalho seja digno, adequado à formação e à capacidade de quem 
o realiza, pago com salários justos, que se diferenciem claramente 
das prestações sociais.

“Aos governantes e a quantos têm responsabilidades políticas e 
sociais, aos pastores e aos animadores das comunidades eclesiais, bem 
como a todos os homens e mulheres de boa vontade, faço apelo 
para caminharmos, juntos, por estas três estradas: o diálogo entre 
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as gerações, a educação e o trabalho. Com coragem e criatividade. 
Oxalá sejam cada vez mais numerosas as pessoas que, sem fazer 
barulho, com humildade e tenacidade, se tornam dia a dia artesãs 
de paz. E que sempre as preceda e acompanhe a bênção do Deus 
da paz!” – Papa Francisco, Mensagem Dia Mundial da Paz 2022

4.Os textos bíblicos apresentam-nos Maria que escuta, decide e 
atua. Maria faz o que tem de ser feito, é concreta! Em Maria há 
harmonia e perfeita congruência: entre o olhar, o ouvir, o falar, o 
sentir e o agir; entre a promessa e o cumprimento; entre o real 
e o ideal; entre a fé e a vida!

Maria é proclamada bem-aventurada, feliz, porque acreditou! A 
sua fé é forjada na mais alta e perfeita contemplação e no serviço 
mais concreto, atento e humilde. Maria oferece-nos a chave da 
santidade, o seu segredo: vivermos centrados na Vontade de Deus 
e no amor ao próximo, nunca em nós mesmos! Descentrados de 
nós mesmos, centrados na Vontade de Deus e concentrados no 
serviço aos irmãos! É esta a chave para sinodalidade missionária. 
Então, podemos e devemos aprender com Maria como realizar o 
sínodo convocado pelo Papa Francisco, sobre a sinodalidade.

Aprendamos de Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, a fé segura 
(“Eis a serva do Senhor”); a esperança e confiante em Deus (“nada 
é impossível a Deus”); a caridade concreta e missionária (Maria 
pôs-se a caminho apressadamente”).

Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, carrega os sofrimentos e 
as dificuldades dos seus filhos. Connosco – e ainda mais do que 
nós – ela deseja alegria e salvação para todos. Neste tempo incerto 
de pandemia, apoiemo-nos nela, que é a mãe de todas as mães e 
torna forte a nossa esperança!

Ao longo deste novo ano, recitemos com todo o coração e 
muitas vezes o Magnificat, este cântico de paciência e de vitória, 
de luta e de alegria, que une a Igreja triunfante com a Igreja que 
peregrina, ou seja, nós; que une a terra com o Céu, que une a 
nossa história com a eternidade, para a qual caminhamos.

Santa Maria, Mãe de Deus, nossa Mãe, Nossa Rainha,
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neste tempo de pandemia, fortalece a nossa esperança.
Nós te confiamos todos os que são mais afetados, direta ou 

indiretamente.
Confiamos-te todos aqueles que, de muitos modos,
cuidam dos doentes e da sociedade em geral.
Santa Maria, Mãe de Deus,
fortalece a esperança de todos os que,
neste tempo marcado por tantos conflitos e violência,
vivem esmagados pela opressão, pelo terrorismo e pela injustiça.
A ti, que também foste forçada a deixar a tua terra, confiamos 

todos os refugiados.
Santa Maria, Mãe de Deus,
fortalece a nossa esperança.
Concede à Igreja o dom da unidade e da paz.
Alcança-nos a graça de sermos “Igreja em saída” para levarmos 

a todos a esperança, a luz e a salvação de Jesus, teu filho, nosso 
irmão e Salvador.

Santa Maria, Mãe de Deus,
Tu que cumpres sempre e só a vontade do Pai
e estavas sempre atenta às necessidades dos outros,
intercede por nós, quando nossa fé vacila
e quando nos cansamos de fazer o bem,
fortalece a nossa esperança,
e ajuda-nos a renovar o nosso Sim a Jesus, nossa esperança.
Amém.
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Atividades pastorais
Janeiro/2022

D. Jorge

06. Foi à Capela da Casa Sacerdotal presidir à concelebração 
da Missa.

20. Foi à Capela da Casa Sacerdotal presidir à concelebração 
da Missa.

22. Esteve presente no III Encontro Arquidiocesano para mi-
nistros da Palavra, no Auditório Vita.

27. Foi à capela da Casa Sacerdotal presidir à concelebração 
da Missa.

Participou na sessão de abertura do ano judicial do Tribunal 
Eclesiástico.

D. Nuno Almeida

01. Presidiu à Eucaristia na Sé de Braga, na solenidade de 
Santa Maria Mãe de Deus e Dia Mundial da Paz.

Presidiu à Festa de Nossa Senhora da Lapa, padroeira desta 
paróquia, na cidade da Póvoa de Varzim.

03. Reunião de trabalho com responsáveis do Renovamento 
Carismático.

08. Presidiu à Eucaristia Exequial pela mãe do Mons. José 
Augusto na paróquia de Esmeriz, arciprestado de Vila Nova de 
Famalicão.

10. Reunião em Fátima da Comissão Laicado e Família.
12. Participou na reunião de Vigários Episcopais, Arciprestes e 

Vice-Arciprestes.
Coordenou a reunião da Comissão de Proteção de Menores e 
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Pessoas Vulneráveis da Arquidiocese.
14. Reuniu com o responsável nacional do Renovamento 

Carismático.
15. Presidiu à Eucaristia com celebração do Sacramento do 

Crisma na paróquia de Esmeriz, arciprestado de Vila Nova de 
Famalicão.

19. Coordenou a reunião da Comissão de Proteção de Menores 
e Pessoas Vulneráveis da Arquidiocese.

22. Participou, em nome da CELF, em Leiria, numa reunião 
dos Comitês Diocesanos das JMJ (COD), para preparar os Dias 
nas Dioceses da JMJ 2023.

23. Presidiu à Eucaristia com celebração do Sacramento do 
Crisma em S. Bento da Porta Aberta, para o arciprestado de Amares.

29. Presidiu à Eucaristia na paróquia da Costa, em Guimarães, 
nos 51 anos da JUNI (Jovens Unidos num Ideal).
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Tomada de posse de D. 
José

Para a tomada de posse do senhor D. José Cordeiro 
e entrada solene na Arquidiocese, previstas para os 
dias 12 e 13 de fevereiro, respetivamente, foram 
divulgadas informações que publicamos de seguida.

Biografia

D. José Manuel Garcia Cordeiro nasceu a 29 de maio de 1967, 
em Vila Nova de Seles (Angola).

Vindo para Parada, Alfândega da Fé, Portugal, com a família, 
em 1975, frequentou o Seminário Menor da Diocese de Bragança-
-Miranda; admitido ao Seminário Maior, seguiu os estudos filosófico-
-teológicos na sede do Porto da Universidade Católica Portuguesa.

Após receber a Ordenação presbiteral a 16 de junho de 1991, 
foi incardinado na Diocese de Bragança-Miranda.

De 1991 a 1999 foi Pároco, formador no Seminário Diocesano 
e Capelão do Instituto Politécnico de Bragança.

De 1999 a 2001 frequentou o Pontifício Ateneu de Santo 

2. Serviços Centrais
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Anselmo, em Roma, obtendo a Licenciatura em Liturgia.
Em 2004 obteve o Doutoramento em Liturgia no Ateneu de 

Santo Anselmo, em Roma.
De 2001 a 2005 foi Vice Reitor do Pontifício Colégio Por-

tuguês, em Roma, e de 2005 a 2011 foi Reitor do mesmo Pon-
tifício Colégio.

De 2004 a 2011 foi Professor no Pontifício Ateneu de Santo 
Anselmo, em Roma.

No dia 18 de julho de 2011 foi nomeado Bispo de Bragança-
-Miranda, recebendo a Ordenação Episcopal a 2 de outubro de 2011.

Desde 2016 é membro da Congregação para o Culto Divino 
e a Disciplina dos Sacramentos.

No âmbito da Conferência Episcopal Portuguesa: desde 2014 
é Presidente da Comissão Episcopal da Liturgia e Espiritualidade; 
desde 2017 é Vogal do Conselho Permanente e desde 2018 é 
Delegado aos Congressos Eucarísticos Internacionais.

No dia 3 de dezembro de 2021 é nomeado Arcebispo Me-
tropolita de Braga.

A Tomada de Posse de D. José Cordeiro é no dia 12 de feve-
reiro, às 16h00, na Sé de Braga. No dia seguinte, 13 de fevereiro, 
é celebrada a Eucaristia Solene que assinala o início do seu Mi-
nistério Pastoral, também às 16h00, na Sé.

 
Armas de Fé
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A estrela de prata em céu azul alude a Nossa Senhora e à 
universalidade do amor gratuito de Deus representada na Stella 
Maris de 5 pontas (os 5 continentes).

A cor verde em que se inscreve o Grão de Amendoeira (que 
simboliza a obra de D. José Cordeiro com o mesmo nome) pretende 
acentuar, por um lado, a grande Esperança e por outro o mundo 
dos homens, o verde dos campos de que ressaltam, na Diocese de 
Bragança-Miranda, em especial as amendoeiras em flor.

A cor vermelha pretende aludir aos valores da fidelidade, do 
testemunho e do socorro aos oprimidos.

A representação do Agnus Dei, o cordeiro pascal, sobre as Es-
crituras significa a palavra de Deus contida nas Escrituras, o livro 
aberto pelo Cordeiro na liturgia. Este símbolo refere-se também ao 
apelido familiar do novo Arcebispo, seguindo-se o secular costume 
de conseguir a identificação do prelado  através da inclusão, nas 
Armas de Fé, de heráldica familiar ou do apelido com que nasceu.

O chapéu episcopal, com a cor verde, cordões, número e or-
dem das borlas – 6 de cada lado, algo que será alterado para 10 
de cada lado com a passagem a Arcebispo – é o correspondente 
à representação heráldica do Timbre dos Bispos.

A Cruz Processional é a simples, como compete aos Bispos, e 
não a de dobre haste, correspondente às cruzes cardinalícias ou papais.

Com a nomeação para Arcebispo a simbologia mantém-se a 
mesma, porém há elementos que foram acrescentados:

O galero (chapéu) verde passou a ter 30 borlas em vez das 
anteriores 12, e a Cruz passou a Arquiepiscopal – dupla. Como é 
Arcebispo Metropolita, o brasão passou a contar também com o 
pálio por baixo.

Lema episcopal: Ad Docendum Christi Mysteria
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Glossário

Anel episcopal
É um sinal do ministério apostólico, da fé do Bispo e da li-

gação deste à Igreja, de poder e fidelidade. Entregue também na 
Ordenação Episcopal, é usado sempre. O material e desenho são 
da escolha do Bispo. O seu uso entrou na Igreja por tradição bí-
blica e pelo costume romano. Usam-no habitualmente o Papa, os 
bispos, os cardeais, os abades, as abadessas e as virgens consagradas.

Arcebispo
Nome geralmente reserva do ao bispo com jurisdição sobre uma 

pro  víncia eclesiástica, de que fazem par te várias dioceses. Aquela 
que está confiada ao arcebispo toma o nome de arquidiocese ou 
metrópole. Na paramen tação litúrgica, o arcebispo metropolita 
distingue-se pelo uso do pálio.

Armas
A heráldica eclesiástica obedecia no passado a regras muito 

rígidas e representava a muitas categorias de pessoas e instituições 
de Igreja, o que já não acon tece hoje. Nas armas dos bis pos, ar ce-
bispos, primazes e cardeais, o escudo é encimado por um chapéu 
de pe regrino (galero) ornamentado com dois cor dões com bor las 
em número e cor variáveis.

Báculo
Insígnia pastoral também entregue na Ordenação Episcopal em 

forma de bastão ou de cajado encimado por uma croça, é um sím-
bolo de autoridade e jurisdição, assim como do múnus de ensinar. 
As origens deste objecto estão associadas ao cajado dos pastores. 
É usado quando são desempenhadas funções litúrgicas solenes na 
diocese que preside.
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Cabido
É o colégio dos clérigos cha ma dos “cónegos”, constituído 

princi pal men te para assegurar um culto mais solene na Catedral ou 
numa igreja importante (as antigas colegiadas). O Ca bi do Catedra-
lício tinha ainda funções admi nistrativas que, pelo actual Código 
de Direito Canónico, sal vo con cessão excecional, passaram para o 
colégio de consultores. No pas sa do, os cabidos desempenharam 
fun ções importantes, nomeadamente na ma nutenção de escolas de 
clérigos e de lei gos. Hoje, por falta de clero e de meios, a sua ação 
reduz-se em geral à par ticipação nas ações litúrgicas mais so lenes 
presididas pelo bispo.

