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Apresentação
Para tema do mês escolhemos a Mensagem Urbi et Orbi do Papa 

Francisco proferida no dia de Páscoa
De D. José Cordeiro publicamos: as homilias proferidas na Sé 

na Missa do Domingo de Ramos, na Missa Crismal, na Missa 
vespertina da Ceia do Senhor, na celebração de Sexta-feira Santa, 
no Domingo de Páscoa, num encontro de acólitos em Fátima; a 
mensagem que escreveu a propósito do 103.º aniversário do «Diário 
do Minho»; o prefácio do livro «O órgão ibérico em Braga e na 
região Norte».

Publicamos de D. Nuno Almeida a homilia proferida no fim de 
uma peregrinação penitencial ao Bom Jesus, uma saudação pascal, 
uma intervenção na abertura do encontro dos COD’s – Comités 
Organizadores Diocesanos da Jornada Mundial da juventude, no 
dia 30 de abril, em Viseu.

Publicamos o comunicado final da 202.ª Assembleia Plenária 
da Conferência Episcopal Portuguesa realizada de 25 a 28 de abril; 
instruções sobre o uso da máscara; a mensagem para o Dia da Mãe.

Informamos de uma viagem do Papa Francisco a Malta e pu-
blicamos homilias proferidas em Domingo de Ramos e na Quinta 
-Feira Santa.

Damos notícia do Capítulo Provincial da Ordem dos Frades 
Menores, que reuniu em Montariol, e da eleição das solenidades da 
Quaresma e da Semana Santa de Braga como património nacional.

Num texto de Rui Ferreira recordamos a Capela de Santana, 
que existiu na hoje Avenida Central, em Braga, que também se 
chamou Campo de Santana.

O Diretor





Tema do Mês

1.





Não nos habituemos à guerra
 

Mensagem Urbi et Orbi do Papa Francisco pro-
ferida no dia de Páscoa no Balcão central da 
Basílica Vaticana.

 
Queridos irmãos e irmãs, feliz Páscoa!
 
Jesus, o Crucificado, ressuscitou! Veio ter com aqueles que 

choram por Ele, fechados em casa, cheios de medo e angústia. 
Veio a eles e disse: «A paz esteja convosco!» (Jo 20, 19). Mostra as 
chagas nas mãos e nos pés, a ferida no lado: não é um fantasma, 
é mesmo Ele, o mesmo Jesus que morreu na cruz e esteve no 
sepulcro. Diante dos olhos incrédulos dos discípulos, repete: «A paz 
esteja convosco!» (20, 21).

Também os nossos olhos estão incrédulos, nesta Páscoa de guerra. 
Demasiado sangue, vimos; demasiada violência. Também os nossos 
corações se encheram de medo e angústia, enquanto muitos dos 
nossos irmãos e irmãs tiveram de se fechar nos subterrâneos para 
se defender das bombas. Sentimos dificuldade em acreditar que 
Jesus tenha verdadeiramente ressuscitado, que tenha verdadeiramente 
vencido a morte. Terá porventura sido uma ilusão? Um fruto da 
nossa imaginação?
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Não; não é uma ilusão! Hoje, mais do que nunca, ressoa o 
anúncio pascal tão caro ao Oriente cristão: «Cristo ressuscitou! 
Verdadeiramente ressuscitou!» Hoje mais do que nunca precisamos 
d’Ele, no termo duma Quaresma que parece não querer acabar.

Temos atrás de nós dois anos de pandemia, que deixaram 
marcas pesadas. Era o momento de sairmos do túnel juntos, de 
mãos dadas, juntando as forças e os recursos... Em vez disso, 
estamos demostrando que ainda não existe em nós o Espírito 
de Jesus, mas existe ainda em nós o espírito de Caim, que vê 
Abel não como um irmão, mas como um rival, e pensa como 
há de eliminá-lo.

Temos necessidade do Crucificado ressuscitado para acreditar 
na vitória do amor, para esperar na reconciliação.