Cátedra
Em liturgia, é a ca deira do presidente das celebrações, es pe cial-

mente na igreja episcopal que, por isso, se chama Catedral ou Sé. 
A Cátedra é símbo lo da missão de ensino e de go ver no. De la o 
bispo faz a homilia, di ri ge a oração dos fiéis e procede a vários 
sacramentais.

Cruz peitoral
Uma indicação especial da posição que os bispos ocupam na 

Igreja desde o fim da Idade Média, eram antes usadas tanto pelo 
clero como por leigos. A Cruz peitoral do Arcebispo distingue-se 
por ter dois braços.

Deão
Forma popular de decano, é o cónego mais velho ou o mais 

antigo de um Cabido, que a ele preside ou não, consoante o di-
reito próprio.

Metropolita
É o bispo que preside a uma província eclesiástica constituída 

por diversas dioceses. Este sistema admi nistrativo vem da divisão 
civil do Im pério Romano. Em tempos mais remotos, o Metro-
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polita tinha largos poderes de jurisdição, que foram gradualmente 
redu zidos, sobretudo a partir do Concílio de Trento. Atualmente 
tem o poder de convocar e presidir ao Conselho Provincial e, em 
certos casos, de fazer algumas intervenções nas dioceses sufragâneas. 
Tem a precedência so bre os outros bispos da província eclesiástica. 
A insígnia própria é o Pálio, que lhe é concedido pelo Papa. Em 
Portugal há três províncias eclesiásticas: Braga, Lisboa e Évora.

Mitra
Usada pelo Bispo como símbolo da autoridade que detém, é 

entregue na Ordenação Episcopal. Como regra, o bispo usa a mitra 
quando está sentado, se dirige ao povo, o abençoa solenemente, 
executa gestos sacramentais e vai nas procissões (exceto nas do 
Santíssimo Sacramento e da relí quia da Santa Cruz). A mitra é 
sempre retirada da cabeça quando o bispo ora na Eucaristia. Tem 
origem no gorro usa do pelos Papas no séc. VIII. Mais tarde, foi 
concedida por privilégio a bispos e abades. Das três espécies de 
mitras, a “simples”, a “aurifrigiada” e a “preciosa”, restam as duas 
primeiras, usadas consoante as cele bra ções.

Pálio
De uso exclusivo dos arcebispos metropolitanos, patriarcas e 

cardeais, representa a ovelha que o pastor carrega nos ombros, 
simbolizando, assim, a missão pastoral. É constituído por uma tira 
de lã branca com seis cruzes negras, e repousa precisamente sobre 
os ombros, deixando duas faixas pendentes sobre o peito e uma 
sobre as cos tas. A lã provém dos cordeiros ofere cidos ao Papa no 
dia de Santa Inês. Só o Papa pode conceder esta insígnia.

Solidéu
Originalmente criado com a intenção de proteger a cabeça 

depois da tonsura – cerimónia em que o cabelo no centro do 
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escalpe era cortado como sinal de humildade e piedade –, é usado 
debaixo da mitra, mas removido na Oração Eucarística para que 
a cabeça do Bispo esteja descoberta na presença do Santíssimo 
Sacramento. O do Papa é branco, o dos cardeais, escarlate, dos 
bispos, aver me lha do e dos abades, preto.

Turíbulo
Fogareiro de metal com tampa (opérculo) sustentado por cor-

rentes, usado na liturgia para o rito da incensação do altar, do 
crucifixo, do evangeliário, do celebrante, dos diversos ministros e 
do povo, dos defuntos nas exéquias.

Tribunal eclesiástico
O Tribunal Eclesiástico Bracarense iniciou em 27 de janeiro o 

ano judicial, no Centro Pastoral da Arquidiocese.
O programa incluiu uma conferência sobre «O exercício do 

poder judicial no serviço da Cúria Diocesana», a cargo do Cónego 
José Paulo Abreu, Vigário Judicial Adjunto e Moderador da Cúria 
Arquidiocesana.

Iniciou a sessão o Cónego Mário Martins, Vigário Judicial.
Terminou com a celebração da Missa, presidida pelo Adminis-

trador Apostólico D. Jorge Ortiga.

Decreto de aprovação de es-
tatutos

O senhor D. Jorge Ortiga promulgou um decreto 
que aprova os estatutos de:
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CENTRO SOCIAL BEATA ALEXANDRINA, sedeado 
na paróquia de Santa Eulália de Balasar, Concelho de Póvoa de 
Varzim, Arciprestado de Vila do Conde / Póvoa de Varzim e Ar-
quidiocese de Braga.

Constam de trinta e nove Artigos, distribuídos por seis capí-
tulos, exarados em vinte e três páginas (incluído o averbamento) 
autenticadas com o timbre da Cúria Arquiepiscopal de Braga.

Para memória se outorga o presente Decreto, que vai assinado 
pela autoridade canónica competente e autenticado com o selo 
branco da Arquidiocese.

O ato fica registado na Cúria Arquiepiscopal na Secção das 
Pessoas Jurídicas.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 25 de janeiro de 2022.

Provisões a corpos gerentes
O senhor D. Jorge Ortiga assinou provisões que 
aprovam os corpos gerentes de:

CONFRARIA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO, sita 
na Paróquia de Nossa Senhora da Oliveira, Arciprestado de Gui-
marães e Vizela, Concelho de Guimarães e Arquidiocese de Braga, 
constituídos por:

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente: Rui Porfírio Lopes da Silva
Secretários: Manuel Martins Costa  e Rosa Fernandes Sousa
MESA ADMINISTRATIVA
Presidente: Maria da Conceição Vieira Lopes Vaz Vieira
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Secretário: António Gonçalves da Rocha
Tesoureira: Augusta Olinda Almeida Sequeira Figueira de Sousa
Vogais: Ana Sequeira Viamonte Figueira de Sousa e Nuno 

Miguel Correia Borges
CONSELHO FISCAL
Presidente: José Manuel da Silva Marques
Vogais: Rodrigo da Silva Aarão e José Manuel Machado

ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA: P.e Paulino Alfredo de Oliveira 
Carvalho

Esta homologação é válida de 11 de janeiro de 2022 até 11 de janeiro de 2023.

E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 
73 / 2022.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 11 de janeiro de 2022.

CONFRARIA DE NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, 
sita na Paróquia de Santa Eugénia de Rio Covo, Arciprestado de 
Barcelos, Concelho de Barcelos, Arquidiocese de Braga, constituí-
dos por.

COMISSÃO ADMINISTRATIVA
Presidente: José Manuel Fernandes Ferreira
Secretário: José António Rodrigues Faria
Tesoureiro: Júlio Gomes Faria

ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA: P.e Manuel da Graça Ferreira 
de Oliveira

Esta homologação é válida de 11 de janeiro de 2022 até 11 de janeiro de 2023.
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Durante este tempo, a referida Comissão Administrativa, para 
além da gestão ordinária, assume a especial obrigação de conclusão 
do Processo de Revisão de Estatutos e apresentação de contas dos 
anos 2009 / 2021.

E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 
78 / 2022.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 11 de janeiro de 2022.

 CONFRARIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 
sita na Paróquia de São Miguel de Roriz, Arciprestado de Barcelos, 
Concelho de Barcelos e Arquidiocese de Braga, constituídos por:

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente: Sérgio Lima Albuquerque
Secretários: Joaquim Calisto Machado e Artur Rego da Silva
MESA ADMINISTRATIVA
Presidente: José Pereira Figueiredo
Secretária: Joana Maciel Barros
Tesoureiro: Jorge Manuel Pereira Lobo
CONSELHO FISCAL
Presidente: António Gonçalves Barbosa
Vogais: Francisco Ilídio Miranda Dias e José Gonçalves Braga 

Dantas

ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA: P.e José Barbosa Granja

Esta homologação é válida de 27 de dezembro de 2021 até 27 de dezembro 

de 2024.

E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 
71 / 2022.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 11 de janeiro de 2022.
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CONFRARIA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO, sita na 
Paróquia de São Mamede de Este, Arciprestado de Braga, Concelho 
de Braga e Arquidiocese de Braga, constituídos por:

ASSEMBLEIA GERAL
Presidente: Francisco Lopes de Almeida
Secretários: Jorge Manuel Barros Rodrigues e José Barros 

Rodrigues
MESA ADMINISTRATIVA
Juiz: Fernando Fernandes
Secretário: Bernardino Gomes Machado
Tesoureiro: Manuel Fernandes Rodrigues
Vogais: José Ferreira dos Santos e Abílio Rodrigues Lopes
CONSELHO FISCAL
Presidente: Francisco Costa Barros
Vogais: Alberto Soares de Sousa e Arlindo Ferreira Marques

ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA: Cón. Avelino Marques Amorim

Esta homologação é válida de 09 de janeiro de 2022 até 09 de janeiro de 2025.

E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 
110 / 2022.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 13 de janeiro de 2022.

 
CONFRARIA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, 

sita na Paróquia de São Miguel de Roriz, Arciprestado de Barcelos, 
Concelho de Barcelos e Arquidiocese de Braga, constituídos por:

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente: Francisco da Silva Matos
Secretário: Filipe Alexandre da Silva Lima
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Secretária: Maria Inês Alves Granja
MESA ADMINISTRATIVA
Presidente: José Pereira São Bento
Secretário: José Pereira Vintena
Tesoureira: Angelina Prazeres Alves Granja
Vogais: António Nogueira Macedo e Álvaro Barbosa Mendes
CONSELHO FISCAL
Presidente: António Júlio Senra Barbosa
Vogais: Teresa de Jesus Miranda Dias e Manuel Miranda Gião

ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA: P.e José Barbosa Granja

Esta homologação é válida de 08 de janeiro de 2022 até 08 de janeiro de 2025.

E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 
74 / 2022.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 11 de janeiro de 2022.

 
CONFRARIA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, 

sita na Paróquia de São João de Brito, Arciprestado de Guimarães 
e Vizela, Concelho de Guimarães e Arquidiocese de Braga, cons-
tituídos por:

ASSEMBLEIA GERAL
Presidente: José Castro Dias
Secretários: Abílio Mendes Machado e Domingos de Campos Dias
MESA ADMINISTRATIVA
Presidente (Juiz): José da Silva de Oliveira Campos
Secretário: António Manuel Peixoto da Silva
Tesoureiro: Joaquim Francisco Cardoso da Silva
Vogais: Manuel da Costa Mendes e Manuel Alberto de Castro 

Pereira
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CONSELHO FISCAL
Presidente: Glória Agostinha Lopes de Faria
Vogais: Engrácia Cardoso Peixoto e Maria da Conceição Ma-

chado Dias

ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA: P.e João Fernando Peixoto de 
Araújo

Esta homologação é válida de 04 de dezembro de 2021 até 04 de dezembro 

de 2024.

E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 
111 / 2022.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 13 de janeiro de 2022.

CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE FREIRIZ, sito 
na Paróquia de Santa Maria de Freiriz, Arciprestado de Vila Verde, 
Concelho de Vila Verde e Arquidiocese de Braga, constituídos por:

DIREÇÃO
Presidente: P.e José Manuel da Silva Antunes Fernandes
Vice-Presidente: Avelino Martins Nogueira
1.º Secretário: António da Silva Fernandes
2.ª Secretária: Maria da Conceição Soares Matos
Tesoureiro: Marta Alexandra de Araújo Ferreira
CONSELHO FISCAL
Presidente: Carlos Manuel Duarte Pedralva Silva
Secretário: José Oliveira da Silva
Vogal: José Rodrigues de Matos

Esta homologação é válida de 11 de janeiro de 2022 a 11 de janeiro de 2026.

E, para constar, se outorga esta Provisão registada com o n.º 
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70 / 2022.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 11 de janeiro de 2022.

 
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SANTA MARI-

NHA DA COSTA, sito na Paróquia de Santa Marinha da Costa, 
Arciprestado de Guimarães e Vizela, Concelho de Guimarães e 
Arquidiocese de Braga, constituídos por:

DIREÇÃO
Presidente: P.e Carlos Lopes de Sousa
Vice-Presidente: Pedro Taveira Leite Pereira
1.ª Secretária: Cristalina Dulce Abreu Moreira
2.ª Secretária: Maria Judite Carvalho Macedo
Tesoureiro: José Abílio Leite Borges de Araújo
CONSELHO FISCAL
Presidente: Rui Armindo da Costa Freitas
Secretária: Gabriela Maria Mendes Fernandes Freitas
Vogal: Maria Manuela Pereira Fernandes de Sousa

Esta homologação é válida de 11 de janeiro de 2022 a 11 de janeiro de 2026.

E, para constar, se outorga esta Provisão registada com o n.º 75 
/ 2022.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 11 de janeiro de 2022.

 
CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE NAVAIS, sito 

na Paróquia de Divino Salvador de Navais, Arciprestado deVila 
do Conde / Póvoa de Varzim, Concelho de Póvoa de Varzim e 
Arquidiocese de Braga, constituídos por:

DIREÇÃO
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Presidente: P.e António Pedro Campos Amorim
Vice-Presidente: Jorge Manuel Martins Barreirinho
1.º Secretário: Alexandrino Ferreira da Costa
2.ª Secretária: Georgina Maria Ribeiro Morim
Tesoureira: Carla Sofia Figueiredo Costa
Vogais: Fernanda Maria Vieira Eusébio e Natália Maria Costa 

Serra
CONSELHO FISCAL
Presidente: Maria Helena Boucinha Torres Dourado
Secretário: António Fernando Lordelo
Vogal: José Alberto Fontes Barreirinho

Esta homologação é válida de 28 de maio de 2021 a 28 de maio de 2025.

E, para constar, se outorga esta Provisão registada com o n.º 
69 / 2022.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 11 de janeiro de 2022.
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Informações diversas

Uma celebração ecuménica realizou-se na Basílica dos 
Congregados no dia 18 de janeiro.

Contou com a presença de D. Sifredo, bispo da Igreja Metodista; 
D. Jorge Pina Cabral, da Igreja Lusitana (Comunhão Anglicana); D. 
Jorge Ortiga, Administrador Apostólico da Arquidiocese de Braga.

 
A Escola de Famílias promoveu em 29 de janeiro, no Centro 

Paroquial de Pereira, arciprestado de Barcelos, uma reunião sobre a 
infidelidade nas relações dos casais. Foi a terceira sessão da edição 
do ano pastoral de 2021/22.

Participaram o casal Juliana e Gonçalo Carvalho e o  Pe. Paulo 
Duarte, sj.

Para além de decorrer presencialmente a sessão também foi 
transmitida através das plataformas digitais da Arquidiocese de Braga.

 
Ministros Extraordinários da Comunhão. As Zonas Pas-

torais da Cidade e Este e do Cávado, do Arciprestado de Braga, 
organizaram em 15 de janeiro, no Auditório São Frutuoso,  uma 
manhã de formação para todos os Ministros Extraordinários da 
Comunhão (MEC).

3. Programa Pastoral
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Na mesma ação fez-se a recondução de todos os MEC que 
tenham sido nomeados há três anos ou mais.

 
Um Momento de Oração pela Vida e Vocações realizou-se 

em 06 de janeiro, na Igreja do Pópulo, numa colaboração entre 
o Departamento Arquidiocesano da Pastoral Vocacional e a Zona 
Pastoral da Cidade e Este do Arciprestado de Braga.

Ministros da Palavra. O Serviço de Ministérios Litúrgicos 
do Departamento Arquidiocesano para a Liturgia promoveu o III 
Encontro Arquidiocesano para Ministros da Palavra, na véspera do 
Domingo da Palavra, este ano a 22 de janeiro, no  Espaço Vita.

O encontro de formação para leitores, salmistas e admonitores 
da assembleia, inspirado no gesto proposto pelo Plano Pastoral deste 
ano, cuidar, teve como tema “Cuidar da Palavra que cuida de nós”.

Nuno Ventura, padre passionista, proferiu uma conferência so-
bre o tema e os padres Manuel Joaquim Costa e Hermenegildo 
Faria fizeram uma abordagem prática à orgânica dos lecionários e 
a alguns cuidados a ter na proclamação da Palavra.

Os “Grupos Semeadores de Esperança”, ao longo deste ano 
pastoral, refletem sobre sete temas: curar as feridas da relação com 
Deus, curar as feridas da humanidade (doença, sofrimento), curar 
as feridas da fraternidade, curar as feridas da comunidade, curar as 
feridas da casa comum, curar as feridas da família, curar as feridas 
da relação com os jovens.

Arciprestado de Braga. Numa reunião efetuada em 12 de 
janeiro foi decidido promover três reuniões sinodais destinadas a 
sacerdotes e diáconos que o desejarem. Serão nos dias 26 de janeiro, 
09 de fevereiro e 09 de março.
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Movimento Eclesiástico

Nomeações para o ano pastoral de 2021+22 
(continuação).

 
D. Jorge Ferreira da Costa Ortiga, Administrador Apostólico da 

Arquidiocese de Braga, por mandato da Santa Sé Apostólica;
Perante novas necessidades pastorais e procurando responder às 

suas exigências, procedo às seguintes nomeações:
- Diácono Fernando Luís Barroso Gonçalves, nomeado 

Diretor do Gabinete de Restauro (IHAC) da Arquidiocese de Braga.
- Padre Cândido Armindo da Silva Magalhães, nomeado 

Reitor do Santuário de São Bento das Pêras, paróquia de São 
Miguel de Vizela e Tagilde, Arciprestado de Guimarães e Vizela, 
Arquidiocese de Braga.

 
Braga e Cúria Arquiepiscopal, 06 de janeiro de 2022
† Jorge Ferreira da Costa Ortiga, Administrador Apostólico
 

4. Clero e Seminários
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Cónego João Aguiar Campos
 
O Cónego João Aguiar Campos, em 19 de janeiro, foi agraciado 

pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com a 
Comenda da Ordem de Mérito.

Aquele sacerdote contou, na sua página no Facebook, que re-
cebeu a notícia da decisão por chamada na sexta-feira, dia 14 de 
janeiro, e explicou que lida “mal com distinções” porque “quase 
tudo” o que fez foi “obra coletiva: como diretor ou como gerente 
na comunicação social ao lado de ótimos profissionais, como profes-
sor ajudado pelos alunos e como padre enquadrado e aconselhado 
num presbitério – sem esquecer a relevância da família”.

 
A cerimónia de imposição da comenda decorreu no Palácio de 

Belém e contou com a presença de D. Manuel Clemente, cardeal-
-patriarca de Lisboa, e de D. Américo Aguiar, bispo auxiliar do 
Patriarcado e atual presidente do Conselho de Gerência do Grupo 
r/com, Renascença, Comunicação Multimédia.

A Ordem do Mérito destina-se a galardoar atos ou serviços 
meritórios praticados no exercício de quaisquer funções, públicas 
ou privadas, que revelem abnegação em favor da coletividade.

 
João Aguiar Campos nasceu no ano 1949 em S. João do Campo, 

arciprestado de Terras de Bouro. Foi ordenado padre no dia 25 
de março de 1973 e, entre 1974 e 1976, frequentou Ciências da 
Informação na Universidade de Navarra, Espanha.

Em 1976 começou a trabalhar no ‘Diário do Minho’, onde 
foi diretor entre 1997 e 2005. Em 1981 iniciou funções na Rádio 
Renascença, tendo ocupado a presidência do Conselho de Gerência 
da emissora católica portuguesa entre 2005 e 2016

Em 2011 foi nomeado diretor do Secretariado Nacional das 
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Comunicações Sociais, cargo que ocupou até abril de 2016.
O cónego João Aguiar Campos tem como obras publicadas 

“Circunstâncias” (2016), “Rio abaixo” (2017), “Descalço também 
se caminha” (2019), “Morri ontem” (2019), “Fragmentos” (2020), 
“InTemporal” (2021), “Flores de Feno” (2021).

A 5 de maio de 2016, o SNCS entregou-lhe de forma hono-
rífica o prémio de jornalismo ‘D. Manuel Falcão’, juntamente com 
o cónego António Rego.

O Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, organis-
mo ligado à Conferência Episcopal Portuguesa, é proprietário da 
ECCLESIA, marca institucional da presença da Igreja na área dos 
media; produz e distribui informação em diferentes plataformas: 
internet (portal de informação agencia.ecclesia.pt), rádio (progra-
ma ECCLESIA na Antena 1) e televisão (programa ECCLESIA e 
programa ‘70×7’, na RTP2).

 
 

Notícias diversas

O Cabido da Sé Primacial Bracarense apresentou em 08 
de janeiro, no Hotel do Templo (Bom Jesus do Monte), cumpri-
mentos de Ano Novo ao senhor D. Jorge Ortiga, tendo aprovado 
um voto de louvor pelo trabalho realizado à frente da Arquidiocese.

Também programou a vinda do novo Arcebispo, D. José Cor-
deiro. Toma posse na sacristia principal da Catedral às 16h00 de 
12 de fevereiro. No dia seguinte, à mesma hora, faz a sua entrada 
solene na Sé.

D. José Cordeiro foi nomeado Arcebispo de Braga pelo Papa 
Francisco em 03 de dezembro de 2021.

O padre Francisco Lopes da Cruz faleceu no dia 01 de 
janeiro.
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O funeral realizou-se no dia seguinte em Adães, arciprestado 
de Barcelos, onde foi sepultado.

Nascido em Adães em 25 de junho de 1936, frequentou os 
Seminários da Arquidiocese e foi ordenado sacerdote em 12 de julho 
de 1959.

A 05 de agosto do mesmo ano foi nomeado Vigário Cooperador 
de Fafe.

Em junho de 1962 foi nomeado pároco de Goios e Carvalhas, em 
Barcelos. Em 1971 assumiu a paroquialidade de Bagunte e Ferreiró, 
em Vila do Conde.

Em 1974 foi nomeado pároco de Fradelos, em Vila Nova de Fa-
malicão, paróquia que serviu mais de vinte anos. De 1993 a 1999 foi 
ainda Assistente Arciprestal do Movimento dos Jovens de Famalicão.

Em 2003 foi nomeado Vigário Paroquial de Manhente, Barcelos.
 
Estudo sobre o mistério da ressurreição de Jesus. O Se-

cretariado Nacional de Liturgia publicou o livro “Não está aqui. Foi 
ressuscitado! Os relatos do túmulo aberto e vazio nos Evangelhos Si-
nópticos”, de Ricardo Luís Ramos Martins, aluno do Seminário Maior 
Interdiocesano de S. José, em Braga.

Trata-se de um trabalho de investigação que apresenta um “itinerário 
exegético-teológico através das narrativas sinóticas acerca do túmulo 
vazio, tendo em conta o papel que desempenham no mistério pascal 
e na consequente fé no Ressuscitado” escreve D. José Cordeiro no 
texto de apresentação.

De acordo com o Prelado “verifica-se, hoje, a necessidade de uma 
pastoral bíblica e litúrgica que parta da mistagogia, acompanhando a 
comunidade cristã “por ações e palavras” (cf. SC 48), até ao centro 
do mistério pascal de Cristo. Por isso, ao felicitarmos o autor, dese-
jamos que a leitura desta publicação possa contribuir para este bom 
propósito”, conclui.

O autor é natural de Bragança. Frequentou a Escola básica e 
secundária de Mogadouro e é atualmente aluno do 6.º ano no Semi-
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nário Maior Interdiocesano de S. José, em Braga. É Mestre em Teo-
logia pela Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa 
(Centro Regional de Braga) e foi vice-diretor da revista “Cenáculo” 
entre 2019 e 2021.
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Notícias diversas

Alcina de Jesus Caria, das Irmãs Missionárias do Espírito 
Santo, faleceu em 06 de janeiro na casa da Comunidade, em Fraião 
(Via Falperra).

Natural de Faia, Sernancelhe, tinha 92 anos de idade.
A Missa exequial foi celebrada em no dia 07, na capela da 

Comunidade. Ficou sepultada no cemitério de Fraião.

Maria Lurdes da Silva Ribeiro, das Religiosas do Sagrado 
Coração de Maria, faleceu em 20 de janeiro na Casa de Acolhi-
mento da Quinta da Armada (S. Vítor, Braga).

A missa exequial foi celebrada no dia seguinte na capela pri-
vativa daquela Casa de Acolhimento.

Foi sepultada no Cemitério de Monte d’Arcos, em jazigo da 
Comunidade.

Natural de Girabolhos, Guarda, tinha 94 anos de idade.

5. Religiosos/as
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6. Património

Notícias diversas
A igreja paroquial de Caçarilhe, no arciprestado de Celo-

rico de Basto, reabriu ao culto em 01 de janeiro, após obras de 
requalificação que decorreram durante oito meses.

Capela Árvore da Vida. A artista plástica Lourdes Castro 
faleceu no dia 08 de janeiro, aos 91 anos. Conhecida pelo trabalho 
em volta das sombras, criou os paramentos da Capela Árvore da 
Vida, do Seminário Conciliar de Braga.