Hoje mais do que nunca precisamos d’Ele, precisamos que 
venha colocar-Se no meio de nós e nos diga mais uma vez: «A 
paz esteja convosco!»

Só Ele o pode fazer. Só Ele tem hoje o direito de anunciar-nos 
a paz. Só Jesus, porque traz as chagas, as nossas chagas. Aquelas 
chagas d’Ele são nossas duas vezes: são nossas, porque Lh’as pro-
vocamos nós com os nossos pecados, a nossa dureza de coração, 
o ódio fratricida; e são nossas, porque Ele as traz por nós, não as 
cancelou do seu Corpo glorioso, quis conservá-las, trazê-las con-
sigo para sempre. São um timbre indelével do seu amor por nós, 
uma perene intercessão ao Pai celeste para que as veja e tenha 
misericórdia de nós e do mundo inteiro.

As chagas no Corpo de Jesus ressuscitado são o sinal da luta 
que Ele travou e venceu por nós, com as armas do amor, para 
podermos ter paz, estar em paz, viver em paz.

Contemplando aquelas chagas gloriosas, os nossos olhos incré-
dulos escancaram-se, os nossos corações endurecidos abrem-se e 
deixam entrar o anúncio pascal: «A paz esteja convosco!»

Irmãos e irmãs, deixemos entrar a paz de Cristo nas nossas 
vidas, nas nossas casas, nos nossos países!
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Haja paz para a martirizada Ucrânia, tão duramente provada 
pela violência e a destruição da guerra cruel e insensata para a qual 
foi arrastada. Sobre esta noite terrível de sofrimento e morte, surja 
depressa uma nova aurora de esperança. Escolha-se a paz! Deixe-se 
de exibir os músculos, enquanto as pessoas sofrem.

Por favor, por favor: não nos habituemos à guerra, empenhemo-
-nos todos a pedir a paz, em alta voz, das varandas e pelas ruas! Paz!

Quem tem a responsabilidade das nações, ouça o clamor do 
povo pela paz. Lembre-se daquela inquietadora pergunta feita pelos 
cientistas, há quase setenta anos: «Poremos fim ao género humano, 
ou a humanidade saberá renunciar à guerra?» (Manifesto Russell-
Einstein, 09/VII/1955).

Trago no coração todas e cada uma das numerosas vítimas 
ucranianas, os milhões de refugiados e deslocados internos, as fa-
mílias divididas, os idosos abandonados, as vidas destroçadas e as 
cidades arrasadas.

Não me sai da mente o olhar das crianças que ficaram órfãs e 
fogem da guerra. Vendo-as, não podemos deixar de nos dar conta 
do seu grito de sofrimento, juntamente com o de tantas outras 
crianças que sofrem em todo o mundo: as que morrem de fome 
ou por falta de cuidados médicos, as que são vítimas de abusos e 
violências e aquelas a quem foi negado o direito de nascer.

No meio da angústia da guerra, não faltam também sinais en-
corajadores, como as portas abertas de tantas famílias e comunidades 
que acolhem migrantes e refugiados em toda a Europa. Que estes 
numerosos atos de caridade se tornem uma bênção para as nossas 
sociedades, por vezes degradadas por tanto egoísmo e individualismo, 
e contribuam para torná-las acolhedoras com todos.

Que o conflito na Europa nos torne mais solícitos também perante 
outras situações de tensão, sofrimento e angústia, que tocam demasia-
das regiões do mundo e que não podemos nem queremos esquecer.

Haja paz no Médio Oriente, dilacerado por anos de divisões 
e conflitos. Neste dia glorioso, peçamos paz para Jerusalém e paz 
para aqueles que a amam (cf. Sal 121/122): cristãos, judeus e mu-
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çulmanos. Possam israelitas, palestinenses e todos os habitantes da 
Cidade Santa, juntamente com os peregrinos, experimentar a beleza 
da paz, viver em fraternidade e gozar de livre acesso aos Lugares 
Santos no mútuo respeito pelos direitos de cada um.

Haja paz e reconciliação para os povos do Líbano, da Síria e 
do Iraque, e, de modo particular, para todas as comunidades cristãs 
que vivem no Médio Oriente.