São quatro paramentos baseados nos elementos naturais do 
algodão, linho, seda e lã, com ligação às quatro estações do ano e 
ainda ornamentação com lâminas de ágata em cores diferentes, de 
acordo com os diversos momentos litúrgicos.

 
A paróquia de Beiriz, no arciprestado de Vila do Conde 

e Póvoa de Varzim, está a comemorar o 150.º aniversário da sua 
igreja paroquial.

O programa começou em finais de maio de 2021 e termina 
no próximo dia 20 de novembro.

 
Um nicho dedicado às Almas do Purgatório, existente 

no santuário de Nossa Senhora do Carmo (paróquia de Lemenhe, 
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arciprestado de Vila Nova de Famalicão) foi recuperado. Tinha sido 
destruído pelo fogo no passado mês de maio.

 
A paróquia de S. Vítor, no arciprestado de Braga, inaugurou 

em 20 de janeiro a recuperação das «Alminhas» que se encontram 
no final da Rua de S. Vítor, junto a um portão que conduz à igreja.

 
O Santuário do Sameiro inaugurou em 23 de janeiro mais 

uma exposição evocativa da presença do Papa São João Paulo II. 
Com o nome “Folheando os álbuns”, a mostra estará na Cripta 
até ao dia 22 de maio de 2023.

A exposição baseia-se nos álbuns de Ana Célia Gomes Marques 
e de Monsenhor Silva Araújo.

Esta exposição vem na sequência de três outras: “Olhares da 
Imprensa”, que reúne o que foi publicado pelos média na altura; 
“Olhares dos fotógrafos”, com retratos de Luís Machado e Manuel 
Pinho; e “Olhares para os objetos”, onde podem ser vistas as toa-
lhas preparadas para a receção ao Papa, as louças concebidas para 
o almoço (que não chegou a ter lugar), o paramento com que 
celebrou, os pratos comemorativos que se fabricaram, as medalhas 
que o representaram, os livros que se usaram durante a Eucaristia, 
entre outros.
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7. Educação da Fé da Fé

Notícias diversas

Uma ação de formação para catequistas das paróquias de 
Santiago de Aldreu, Santigo de Feitos, e Santo  André de Palme, 
no arciprestado de Barcelos, decorreu em 29 de janeiro  no salão 
paroquial de Palme.

Aquelas paróquias estão confiadas ao P. Manuel Domingos 
Sampaio Viana.

 
A equipa arciprestal de catequese de Vila Nova de Fa-

malicão  realizou em 29 de janeiro a iniciativa “Um Abraço aos 
Catequistas”, em substituição do Encontro Arciprestal de Catequistas. 
O encontro, digital, pretendeu envolver todos os catequistas de 
todas as paróquias do Arciprestado.

 
24 horas de adoração, com o Santíssimo Sacramento exposto, 

decorreram na Basílica dos Congregados, em Braga, desde as 15h00 
de 08 de janeiro até às 17h00 do dia 09.

Na mesma Basílica realizou-se, em 31 de dezembro, o «Revei-
llon da Paz», em conjunto com a Comunidade Católica Shalom.
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As Paróquias de Santa Eulália de Fafe e de Santa 
Comba de Fornelos promoveram em 21 de janeiro, no salão 
da Igreja do Sagrado Coração de Jesus, um encontro de reflexão 
comunitária interparoquial para dar a conhecer o processo do Sí-
nodo e o modo como vai decorrer nas paróquias.

 
O Presépio de Priscos foi visitado em 09 de janeiro por D. 

José Cordeiro, na companhia de D. Jorge Ortiga.
Este ano passaram por ali cerca de 8040 pessoas.
 
São Bartolomeu: terra de presépios. A freguesia de S. 

Bartolomeu do Mar, no concelho de Esposende, teve, durante o 
passado Natal, 75 presépios dispersos pelas suas ruas.

A iniciativa, que vai avançando ano após ano, foi lançada há 
15 anos pelo Centro Social da Juventude de Mar.

A entrega de diplomas aos participantes realizou-se no dia 16 
de janeiro.

Na véspera, à homilia da Missa vespertina, Mons. Domingos 
da Silva Araújo falou da origem dos presépios, das figuras que os 
compõem, das lições que do presépio nos vêm.

 
A Pastoral Universitária realizou em 26 de janeiro, no Cen-

tro Pastoral Universitário, em Braga, um encontro de preparação 
para o Crisma.
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8. Apostolado dos Leigos

Notícias diversas
Preparação para o Matrimónio. A Equipa do CPM (Centro 

de Preparação para o Matrimónio) do arciprestado de Guimarães e 
Vizela promoveu, entre 22 de janeiro e 22 de fevereiro, online, um 
conjunto de sessões de preparação para o Matrimónio. Decorreram 
ao sábado, com a duração estimada de uma hora cada.

Na paróquia de Santa Maria Maior, em Barcelos, a preparação 
de 36 pares de noivos fez-se também online.

Naquela paróquia o ano passado houve 34 casamentos.
 
No arciprestado de Esposende decorrem encontros presenciais 

desde 29 de janeiro a 26 de fevereiro, no salão paroquial de S.  
Paio de Antas.

 
Jornada Mundial da Juventude. Um grupo de jovens da 

cidade francesa de Clermont-Ferrand visitou Braga entre 08 e 10 
de janeiro no âmbito da preparação da semana anterior à Jornada 
Mundial da Juventude 2023, em Lisboa.

A paróquia de Barcelos vai receber jovens da Diocese de 
Moulins, na França, na mesma semana.

O bispo de Moulins, D. Marc Beaumont, confirmou a viagem 
numa carta no início de dezembro de 2021 e enviada pela Pastoral 
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Juvenil daquela diocese, onde também agradece o acolhimento.
 
Um encontro de (ir)mãos realizou-se em 23 de janeiro na 

igreja matriz de Vila Verde.
Promovido pela Pastoral Juvenil, liderada pelo padre Sandro 

Vasconcelos, teve em vista, sobretudo, a próxima Jornada Mundial 
da Juventude.

 
Acácio Ribeiro foi alvo de um agradecimento público da 

Região de Braga do Corpo Nacional de Escutas pelos 50 anos 
de serviço como Chefe Residente do Campo-Escola de Fraião – 
Centro Nacional de Formação Calouste Gulbenkian, em Braga. 
Exerce aquela função desde 22 de janeiro de 1972.

 
A Região de Braga do Corpo Nacional de Escutas reto-

mou no fim de semana de 28 a 30 de janeiro, online, a Maratona 
Regional de Formação destinada a dirigentes escutistas.

 
O Agrupamento de Escuteiros 961, de Fornelos, arci-

prestado de Fafe, celebrou em 29 de janeiro o 40.º aniversário.
O programa incluiu a promessa de alguns elementos e a in-

vestidura, como dirigente, de Bruno Miguel Barros.
 
Guias de Portugal. A Região de Braga da Associação Guias 

de Portugal celebrou em 27 de janeiro o 55.º aniversário.
Criada em 27 de janeiro de 1967, com o apoio de D. Francisco 

Maria da Silva, teve como promotora Cármen Alvim.
Presentemente tem 18 companhias e mais de 700 jovens.
É uma associação de utilidade pública, assente no voluntariado, 

que promove o Guidismo: movimento de educação não formal 
baseado no método criado por Robert Baden-Powell.
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9. Pastoral Social

Notícias diversas
A Cooperativa João Paulo II prestou em 12 de janeiro 

homenagem ao senhor D. Jorge Ortiga.
 
Um presépio solidário esteve patente durante a época na-

talícia no átrio de entrada da Basílica de S. Pedro do Toural, em 
Guimarães.

Construído por um conjunto de pessoas ligadas aos Missionários 
do Verbo Divino, teve como objetivo angariar fundos para as obras 
de uma capela na aldeia de Maucola, em Timor Leste.

 
Cáritas – violência doméstica.  A Cáritas arquidiocesana 

promoveu em 31 de janeiro, online via Zoom, uma ação de sen-
sibilização sobre violência doméstica.

Dirigida principalmente aos docentes de Educação Moral e 
Religiosa Católica esteve aberta a todos os professores e outros 
profissionais de educação
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O Seminário da Falperra

Por Rui Ferreira
 
O edifício do antigo Seminário Apostólico é uma das edifi-

cações mais relevantes do santuário da Falperra. Erigido ao longo 
da alameda que liga a Capela de Santa Maria Madalena à Capela 
de Santa Marta do Leão, acolhe hoje um hotel, que promoveu a 
sua total recuperação.

Designado inicialmente como Seminário de Nossa Senhora da 
Conceição do Monte da Madalena ou Convento de Missionários 
Apostólicos de São Francisco de Assis, foi uma iniciativa da Ordem 
dos Frades Menores que teve uma existência particularmente efé-
mera. Apesar de ter sido construído pelos franciscanos para acolher 
um dos seus seminários apostólicos, a verdade é que apenas foi 
utilizado com essa função apenas um ano.

 Em primeiro lugar, cumpre-nos esclarecer que, ao contrário da 
Capela de Santa Maria Madalena, que é partilhada geograficamente 
entre o território bracarense e vimaranense, o antigo seminário 
franciscano localiza-se, na sua totalidade, no território de Guimarães, 

10. Memória
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passando a linha de fronteira escassos metros à frente da sua fachada. 
É evidente o vínculo a Braga, no entanto fica integralmente no 
território vizinho.

 O Seminário da Falperra era um dos seminários missionários 
apostólicos erigidos até 1834 dentro das sete províncias franciscanas, 
que funcionavam em total independência de qualquer Ministro 
Provincial.

O seminário bracarense foi o último a ser instituído num grupo 
que integrava Varatojo (1679), Brancanes (1695), Mesão Frio (1744) 
e Vinhais (1753).

Foi precisamente deste último que procedeu o seu fundador, 
Frei António de Jesus, missionário apostólico natural de Parada em 
Paredes de Coura, que viria a ter um inesperado protagonismo du-
rante o cisma que abalou a Igreja bracarense alguns anos mais tarde.

Construído em terrenos cedidos pela Irmandade de Santa Maria 
Madalena, apenas terá começado a funcionar em 1833, estando ainda 
inacabado quando foi decretada a extinção das ordens religiosas em 
Portugal, ocorrida no ano seguinte. 

 Segundo Pinho Leal, no seu “Portugal Antigo e Moderno”, a 
edificação do seminário apostólico iniciou-se em 1826, mediante um 
breve do Papa Leão XII, confirmando a existência de um acordo 
condicional com a Irmandade da Falperra, que previa a devolução 
dos terrenos e seus haveres em caso de supressão ou abandono. 
Sabemos, no entanto, que o processo se iniciou a 21 de novembro 
de 1825 com uma provisão real expedida por D. João VI e com 
o devido consentimento do Núncio Apostólico.

Diz-nos Albano Belino que o efémero seminário abrigou 13 
frades professos e tinha quatro portas exteriores sobre duas das 
quais se expunha as inscrições: “Solidão, Silêncio e Paz” e “Casa 
de Deus, Porta do Céu”.

Construído a expensas de benfeitores, entre os quais se salientou 
Domingos Fernandes Lata, a sua primeira pedra foi lançada sole-
nemente no dia 24 de agosto de 1828 pelo Vigário Geral Manuel 
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José Leite Pereira.
Após a extinção das ordens religiosas, decretada pelo regime 

liberal em 1834, e dada a imediata supressão dos institutos mas-
culinos, o edifício foi libertado pelos franciscanos e devolvido à 
entidade proprietária do terreno, a Irmandade de Santa Maria 
Madalena do Monte da Falperra, que realizou algumas obras de 
melhoramento no edifício, por iniciativa de Manuel Simões Braga, 
Juiz da Irmandade. 

 De feição simples, a Capela de Santo António salienta-se na 
formalidade do edifício, mantendo o seu espaço de culto. No seu 
único retábulo, em estilo neoclássico, venera-se a imagem do pa-
trono e, nas paredes laterais, venera-se São José e Nossa Senhora 
do Livramento.

Na capela encontra-se também a sepultura de Frei Joaquim 
de Jesus, o resistente franciscano que estoicamente ali permaneceu 
após a extinção das ordens religiosas até à sua morte ocorrida a 
14 de novembro de 1893.

 Dando sequência à sua missão apostólica, o edifício do eféme-
ro seminário dos franciscanos acabou por acolher posteriormente 
outras duas ordens religiosas. No período de 1926 a 1931 serviu 
provisoriamente de noviciado aos beneditinos, que ensaiavam o 
seu regresso a Portugal após a extinção das ordens religiosas. En-
tre 1954 e 1974 foi também sede do noviciado dos Carmelitas 
Descalços que, entretanto, seria transferido para um novo edifício 
construído no Sameiro.

 Depois de alguns anos a discutir-se uma eventual conversão em 
hotel, com o acolhimento do Campeonato Europeu de Futebol em 
2004, que tinha sedes nas cidades de Braga e Guimarães, foi dado 
o impulso necessário à concretização do projeto, que promoveu a 
recuperação integral do edifício.

A sua vocação turística, porém, já havia sido aproveitada no 
início do século XX, já que uma parte do edifício chegou a aco-
lher o Hotel de Santa Marta, muito procurado devido aos “bons 
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ares” terapêuticos da Falperra.
Após a saída dos carmelitas, o edifício acolheria ainda cerca de 

duas dezenas de famílias de retornados. O edifício serviu também 
de sede à Casa da Mesa da Irmandade de Santa Maria Madale-
na do Monte, a proprietária do edifício, além de durante alguns 
períodos ter acolhido igualmente estabelecimentos de restauração.

 Apesar da existência efémera, o Seminário da Falperra con-
centrou atenções durante o Cisma que abalou a Igreja bracarense 
entre 1832 e 1842.

Neste período de enorme confusão, o governo liberal, que havia 
saído vencedor da guerra civil, imiscui-se no governo eclesiástico 
o que, além de gerar uma rutura nas relações com a Santa Sé, 
provocou a desordem no clero. Como a Arquidiocese se encon-
trava vaga desde a morte de Frei Miguel da Madre de Deus em 
1827, foi necessário nomear-se sucessivos vigários capitulares para 
o governo diocesano. Sucederam-se nomeações religiosas e civis, 
que chegaram a sobrepor-se, como sucedeu em 1838.  Nesse ano, 
Braga teve dois administradores apostólicos. De um lado estava o 
padre oratoriano António Pereira. Do outro estava o fundador do 
Seminário da Falperra, Frei António de Jesus, que ficou conhecido 
como “o Falperra”. Por isso mesmo, os sacerdotes que o suportavam 
ficaram conhecidos como os “falperristas”.

O cisma apenas terminaria com a nomeação de D. Pedro Paulo 
de Figueiredo da Cunha e Melo como Arcebispo Primaz em 1843, 
pondo fim a 16 anos sem titular nomeado.

 Segundo o testemunho de Albano Belino, na sua “Arqueologia 
Cristã”, no interior da Capela de Santo António conserva-se uma 
cadeira onde presumivelmente se sentou o Rei D. Miguel, quando 
ali esteve durante a sua estadia braguesa.

 
*«Diário do Minho». 27 de julho de 2021.
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D. José Ornelas,
Bispo de Leiria-Fátima

O Papa Francisco nomeou em 28 de janeiro D. 
José Ornelas, presidente da Conferência Episcopal 
Portuguesa (CEP), como bispo de Leiria-Fátima, 
sucedendo no cargo ao cardeal D. António Augusto 
dos Santos Marto, que apresentou a renúncia ao 
cargo.

O novo responsável, de 68 anos, estava à frente da Diocese 
de Setúbal desde 2015, ano em que foi ordenado bispo, depois 
de ter sido responsável mundial pela Congregação dos Sacerdotes 
do Coração de Jesus (Dehonianos).

A tomada de posse, na Catedral de Leiria, está marcada para 
13 de março.

“Quero saudar D. António Marto, com quem fui aprendendo 
a fazer caminho de amizade e de serviço na Igreja, que muito 
estimo. Aprendemos a ser amigos, à sombra do Evangelho, e isso 
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é sempre uma boa razão de viver na Igreja”, referiu D. José 
Ornelas, em declarações à Agência ECCLESIA.

“Tenho o gosto e o desafio de suceder-lhe nesta missão”, 
acrescentou.

 
O sexto bispo da Diocese de Leiria-Fátima desde a sua 

restauração, em 1918, deixou ainda uma palavra a D. Serafim 
Ferreira e Silva, bispo emérito, que liderou esta Igreja local 
entre 1993 e 2006.

“É esta tradição que eu quero aprender a conhecer melhor, 
com as gentes de Leiria, com o seu clero, com os religiosos e 
religiosas, os seminaristas, todos aqueles que fazem esta diocese”, 
indicou.

 
José Ornelas assume como projeto o de uma “Igreja sinodal”, 

dentro do processo iniciado pelo Papa Francisco no último mês 
de outubro e que decorre até 2023.

“Uma Igreja que conta com todos, que precisa de todos”, 
salientou.

Quero convidar todos para esta Igreja sinodal que estamos 
a tentar construir, de que D. António foi um grande promotor. 
Espero que ele continue a inspirar-nos também e a ajudar-nos 
a viver esta Igreja em que todos participam ativamente e em 
que todos anunciam, como missionários, o Reino de Deus e 
um mundo melhor para todos, à luz do Céu que se revela em 
Maria, em Fátima, e que nos convida a aderir a Cristo e ao 
seu Evangelho”.

 
O bispo nomeado de Leiria-Fátima destaca o Santuário da 

Cova da Iria, “local muito especial, uma referência da presença 
de Deus na história e uma história complicada”, há mais de 100 
anos, também numa “situação dramática de pandemia”.

“É nesse contexto que Maria aparece como a luz, a Senhora 
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mais luminosa do que o sol, e aparece a três crianças, os mais 
pequenos, pobres, uma imagem do país dramático que era, par-
ticularmente para a infância, nesse tempo”, indica.

 
D. José Ornelas convida todos a construir um “mundo me-

lhor”.
“Maria, mãe carinhosa da Igreja, mãe carinhosa dos mais 

pequenos, é a imagem da Igreja que nós queremos ser, como 
anunciadores neste mundo”, acrescenta.

O bispo dirigiu uma mensagem escrita à diocese, manifestando 
“emoção, alegria e esperança” perante a nova missão.

 
A Conferência Episcopal Portuguesa congratulou-se com esta 

nomeação, desejando a D. José Ornelas “um fecundo governo 
pastoral junto do Povo de Deus que lhe é confiado na Diocese 
de Leiria-Fátima e, de modo mais alargado, junto de todos aque-
les que demandam ao Santuário de Fátima como peregrinos”.

“Por intercessão de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, 
pedimos ao Senhor que derrame as suas bênçãos sobre D. José, 
para que continue a servir com disponibilidade, sabedoria e en-
tusiasmo a Igreja em Portugal, como presidente da Conferência 
Episcopal Portuguesa e, agora como, bispo de Leiria-Fátima”, 
refere uma nota da CEP.

 
D. José Ornelas Carvalho nasceu a 5 de janeiro de 1954 no 

Porto da Cruz (Madeira), tendo feito a sua formação religiosa na 
Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus (Dehonianos). 
Foi ordenado padre na sua terra natal, a 09 de agosto de 1981.

Especialista em Ciências Bíblicas, com o grau de doutor em 
Teologia Bíblica pela Universidade Católica Portuguesa, foi do-
cente desta instituição académica entre 1983-1992 e 1997-2003.

Foi superior da Província Portuguesa dos Sacerdotes do Co-
ração de Jesus, cargo que assumiu a 01 de julho de 2000; seria 
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eleito superior geral dos Dehonianos a 27 de maio de 2003, 
cargo que ocupou até 06 de junho de 2015.

Após estes mandatos, D. José Ornelas Carvalho tinha sido 
indigitado, a seu pedido, para uma missão em África. O Papa 
Francisco nomeou-o bispo de Setúbal, a 24 de agosto de 2015 
e a sua ordenação episcopal teve lugar a 25 de outubro do 
mesmo ano, na Catedral da diocese sadina, onde tomou posse.

Em junho de 2020 foi eleito presidente da CEP.
 
A Diocese de Leiria, que tem por padroeiros Nossa Senhora 

de Fátima e Santo Agostinho, foi criada, a pedido do rei D. 
João III, pelo Papa Paulo III na bula ‘Pro excellenti’, a 22 de 
maio de 1545.

Extinta por motivos políticos em 4 de setembro de 1882, 
foi restaurada por Bento XV com a bula ‘Quo vehementius’, 
de 17 de janeiro de 1918. Por decreto da Congregação dos 
Bispos (Santa Sé), de 13 de maio de 1984, confirmado pela 
bula ‘Qua pietate’, de João Paulo II, com a mesma data, foi 
dado à diocese o atual título de Leiria-Fátima.

Desde a sua restauração, em 1918, teve como bispos D. José 
Alves Correia da Silva, D. João Pereira Venâncio, D. Alberto 
Cosme do Amaral, D. Serafim de Sousa Ferreira e Silva e, desde 
junho de 2006, D. António Augusto dos Santos Marto, a quem 
sucede D. José Ornelas.

Com mais de 250 mil habitantes, a diocese tem 1700 
quilómetros quadrados, incluindo territórios pertencentes aos 
concelhos de Leiria, Marinha Grande, Batalha, Porto de Mós, 
Ourém e parte dos concelhos de Pombal, Alcanena e Alcobaça.
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Da Santa Sé
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Mensagem para o Dia do 
Doente

 
Mensagem do Papa Francisco para o XXX Dia 
Mundial do Doente, que se celebra em 11 de 
fevereiro: «Sede misericordiosos como o vosso Pai 
é misericordioso» (Lc 6, 36).
Colocar-se ao lado de quem sofre num caminho 
de caridade».

Queridos irmãos e irmãs!
 
Há trinta anos, São João Paulo II instituiu o Dia Mundial do 

Doente para sensibilizar o povo de Deus, as instituições sanitárias 
católicas e a sociedade civil para a solicitude com os enfermos e 
quantos cuidam deles [1].

 
Agradecemos ao Senhor o caminho feito durante estes anos nas 

Igrejas particulares de todo o mundo. Já se deram muitos passos em 
frente, mas há ainda um longo caminho a percorrer para garantir 
a todos os doentes, mesmo nos lugares e situações de maior po-
breza e marginalização, os cuidados de saúde de que necessitam, e 
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também o devido acompanhamento pastoral para conseguirem viver 
o período da doença unidos a Cristo crucificado e ressuscitado.

Que o XXX Dia Mundial do Doente – por causa da pandemia, 
a sua celebração culminante não poderá ter lugar em Arequipa, no 
Perú, mas vai realizar-se na Basílica de São Pedro, no Vaticano – nos 
ajude a crescer na proximidade e no serviço às pessoas enfermas 
e às suas famílias.

 
1. Misericordiosos como o Pai
 
O tema escolhido para este trigésimo Dia Mundial – «Sede 

misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso» (Lc 6, 36) – 
faz-nos, antes de mais nada, voltar o olhar para Deus, «rico em 
misericórdia» (Ef 2, 4), que olha sempre para os seus filhos com 
amor de pai, mesmo quando se afastam d’Ele.

Com efeito a misericórdia é, por excelência, o nome de Deus, 
que expressa a sua natureza não como um sentimento ocasional, 
mas como força presente em tudo o que Ele faz. É conjuntamen-
te força e ternura. Por isso podemos dizer, cheios de maravilha 
e gratidão, que a misericórdia de Deus tem nela mesma tanto a 
dimensão da paternidade como a da maternidade (cf. Is 49, 15), 
porque Ele cuida de nós com a força dum pai e com a ternura 
duma mãe, sempre desejoso de nos dar vida nova no Espírito Santo.

 
2. Jesus, misericórdia do Pai
 
Suprema testemunha do amor misericordioso do Pai para com 

os enfermos é o seu Filho unigénito. Quantas vezes os Evangelhos 
nos narram os encontros de Jesus com pessoas que sofriam de várias 
doenças! Ele «começou a percorrer toda a Galileia, ensinando nas 
sinagogas, proclamando o Evangelho do Reino e curando entre o 
povo todas as doenças e enfermidades» (Mt 4, 23).

Podemos perguntar-nos: Porquê esta atenção particular de Je-
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sus para com os doentes, a ponto da mesma se tornar também a 
atividade principal na missão dos apóstolos, enviados pelo Mestre 
a anunciar o Evangelho e curar os enfermos (cf. Lc 9, 2)?

 
Um pensador do século XX sugere-nos uma razão: «A dor isola 

duma forma absoluta e é deste isolamento absoluto que nasce o 
apelo ao outro, a invocação ao outro» [2].

Quando uma pessoa experimenta na própria carne fragilidade 
e sofrimento por causa da doença também o seu coração se sente 
acabrunhado, cresce o medo, multiplicam-se as dúvidas, torna-se 
mais impelente a questão sobre o sentido de tudo o que está a 
acontecer.