Haja paz também para a Líbia, a fim de encontrar estabilidade 
depois das tensões destes anos, e para o Iémen, que sofre com um 
conflito esquecido por todos mas com vítimas contínuas: a trégua 
assinada nos últimos dias possa devolver esperança à população.

Ao Senhor ressuscitado, pedimos o dom da reconciliação 
para Myanmar, onde perdura um cenário dramático de ódio e 
violência, e para o Afeganistão, onde não diminuem as perigosas 
tensões sociais e onde uma dramática crise humanitária atormenta 
a população.

Haja paz para todo o continente africano, a fim de que 
cessem a exploração de que é vítima e a hemorragia causada 
pelos ataques terroristas – particularmente na região do Sahel 
– e encontre apoio concreto na fraternidade dos povos. Que a 
Etiópia, atribulada por uma grave crise humanitária, reencontre 
o caminho do diálogo e da reconciliação e cessem as violências 
na República Democrática do Congo. Não falte a oração e a 
solidariedade pelas populações do leste da África do Sul, atingidas 
por enchentes devastadoras.

Cristo ressuscitado acompanhe e assista as populações da Amé-
rica Latina, que, em alguns casos, viram piorar as suas condições 
sociais nestes tempos difíceis de pandemia, agravadas também por 
casos de criminalidade, violência, corrupção e tráfico de drogas.

Peçamos ao Senhor ressuscitado que acompanhe o caminho de 
reconciliação que a Igreja Católica no Canadá está percorrendo 
com os povos autóctones. Que o Espírito de Cristo ressuscitado 
cure as feridas do passado e disponha os corações na busca da 
verdade e da fraternidade.
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Queridos irmãos e irmãs, cada guerra traz consigo conse-
quências que envolvem toda a humanidade: do luto ao drama dos 
refugiados, até à crise económica e alimentar de que já se veem 
os primeiros sintomas.

Perante os sinais perdurantes da guerra, bem como diante das 
muitas e dolorosas derrotas da vida, Cristo, vencedor do pecado, 
do medo e da morte, exorta-nos a não nos rendermos ao mal e 
à violência.

Irmãos e irmãs, deixemo-nos vencer pela paz de Cristo! A paz 
é possível, a paz é um dever, a paz é responsabilidade primária 
de todos!

 
 





Igreja Diocesana

2.





Glória da Cruz
 

Homilia na celebração de Domingo de Ramos 
na Paixão do Senhor, proferida na Sé em 10 de 
abril por D. José Cordeiro.

1. Organizar a esperança
Iniciamos a Semana maior ou Semana Santa, na qual se celebra 

o coração do Ano Litúrgico. Aqui em Braga a tradição é feita de 
tradições muito antigas, mas não antiquadas, que expressam publi-
camente a fé da Igreja.

Viemos em procissão com os ramos benzidos e antes de en-
trarmos na Catedral, numa particularidade litúrgica da nossa Igreja 
bracarense, bati com a própria Cruz primacial na porta, que se 
abriu como símbolo de Jesus Cristo, a Porta das portas da vida 
eterna. Ao mesmo tempo, lançamos as folhas de oliveira à cruz, 
sinal da paz e da reconciliação. A cruz abre a porta da vida plena. 
A Páscoa e a cruz interligam-se.

Esta assembleia litúrgica é introdução da Páscoa do Senhor, 
para a qual nos preparamos com a penitência, a oração, a lectio 
divina, o lausperene da adoração eucarística, a via-sacra, a esmola, a 
renúncia, a partilha, o jejum, a abstinência, sinais da caridade, que 
a única digna de fé e de esperança.

1. Dos nossos Pastores
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A nossa igreja catedral é sinal eloquente da Páscoa, como etapa 
anual e semanal para a Páscoa eterna, a da Liturgia celeste. Jesus entra 
em Jerusalém para realizar o mistério da sua morte e ressurreição.