A propósito, como não recordar os numerosos enfermos que, 
durante este tempo de pandemia, viveram a última parte da sua 
existência na solidão duma Unidade de Terapia Intensiva, certamente 
cuidados por generosos profissionais de saúde, mas longe dos afetos 
mais queridos e das pessoas mais importantes da sua vida terrena?

Daqui vemos a importância de se ter ao lado testemunhas da 
caridade de Deus, que a exemplo de Jesus, misericórdia do Pai, 
derramem sobre as feridas dos enfermos o óleo da consolação e 
o vinho da esperança [3].

 

3. Tocar a carne sofredora de Cristo
 
O convite de Jesus a ser misericordiosos como o Pai adquire 

um significado particular para os profissionais de saúde. Penso nos 
médicos, enfermeiros, técnicos de laboratório, auxiliares e cuidadores 
dos enfermos, bem como nos numerosos voluntários que doam 
tempo precioso a quem sofre.

Queridos profissionais da saúde, o vosso serviço junto dos 
doentes, realizado com amor e competência, ultrapassa os limites da 
profissão para se tornar uma missão. As vossas mãos que tocam a 
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carne sofredora de Cristo podem ser sinal das mãos misericordiosas 
do Pai. Permanecei cientes da grande dignidade da vossa profissão 
e também da responsabilidade que ela acarreta.

 
Bendizemos o Senhor pelos progressos que a ciência médica 

realizou sobretudo nestes últimos tempos; as novas tecnologias 
permitiram dispor de vias terapêuticas de grande utilidade para 
os doentes; a pesquisa continua a dar a sua valiosa contribuição 
para derrotar velhas e novas patologias; a medicina de reabilitação 
desenvolveu notavelmente os seus conhecimentos e competências. 
Tudo isso, porém, não deve jamais fazer esquecer a singularidade 
de cada doente, com a sua dignidade e as suas fragilidades [4].

O doente é sempre mais importante do que a sua doença, e por 
isso qualquer abordagem terapêutica não pode prescindir da escuta 
do paciente, da sua história, das suas ansiedades, dos seus medos.

Mesmo quando não se pode curar, sempre é possível tratar, 
consolar e fazer sentir à pessoa uma proximidade que demonstre 
mais interesse por ela do que pela sua patologia.

Espero, pois, que os percursos de formação dos operadores da 
saúde sejam capazes de os habilitar para a escuta e a dimensão 
relacional.

 
4. Os lugares de tratamento, casas de misericórdia
 
O Dia Mundial do Doente é ocasião propícia também para 

determos a nossa atenção nos lugares de tratamento.
A misericórdia para com os enfermos levou a comunidade 

cristã a abrir, no decorrer dos séculos, inúmeras «estalagens do bom 
samaritano» (cf. Lc 10, 34), onde pudessem ser acolhidos e tratados 
doentes de todo o género, sobretudo aqueles que, por indigência, 
pela exclusão social ou pelas dificuldades no tratamento dalgumas 
patologias, não encontravam resposta ao seu pedido de saúde.

Em tais situações, são sobretudo as crianças, os idosos e as 
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pessoas mais fragilizadas que pagam o preço mais alto.
Misericordiosos como o Pai, muitos missionários acompanharam 

o anúncio do Evangelho com a construção de hospitais, dispensá-
rios e lugares de tratamento. São obras preciosas, através das quais 
se concretizou a caridade cristã e se tornou mais credível o amor 
de Cristo, testemunhado pelos seus discípulos.

Penso sobretudo nas populações das zonas mais pobres da Terra, 
onde por vezes é necessário percorrer longas distâncias para en-
contrar centros de tratamento que, embora com recursos limitados, 
oferecem tudo o que têm disponível.

Ainda há um longo caminho a percorrer e, nalguns países, 
receber adequados tratamentos continua a ser um luxo.

Testemunha-o, por exemplo, a escassa disponibilidade, nos países 
mais pobres, de vacinas contra a Covid-19 e ainda mais a falta 
de tratamentos para patologias que requerem medicamentos muito 
mais simples.

 Neste contexto, desejo reafirmar a importância das instituições 
sanitárias católicas: são um tesouro precioso que deve ser preser-
vado e sustentado; a sua presença caraterizou a história da Igreja 
pela sua proximidade aos doentes mais pobres e às situações mais 
esquecidas [5].

Quantos fundadores de famílias religiosas souberam ouvir o 
clamor de irmãos e irmãs privados de acesso aos tratamentos ou 
mal atendidos, prodigalizando-se ao seu serviço!

Ainda hoje, mesmo nos países mais desenvolvidos, a sua pre-
sença é uma bênção, porque, além de cuidar do corpo com toda 
a competência necessária, sempre podem oferecer também aquela 
caridade cujo centro da atenção são os doentes e os seus familiares.

Numa época em que se difundiu a cultura do descarte e nem 
sempre se reconhece a vida como digna de ser acolhida e vivida, 
estas estruturas, como casas da misericórdia, podem ser exemplares 
na salvaguarda e no cuidado de cada existência, mesmo a mais 
frágil, desde o próprio início até ao seu termo natural.
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5. A misericórdia pastoral: presença e proximidade
 
No caminho feito ao longo destes trinta anos, a própria pas-

toral da saúde viu o seu serviço ser cada vez mais reconhecido 
como indispensável.

Na verdade, se a pior discriminação sofrida pelos pobres – e 
os doentes são pobres de saúde – é a falta dos cuidados espirituais, 
não podemos exonerar-nos de lhes oferecer a proximidade de Deus, 
a sua bênção, a sua Palavra, a celebração dos Sacramentos e a pro-
posta dum caminho de crescimento e amadurecimento na fé [6].

A propósito, gostaria de lembrar que a proximidade aos enfermos 
e o seu cuidado pastoral não competem apenas a alguns ministros 
especificamente deputados para o efeito; visitar os enfermos é um 
convite feito por Cristo a todos os seus discípulos.

Quantos doentes e quantas pessoas idosas há que vivem em 
casa e esperam por uma visita!

O ministério da consolação é tarefa de todo o batizado, re-
cordando-se das palavras de Jesus: «Estive doente e visitastes-Me» 
( Mt 25, 36).

 
Queridos irmãos e irmãs, à intercessão de Maria, Saúde dos 

Enfermos, confio todos os doentes e as suas famílias. Unidos a 
Cristo, que carrega sobre Si o sofrimento do mundo, possam en-
contrar sentido, consolação e confiança.

Rezo por todos os profissionais de saúde para que, ricos em 
misericórdia, ofereçam aos pacientes, juntamente com os tratamentos 
devidos, a sua proximidade fraterna.

 
De coração, a todos concedo a Bênção Apostólica.
 

Roma, São João de Latrão, na Memória de Nossa Senhora de Loreto, 10 de dezembro de 
2021.

 
Francisco
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[1] Cf. São João Paulo II, Carta ao Cardeal Fiorenzo Angelini, Presidente 

do Conselho Pontifício para a Pastoral no Campo da Saúde, para a instituição 
do Dia Mundial do Doente (13/V/1992).

[2] E. Levinas, «Une éthique de la souffrance», in: J.-M. von Kaenel (ed.), 
Souffrances. Corps et âme, épreuves partagées (Autrement, Paris 1994), 133-135.

[3] Cf. Missal Romano, Prefácio Comum VIII «Cristo, o bom samaritano».
[4] Cf. Francisco, Discurso à Federação Nacional das Ordens dos Médicos 

Cirurgiões e dos Dentistas (20/IX/2019).
[5] Cf. Francisco, Angelus, na Policlínica «Gemelli» em Roma (11/VII/2021).
[6] Cf. Francisco, Exort. ap. Evangelii gaudium (24/XI/2013), 200.
 
 

Escutar com o ouvido do co-
ração

 

Mensagem do Papa Francisco para o LVI Dia 
Mundial das Comunicações Sociais, que se celebra 
em 29 de maio.

 

Queridos irmãos e irmãs!
 
No ano passado refletimos sobre a necessidade de «ir e ver» 

para descobrir a realidade e poder narrá-la a partir da experiência 
dos acontecimentos e do encontro com as pessoas. Continuando 
nesta linha, quero agora fixar a atenção noutro verbo, «escutar», 
que é decisivo na gramática da comunicação e condição para um 
autêntico diálogo.

Com efeito, estamos a perder a capacidade de ouvir a pessoa 
que temos à nossa frente, tanto na teia normal das relações quo-
tidianas como nos debates sobre os assuntos mais importantes da 
convivência civil. Ao mesmo tempo, a escuta está a experimentar 
um novo e importante desenvolvimento em campo comunicativo 
e informativo, através das várias ofertas de podcast e chat audio, 
confirmando que a escuta continua essencial para a comunicação 
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humana.
A um médico ilustre, habituado a cuidar das feridas da alma, 

foi-lhe perguntada qual era a maior necessidade dos seres humanos. 
Respondeu: «O desejo ilimitado de ser ouvidos».

Apesar de frequentemente oculto, é um desejo que interpela toda 
a pessoa chamada a ser educadora, formadora, ou que desempenhe 
de algum modo o papel de comunicador: os pais e os professores, 
os pastores e os agentes pastorais, os operadores da informação e 
quantos prestam um serviço social ou político.

 
Escutar com o ouvido do coração
 
A partir das páginas bíblicas aprendemos que a escuta não 

significa apenas uma perceção acústica, mas está essencialmente 
ligada à relação dialogal entre Deus e a humanidade. O «shema’ 
Israel – escuta, Israel» (Dt 6, 4) – as palavras iniciais do primeiro 
mandamento do Decálogo – é continuamente lembrado na Bíblia, a 
ponto de São Paulo afirmar que «a fé vem da escuta» (Rm 10, 17).

De facto, a iniciativa é de Deus, que nos fala, e a ela corres-
pondemos escutando-O; e mesmo este escutar fundamentalmente 
provém da sua graça, como acontece com o recém-nascido que 
responde ao olhar e à voz da mãe e do pai.

Entre os cinco sentidos, parece que Deus privilegie precisamente 
o ouvido, talvez por ser menos invasivo, mais discreto do que a 
vista, deixando consequentemente mais livre o ser humano.

A escuta corresponde ao estilo humilde de Deus. Ela permite 
a Deus revelar-Se como Aquele que, falando, cria o homem à sua 
imagem e, ouvindo-o, reconhece-o como seu interlocutor. Deus 
ama o homem: por isso lhe dirige a Palavra, por isso «inclina o 
ouvido» para o escutar.

O homem, ao contrário, tende a fugir da relação, a virar as 
costas e «fechar os ouvidos» para não ter de escutar.

Esta recusa de ouvir acaba muitas vezes por se transformar em 
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agressividade sobre o outro, como aconteceu com os ouvintes do 
diácono Estêvão que, tapando os ouvidos, atiraram-se todos juntos 
contra ele (cf. At 7, 57).

Assim temos, por um lado, Deus que sempre Se revela comu-
nicando-Se livremente, e, por outro, o homem, a quem é pedido 
para sintonizar-se, colocar-se à escuta.

O Senhor chama explicitamente o homem a uma aliança de 
amor, para que possa tornar-se plenamente aquilo que é: imagem 
e semelhança de Deus na sua capacidade de ouvir, acolher, dar 
espaço ao outro. No fundo, a escuta é uma dimensão do amor.

Por isso Jesus convida os seus discípulos a verificar a qualidade 
da sua escuta. «Vede, pois, como ouvis» (Lc 8, 18): faz-lhes esta 
exortação depois de ter contado a parábola do semeador, sugerindo 
assim que não basta ouvir, é preciso fazê-lo bem.

Só quem acolhe a Palavra com o coração «bom e virtuoso» 
e A guarda fielmente é que produz frutos de vida e salvação 
(cf. Lc 8, 15).

Só prestando atenção a quem ouvimos, àquilo que ouvimos 
e ao modo como ouvimos é que podemos crescer na arte de 
comunicar, cujo cerne não é uma teoria nem uma técnica, mas a 
«capacidade do coração que torna possível a proximidade» (Francisco, 
Exort. ap. Evangelii gaudium, 171).

 Ouvidos, temo-los todos; mas muitas vezes mesmo quem possui 
um ouvido perfeito, não consegue escutar o outro. Pois existe uma 
surdez interior, pior do que a física.

De facto, a escuta não tem a ver apenas com o sentido do 
ouvido, mas com a pessoa toda.

A verdadeira sede da escuta é o coração. O rei Salomão, apesar 
de ainda muito jovem, demonstrou-se sábio ao pedir ao Senhor 
que lhe concedesse «um coração que escuta» ( 1 Rs 3, 9). E Santo 
Agostinho convidava a escutar com o coração (corde audire), a acolher 
as palavras, não exteriormente nos ouvidos, mas espiritualmente nos 
corações: «Não tenhais o coração nos ouvidos, mas os ouvidos no 
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coração» [1]. E São Francisco de Assis exortava os seus irmãos a 
«inclinar o ouvido do coração» [2].

 Por isso, a primeira escuta a reaver quando se procura uma 
comunicação verdadeira é a escuta de si mesmo, das próprias exi-
gências mais autênticas, inscritas no íntimo de cada pessoa.

E não se pode recomeçar senão escutando aquilo que nos torna 
únicos na criação: o desejo de estar em relação com os outros e 
com o Outro. Não fomos feitos para viver como átomos, mas juntos.

 
A escuta como condição da boa comunicação
 
Há um uso do ouvido que não é verdadeira escuta, mas o 

contrário: o espionar. De facto, uma tentação sempre presente, 
mas que neste tempo da social web parece mais assanhada, é a 
de procurar saber e espiar, instrumentalizando os outros para os 
nossos interesses. Ao contrário, aquilo que torna boa e plenamente 
humana a comunicação é precisamente a escuta de quem está à 
nossa frente, face a face, a escuta do outro abeirando-nos dele com 
abertura leal, confiante e honesta.

 Esta falta de escuta, que tantas vezes experimentamos na vida 
quotidiana, é real também, infelizmente, na vida pública, onde com 
frequência, em vez de escutar, «se fala pelos cotovelos».

Isto é sintoma de que se procura mais o consenso do que a 
verdade e o bem; presta-se mais atenção à audience do que à escuta.

Ao invés, a boa comunicação não procura prender a atenção 
do público com a piada foleira visando ridicularizar o interlocutor, 
mas presta atenção às razões do outro e procura fazer compreender 
a complexidade da realidade.

É triste quando surgem, mesmo na Igreja, partidos ideológicos, 
desaparecendo a escuta para dar lugar a estéreis contraposições.

Na realidade, em muitos diálogos, efetivamente não comuni-
camos; estamos simplesmente à espera que o outro acabe de falar 
para impor o nosso ponto de vista.
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Nestas situações, como observa o filósofo Abraham Kaplan [3], o 
diálogo não passa de duólogo, ou seja um monólogo a duas vozes.

Ao contrário, na verdadeira comunicação, o eu e o tu encontram-
-se ambos «em saída», tendendo um para o outro.

 Portanto, a escuta é o primeiro e indispensável ingrediente do 
diálogo e da boa comunicação.

Não se comunica se primeiro não se escutou, nem se faz 
bom jornalismo sem a capacidade de escutar. Para fornecer uma 
informação sólida, equilibrada e completa, é necessário ter escutado 
prolongadamente. Para narrar um acontecimento ou descrever uma 
realidade numa reportagem, é essencial ter sabido escutar, prontos 
mesmo a mudar de ideia, a modificar as próprias hipóteses iniciais.

 Com efeito, só se sairmos do monólogo é que se pode che-
gar àquela concordância de vozes que é garantia duma verdadeira 
comunicação.

Ouvir várias fontes, «não parar na primeira locanda» – como 
ensinam os especialistas do oficio – garante credibilidade e seriedade 
à informação que transmitimos.

Escutar várias vozes, ouvir-se – inclusive na Igreja – entre 
irmãos e irmãs, permite-nos exercitar a arte do discernimento, 
que se apresenta sempre como a capacidade de se orientar numa 
sinfonia de vozes.

 Entretanto para quê enfrentar este esforço da escuta? Um 
grande diplomata da Santa Sé, o cardeal Agostinho Casaroli, falava 
de «martírio da paciência», necessário para escutar e fazer-se escutar 
nas negociações com os interlocutores mais difíceis a fim de se 
obter o maior bem possível em condições de liberdade limitada.

Mas, mesmo em situações menos difíceis, a escuta requer sempre 
a virtude da paciência, juntamente com a capacidade de se deixar 
surpreender pela verdade – mesmo que fosse apenas um fragmento 
de verdade – na pessoa que estamos a escutar.

Só o espanto permite o conhecimento. Penso na curiosidade 
infinita da criança que olha para o mundo em redor com os olhos 
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arregalados.
Escutar com este estado de espírito – o espanto da criança 

na consciência dum adulto – é sempre um enriquecimento, pois 
haverá sempre qualquer coisa, por mínima que seja, que poderei 
aprender do outro e fazer frutificar na minha vida.

 A capacidade de escutar a sociedade é ainda mais preciosa 
neste tempo ferido pela longa pandemia. A grande desconfiança 
que anteriormente se foi acumulando relativamente à «informação 
oficial», causou também uma espécie de «info-demia» dentro da 
qual é cada vez mais difícil tornar credível e transparente o mundo 
da informação.

É preciso inclinar o ouvido e escutar em profundidade, sobre-
tudo o mal-estar social agravado pelo abrandamento ou cessação 
de muitas atividades económicas.

 A própria realidade das migrações forçadas é uma problemática 
complexa, e ninguém tem pronta a receita para a resolver.

Repito que, para superar os preconceitos acerca dos migrantes 
e amolecer a dureza dos nossos corações, seria preciso tentar ouvir 
as suas histórias. Dar um nome e uma história a cada um deles.

Há muitos bons jornalistas que já o fazem; e muitos outros 
gostariam de o fazer, se pudessem. Encorajemo-los! Escutemos es-
tas histórias! Depois cada qual será livre para sustentar as políticas 
de migração que considerar mais apropriadas para o próprio país. 
Mas então teremos diante dos olhos, não números nem invasores 
perigosos, mas rostos e histórias de pessoas concretas, olhares, ex-
petativas, sofrimentos de homens e mulheres para ouvir.

 
Escutar-se na Igreja
 
Também na Igreja há grande necessidade de escutar e de nos 

escutarmos. É o dom mais precioso e profícuo que podemos ofe-
recer uns aos outros.

Nós, cristãos, esquecemo-nos de que o serviço da escuta nos 
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foi confiado por Aquele que é o ouvinte por excelência e em 
cuja obra somos chamados a participar.

«Devemos escutar através do ouvido de Deus, se queremos 
poder falar através da sua Palavra» [4]. Assim nos lembra o teó-
logo protestante Dietrich Bonhöffer que o primeiro serviço na 
comunhão que devemos aos outros é prestar-lhes ouvidos. Quem 
não sabe escutar o irmão, bem depressa deixará de ser capaz de 
escutar o próprio Deus [5].

 Na ação pastoral, a obra mais importante é o «apostolado do 
ouvido». Devemos escutar, antes de falar, como exorta o apóstolo 
Tiago: «cada um seja pronto para ouvir, lento para falar» (1, 19).

Oferecer gratuitamente um pouco do próprio tempo para 
escutar as pessoas é o primeiro gesto de caridade.

 Recentemente deu-se início a um processo sinodal. Reze-
mos para que seja uma grande ocasião de escuta recíproca. Com 
efeito, a comunhão não é o resultado de estratégias e programas, 
mas edifica-se na escuta mútua entre irmãos e irmãs. Como num 
coro, a unidade requer, não a uniformidade, a monotonia, mas a 
pluralidade e variedade das vozes, a polifonia. Ao mesmo tempo, 
cada voz do coro canta escutando as outras vozes na sua relação 
com a harmonia do conjunto. Esta harmonia é concebida pelo 
compositor, mas a sua realização depende da sinfonia de todas e 
cada uma das vozes.

Cientes de participar numa comunhão que nos precede e in-
clui, possamos descobrir uma Igreja sinfónica, na qual cada um é 
capaz de cantar com a própria voz, acolhendo como dom as dos 
outros, para manifestar a harmonia do conjunto que o Espírito 
Santo compõe.

Roma, São João de Latrão, na Memória de São Francisco de Sales, 24 de janeiro de 2022.
 

Francisco
 

[1] «Nolite habere cor in auribus, sed aures in corde» ( Sermo 380, 1: Nova 
Biblioteca Agostiniana 34, 568).
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[2] Carta à Ordem inteira: Fontes Franciscanas, 216.
[3] Cf. «The life of dialogue» , in J. D. Roslansky (ed.), Communication. 

A discussion at the Nobel Conference (North-Holland Publishing Company – 
Amesterdão 1969), 89-108.

[4] D. Bonhöfffer, La vita comune (Queriniana – Bréscia 2017), 76.
[5] Cf. ibid., 75.
 
 

Mensagem para o Dia das 
Missões

 

«Sereis minhas testemunhas» (At 1, 8) é o tema da 
mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial 
das Missões que se celebra em 23 de outubro.

 

Queridos irmãos e irmãs!
 
Estas palavras encontram-se no último colóquio de Jesus res-

suscitado com os seus discípulos, antes de subir ao Céu, como 
se descreve nos Atos dos Apóstolos: «Recebereis a força do Es-
pírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas 
em Jerusalém, por toda a Judeia e Samaria e até aos confins do 
mundo» (1, 8). E constituem também o tema do Dia Mundial das 
Missões de 2022, que, como sempre, nos ajuda a viver o facto 
de a Igreja ser, por sua natureza, missionária. Neste ano, o citado 
Dia proporciona-nos a ocasião de comemorar algumas efemérides 
relevantes para a vida e missão da Igreja: a fundação, há 400 anos, 
da Congregação de Propaganda Fide – hoje designada Congregação 
para a Evangelização dos Povos – e, há 200 anos, da «Obra da 
Propagação da Fé; esta, juntamente com a Obra da Santa Infância 
e a Obra de São Pedro Apóstolo, há 100 anos foram reconhecidas 
como «Pontifícias».

 Detenhamo-nos nestas três expressões-chave que resumem os 
três alicerces da vida e da missão dos discípulos: «Sereis minhas 
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testemunhas», «até aos confins do mundo» e «recebereis a força do 
Espírito Santo».

 
1. «Sereis minhas testemunhas» – A chamada de todos os 

cristãos a testemunhar Cristo
 
É o ponto central, o coração do ensinamento de Jesus aos 

discípulos em ordem à sua missão no mundo. Todos os discípu-
los serão testemunhas de Jesus, graças ao Espírito Santo que vão 
receber: será a graça a constituí-los como tais, por todo o lado 
aonde forem, onde quer que estejam. Tal como Cristo é o primeiro 
enviado, ou seja, missionário do Pai (cf. Jo 20, 21) e, enquanto tal, 
a sua «Testemunha fiel» (Ap 1, 5), assim também todo o cristão 
é chamado a ser missionário e testemunha de Cristo. E a Igreja, 
comunidade dos discípulos de Cristo, não tem outra missão senão 
a de evangelizar o mundo, dando testemunho de Cristo. A iden-
tidade da Igreja é evangelizar.

 Uma releitura de conjunto mais aprofundada esclarece-nos 
alguns aspetos sempre atuais da missão confiada por Cristo aos 
discípulos: «Sereis minhas testemunhas». A forma plural destaca o 
caráter comunitário-eclesial da chamada missionária dos discípulos. 
Todo o batizado é chamado à missão na Igreja e por mandato da 
Igreja: por isso a missão realiza-se em conjunto, não individualmen-
te: em comunhão com a comunidade eclesial e não por iniciativa 
própria. E ainda que alguém, numa situação muito particular, leve 
avante a missão evangelizadora sozinho, realiza-a e deve realizá-la 
sempre em comunhão com a Igreja que o enviou. Como ensina 
São Paulo VI, na Exortação apostólica Evangelii nuntiandi (um do-
cumento de que muito gosto), «evangelizar não é, para quem quer 
que seja, um ato individual e isolado, mas profundamente eclesial. 
Assim, quando o mais obscuro dos pregadores, dos catequistas ou 
dos pastores, no rincão mais remoto, prega o Evangelho, reúne a sua 
pequena comunidade ou administra um Sacramento, mesmo sozinho, 
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ele perfaz um ato de Igreja e o seu gesto está certamente conexo, 
por relações institucionais, como também por vínculos invisíveis e 
por raízes recônditas da ordem da graça, à atividade evangelizadora 
de toda a Igreja» (n.º 60). Com efeito, não foi por acaso que o 
Senhor Jesus mandou os seus discípulos em missão dois a dois; o 
testemunho prestado pelos cristãos a Cristo tem caráter sobretudo 
comunitário. Daí a importância essencial da presença duma comu-
nidade, mesmo pequena, na realização da missão.