Com efeito, «Não nos devemos limitar a esperar. Devemos 
organizar a esperança» (D. Tonino Bello). Por isso, «Não descanse-
mos nas sacristias, não formemos grupos elitistas que se isolam e 
se fecham. A esperança está sempre em caminho e passa também 
através de comunidades cristãs filhas da ressurreição que saem, que 
anunciam, partilham, suportam e lutam para construir o Reino de 
Deus» (Papa Francisco).

2. A fé que espera e ama
A oração coleta introduz-me de modo eloquente no espíri-

to desta semana e deste Domingo em especial: «Deus eterno e 
omnipotente, que, para dar aos homens o exemplo de humildade, 
quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e padecesse o 
suplício da cruz, fazei que sigamos os ensinamentos da sua paixão, 
para merecermos tomar parte na glória da sua ressurreição».

A fé cuida o sentido da vida e da humildade na verdade da 
nossa relação com Deus, como acontece desde a iniciação cristã. 
Com efeito, quando se admite um catecúmeno à iniciação cristã 
ocorre o seguinte diálogo:

 
P. Que vens pedir à Igreja de Deus?
R. A fé.

P. Para que te serve a fé?
R. Para alcançar a vida eterna.
 
Por isso, os ensinamentos da paixão confirmam-nos na vida 

eterna, mesmo nos momentos de solidão, garantindo-nos a presença 
salvadora de Deus, como escreveu São Martinho de Dume e de 
Braga: «acelera aquilo que é lento, resolve os embaraços, suaviza as 
coisas duras, facilita as dificuldades».
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3. Deus morre por amor
A paixão segundo o evangelho de Lucas sublinha o tema da 

misericórdia de Jesus, que concede o perdão mesmo nos instantes 
derradeiros da sua vida. A narração da paixão e morte na cruz 
provoca-nos algumas observações acerca da mesma:

 
a) Em Cristo sofredor aparece o modelo do mártir cristão;

b) A paixão está escrita segundo o plano salvífico de Deus 
das profecias, como escutámos na primeira leitura do livro 
de Isaías. Ela é o cumprimento de uma lógica que guia 
a história da salvação. E aqui aparece o escândalo para a 
fé, mas ao mesmo tempo a novidade e a originalidade do 
amor de Deus;

c) A paixão é a hora das trevas. A paixão é o tempo da pro-
vação e das tentações, o tempo em que as forças do mal 
parecem anular a força do amor de Deus. Jesus parece só 
e abandonado na cruz. Mas na hora da tentação, temos a 
oração, a consolação de Deus e a certeza da ressurreição e 
a alegria da fé na vida eterna.

d) O tema central não é o sofrimento de Jesus, mas a sua 
confiança orante.

e) A grandeza moral de Jesus é notável: a sua inocência, reco-
nhecida diante de Pilatos, pelo bom ladrão, pelo centurião; 
o perdão; o amor.

f) Jesus é rei na cruz.

g) Deus morre por amor.
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Neste tempo tão duro de guerra na Ucrânia e em muitos 
lugares do mundo, continuamos a pedir ao Senhor a coragem da 
Paz: «no meio da humanidade dilacerada por divisões e discórdias, 
reconhecemos os sinais da vossa misericórdia, quando dobrais a 
dureza dos homens e os preparais para a reconciliação. Com a 
força do Espírito Santo moveis os corações, para que os inimigos 
procurem entender-se, os adversários se dêem as mãos e os povos 
se encontrem na paz e na concórdia. Pelo poder da vossa graça, o 
desejo da paz põe fim à guerra, o amor vence o ódio e a vingança 
dá lugar ao perdão» (Oração eucarística da Reconciliação II).

 

As proximidades do padre
Homilia do senhor D. José Cordeiro na Missa 
Crismal de Quinta-feira Santa, na Sé.

 
1. Proximidade(s)
Estamos, no nosso percurso pastoral arquidiocesano, a aprofundar 

a identidade e pertença a uma Igreja sinodal e samaritana.
O programa de vida para uma Igreja com este rosto está tra-

çado pelo próprio Jesus Cristo, que realiza a profecia de Isaías: «O 
Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, para 
anunciar a Boa Nova aos pobres. Ele me enviou a proclamar a 
redenção aos cativos e a vista aos cegos, a restituir a liberdade aos 
oprimidos, a proclamar o ano da graça do Senhor» (Lc 4, 18-19). 
Sentimos também a proximidade de Deus, ao escutar na segunda 
leitura, retirada do livro do Apocalipse: «fez de nós um reino de 
sacerdotes para Deus, seu Pai» (Ap 1, 6).

Vamos celebrar o coração do coração do Ano Litúrgico: o 
Tríduo Pascal.
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Antes desta centralidade, viemos à nossa antiga e sempre nova 
igreja catedral. Ela é o símbolo e o princípio de comunhão eclesial 
e, simultaneamente, desejo de contribuir para a coesão social, onde 
possamos cuidar-nos com dignidade e respeito.

É com este quadro e ambiente que hoje, queridos sacerdotes, 
me proponho a meditar convosco a proximidade (as proximidades) 
que nos caracterizam... As proximidades do padre, como nos lem-
bra o Papa Francisco, são quatro: com Deus, com o Bispo, com o 
Presbitério e com o Povo santo de Deus.

Somos chamados à comunhão com Deus e com os outros. 
Damos igualmente profundas graças a Deus pelas pessoas consagra-
das que vivem, rezam e testemunham o carisma recebido à luz da 
santidade da Palavra de Deus na nossa Arquidiocese. Juntos somos 
a Igreja sinodal e samaritana!

«Amar é querer que o outro exista»; por isso, «não busques o 
próprio bem. Preocupa-te com a caridade, prega a verdade, e alcança-
rás a eternidade na qual encontrarás a segurança» (Santo Agostinho).

 
2. Presbitério bracarense, que fazes da tua proximidade 

sacramental?
Durante o tempo favorável da Quaresma, peregrinei ativamen-

te convosco, os presbíteros dos 14 arciprestados da nossa querida 
Arquidiocese. Em cada um dos lugares do presbitério escutámos o 
Espírito Santo e escutámo-nos uns aos outros na proximidade fraterna.

Do coração, vos agradeço: bem hajam, estimados presbíteros!
No evangelho de Lucas, o fio condutor do nosso plano pasto-

ral, deparamo-nos com um colóquio entre Jesus e um doutor da 
lei (Lc 10, 25-37) sobre o preceito do amor que se concentra no 
dúplice mandamento do amor a Deus e ao próximo. Jesus realça 
a verdade da lei natural inscrita no coração de cada homem e não 
se limita a dar os parabéns ao doutor da lei, mas transmite ao seu 
interlocutor um juízo positivo.

E vem a questão do próximo. Quem é o próximo que o 
mandamento me obriga a amar?
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Deus propôs uma única lei para todos os homens. Certamente, o 
sacerdote e o levita levavam a lei inscrita na testa e no braço, como 
era habitual. Ao contrário, para Jesus e o samaritano da parábola, 
a lei de Deus conserva-se no coração, escutando-a e praticando-a.

A pergunta do doutor da lei, «Quem é o meu próximo?», per-
mite a Jesus alterar toda a perspetiva vigente e dizer que o próximo 
é todo aquele que precisa de mim. É a necessidade que o torna 
próximo de mim. Por isso, perguntamo-nos: de quem sou próximo?

O samaritano é apresentado em paralelismo com os dois perso-
nagens bem conotados e caracterizados: vai a caminho, viu; passou 
junto do ferido. A atitude é totalmente diferente – encheu-se de 
compaixão. O efeito desta narrativa fictícia não traz só consequên-
cias sobre a definição de «próximo», mas diz respeito também às 
condições necessárias para receber a herança da vida eterna.

A Liturgia celebra o mistério de Cristo, como o bom samaritano 
da Humanidade. A Eucaristia renova em nós o amor de Cristo e 
pede-nos que, como Ele, amemos até os nossos inimigos e que 
façamos nosso próximo até o mais afastado.

O grande Arcebispo, São Bartolomeu do