 Em segundo lugar, é pedido aos discípulos para construírem 
a sua vida pessoal em chave de missão: são enviados por Jesus ao 
mundo não só para fazer a missão, mas também e sobretudo para 
viver a missão que lhes foi confiada; não só para dar testemunho, 
mas também e sobretudo para ser testemunhas de Cristo. Assim o 
diz, com palavras verdadeiramente comoventes, o apóstolo Paulo: 
«Trazemos sempre no nosso corpo a morte de Jesus, para que 
também a vida de Jesus seja manifesta no nosso corpo» (2 Cor 4, 
10). A essência da missão é testemunhar Cristo, isto é, a sua vida, 
paixão, morte e ressurreição por amor do Pai e da humanidade. 
Não foi por acaso que os Apóstolos foram procurar o substituto 
de Judas entre aqueles que tinham sido, como eles, testemunhas da 
ressurreição (cf. At 1, 22). É Cristo, e Cristo ressuscitado, Aquele que 
devemos testemunhar e cuja vida devemos partilhar. Os missionários 
de Cristo não são enviados para comunicar-se a si mesmos, mostrar 
as suas qualidades e capacidades persuasivas ou os seus dotes de 
gestão. Em vez disso, têm a honra sublime de oferecer Cristo, por 
palavras e ações, anunciando a todos a Boa Nova da sua salvação 
com alegria e ousadia, como os primeiros apóstolos.

 Por isso, em última análise, a verdadeira testemunha é o «már-
tir», aquele que dá a vida por Cristo, retribuindo o dom que Ele 
nos fez de Si mesmo. «A primeira motivação para evangelizar é o 
amor que recebemos de Jesus, aquela experiência de sermos salvos 
por Ele que nos impele a amá-Lo cada vez mais» (Francisco, Exort. 
ap. Evangelii gaudium, 264).
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 Enfim, a propósito do testemunho cristão, permanece sempre 
válida esta observação de São Paulo VI: «O homem contemporâneo 
escuta com melhor boa vontade as testemunhas do que os mestres 
(…) ou então, se escuta os mestres, é porque eles são testemunhas» 
(Evangelii nuntiandi, 41). Por conseguinte é fundamental, para a 
transmissão da fé, o testemunho de vida evangélica dos cristãos. 
Por outro lado, continua igualmente necessária a tarefa de anunciar 
a pessoa de Jesus e a sua mensagem. De facto, o mesmo Paulo 
VI continua mais adiante: «Sim! A pregação, a proclamação verbal 
duma mensagem, permanece sempre como algo indispensável. (...) 
A palavra continua a ser sempre atual, sobretudo quando ela for 
portadora da força divina. É por este motivo que permanece também 
com atualidade o axioma de São Paulo: “A fé vem da pregação” 
(Rom 10, 17). É a Palavra ouvida que leva a acreditar» (Ibid., 42).

 Por isso, na evangelização, caminham juntos o exemplo de 
vida cristã e o anúncio de Cristo. Um serve ao outro. São os dois 
pulmões com que deve respirar cada comunidade para ser missio-
nária. Este testemunho completo, coerente e jubiloso de Cristo será 
seguramente a força de atração para o crescimento da Igreja também 
no terceiro milénio. Assim, exorto todos a retomarem a coragem, 
a ousadia, aquela parresia dos primeiros cristãos, para testemunhar 
Cristo, com palavras e obras, em todos os ambientes da vida.

 
2. «Até aos confins do mundo» – A atualidade perene 

duma missão de evangelização universal
 
Ao exortar os discípulos a serem as suas testemunhas, o Senhor 

ressuscitado anuncia aonde são enviados: «Em Jerusalém, por toda 
a Judeia e Samaria e até aos confins do mundo» (At 1, 8). Aqui 
emerge muito claramente o caráter universal da missão dos discí-
pulos. Coloca-se em destaque o movimento geográfico «centrífugo», 
quase em círculos concêntricos, desde Jerusalém – considerada pela 
tradição judaica como centro do mundo – à Judeia e Samaria, e 
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até aos extremos «confins do mundo». Não são enviados para fa-
zer proselitismo, mas para anunciar; o cristão não faz proselitismo. 
Os Atos dos Apóstolos narram-nos este movimento missionário: o 
mesmo dá-nos uma imagem muito bela da Igreja «em saída» para 
cumprir a sua vocação de testemunhar Cristo Senhor, orientada 
pela Providência divina através das circunstâncias concretas da vida. 
Com efeito, os primeiros cristãos foram perseguidos em Jerusalém 
e, por isso, dispersaram-se pela Judeia e a Samaria, testemunhando 
Cristo por toda a parte (cf. At 8, 1.4).

 Algo semelhante acontece ainda no nosso tempo. Por causa 
de perseguições religiosas e situações de guerra e violência, muitos 
cristãos veem-se constrangidos a fugir da sua terra para outros paí-
ses. Estamos agradecidos a estes irmãos e irmãs que não se fecham 
na tribulação, mas testemunham Cristo e o amor de Deus nos 
países que os acolhem. A isto mesmo os exortava São Paulo VI, 
ao considerar a «responsabilidade que se origina para os migrantes 
nos países que os recebem» (Evangelii nuntiandi, 21). Com efeito, 
experimentamos cada vez mais como a presença dos fiéis de várias 
nacionalidades enriquece o rosto das paróquias, tornando-as mais 
universais, mais católicas. Consequentemente, o cuidado pastoral dos 
migrantes é uma atividade missionária que não deve ser descurada, 
pois poderá ajudar também os fiéis locais a redescobrir a alegria 
da fé cristã que receberam.

 A indicação «até aos confins do mundo» deverá interpelar os 
discípulos de Jesus de cada tempo, impelindo-os sempre a ir mais 
além dos lugares habituais para levar o testemunho d’Ele. Hoje, 
apesar de todas as facilidades resultantes dos progressos modernos, 
ainda existem áreas geográficas aonde não chegaram os missionários 
testemunhas de Cristo com a Boa Nova do seu amor. Por outro 
lado, não existe qualquer realidade humana que seja alheia à atenção 
dos discípulos de Cristo, na sua missão. A Igreja de Cristo sempre 
esteve, está e estará «em saída» rumo aos novos horizontes geográ-
ficos, sociais, existenciais, rumo aos lugares e situações humanos «de 
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confim», para dar testemunho de Cristo e do seu amor a todos 
os homens e mulheres de cada povo, cultura, estado social. Neste 
sentido, a missão será sempre também missio ad gentes, como nos 
ensinou o Concílio Vaticano II (veja-se, por exemplo, o Decreto 
Ad Gentes, sobre a atividade missionária da Igreja, 07/XII/1965), 
porque a Igreja terá sempre de ir mais longe, mais além das próprias 
fronteiras, para testemunhar a todos o amor de Cristo. A propósito, 
quero lembrar e agradecer aos inúmeros missionários que gastaram 
a vida para «ir mais além», encarnando a caridade de Cristo por 
tantos irmãos e irmãs que encontraram.

 
3. «Recebereis a força do Espírito Santo – Deixar-se 

sempre fortalecer e guiar pelo Espírito
 
Ao anunciar aos discípulos a missão de serem suas testemunhas, 

Cristo ressuscitado prometeu também a graça para uma tão grande 
responsabilidade: «Recebereis a força do Espírito Santo e sereis 
minhas testemunhas» (At 1, 8). Com efeito, segundo a narração dos 
Atos, foi precisamente a seguir à descida do Espírito Santo sobre 
os discípulos de Jesus que teve lugar a primeira ação de testemu-
nhar Cristo, morto e ressuscitado, com um anúncio querigmático: 
o chamado discurso missionário de São Pedro aos habitantes de 
Jerusalém. Assim começa a era da evangelização do mundo por 
parte dos discípulos de Jesus, que antes apareciam fracos, medro-
sos, fechados. O Espírito Santo fortaleceu-os, deu-lhes coragem e 
sabedoria para testemunhar Cristo diante de todos.

 Como «ninguém pode dizer: “Jesus é Senhor” senão pelo 
Espírito Santo» (1 Cor 12, 3), também nenhum cristão poderá dar 
testemunho pleno e genuíno de Cristo Senhor sem a inspiração e 
a ajuda do Espírito. Por isso cada discípulo missionário de Cristo 
é chamado a reconhecer a importância fundamental da ação do 
Espírito, a viver com Ele no dia a dia e a receber constantemente 
força e inspiração d’Ele. Mais, precisamente quando nos sentirmos 
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cansados, desmotivados, perdidos, lembremo-nos de recorrer ao 
Espírito Santo na oração (esta – permiti-me destacá-lo mais uma 
vez – tem um papel fundamental na vida missionária), para nos 
deixarmos restaurar e fortalecer por Ele, fonte divina inesgotável 
de novas energias e da alegria de partilhar com os outros a vida 
de Cristo. «Receber a alegria do Espírito é uma graça; e é a 
única força que podemos ter para pregar o Evangelho, confessar a 
fé no Senhor» (Francisco, Mensagem às Pontifícias Obras Missio-
nárias, 21/V/2020). Assim, o Espírito é o verdadeiro protagonista 
da missão: é Ele que dá a palavra certa no momento justo e sob 
a devida forma.

 É à luz da ação do Espírito Santo que queremos ler também 
os aniversários missionários deste 2022. A instituição da Sacra Con-
gregação de Propaganda Fide, em 1622, foi motivada pelo desejo 
de promover o mandato missionário nos novos territórios. Uma 
intuição providencial! A Congregação revelou-se crucial para tornar 
a missão evangelizadora da Igreja verdadeiramente tal, isto é, inde-
pendente das ingerências dos poderes do mundo, a fim de constituir 
aquelas Igrejas locais que hoje mostram tanto vigor. Esperamos que, 
à semelhança dos últimos quatro séculos, a Congregação, com a luz 
e a força do Espírito, continue e intensifique o seu trabalho de 
coordenar, organizar e animar as atividades missionárias da Igreja.

 O mesmo Espírito, que guia a Igreja universal, inspira tam-
bém homens e mulheres simples para missões extraordinárias. E foi 
assim que uma jovem francesa, Pauline Jaricot, há exatamente 200 
anos fundou a Associação para a Propagação da Fé; celebra-se a 
sua beatificação neste ano jubilar. Embora em condições precárias, 
ela acolheu a inspiração de Deus para pôr em movimento uma 
rede de oração e coleta para os missionários, de modo que os 
fiéis pudessem participar ativamente na missão «até aos confins do 
mundo». Desta ideia genial, nasceu o Dia Mundial das Missões, 
que celebramos todos os anos, e cuja coleta em todas as comu-
nidades se destina ao Fundo universal com que o Papa sustenta a 
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atividade missionária.
 Neste contexto, recordo também o Bispo francês Charles de 

Forbin-Janson, que iniciou a Obra da Santa Infância para promover 
a missão entre as crianças sob o lema «As crianças evangelizam 
as crianças, as crianças rezam pelas crianças, as crianças ajudam 
as crianças de todo o mundo»; e lembro ainda a senhora Jeanne 
Bigard, que deu vida à Obra de São Pedro Apóstolo, para apoio 
dos seminaristas e sacerdotes em terras de missão. Estas três obras 
missionárias foram reconhecidas como «pontifícias», precisamente 
há cem anos. E foi também sob a inspiração e guia do Espírito 
Santo que o Beato Paolo Manna, nascido há 150 anos, fundou a 
atual Pontifícia União Missionária a fim de sensibilizar e animar 
para a missão os sacerdotes, os religiosos e as religiosas e todo o 
povo de Deus. Desta última Obra, fez parte o próprio Paulo VI, 
que lhe conferiu o reconhecimento pontifício. Menciono estas 
quatro Obras Missionárias Pontifícias pelos seus grandes méritos 
históricos e também para vos convidar a alegrar-vos com elas, neste 
ano especial, pelas atividades desenvolvidas em apoio da missão 
evangelizadora na Igreja universal e nas Igrejas locais. Espero que 
as Igrejas locais possam encontrar nestas Obras um instrumento 
seguro para alimentar o espírito missionário no Povo de Deus.

 Queridos irmãos e irmãs, continuo a sonhar com uma Igre-
ja toda missionária e uma nova estação da ação missionária das 
comunidades cristãs. E repito o desejo de Moisés para o povo 
de Deus em caminho: «Quem dera que todo o povo do Senhor 
profetizasse» (Nm 11, 29). Sim, oxalá todos nós sejamos na Igreja 
o que já somos em virtude do Batismo: profetas, testemunhas, 
missionários do Senhor! Com a força do Espírito Santo e até aos 
extremos confins da terra. Maria, Rainha das Missões, rogai por nós!

 
Roma, São João de Latrão, na Solenidade da Epifania do Senhor, 6 de janeiro de 2022.



4. Da Santa Sé4. Da Santa Sé 233








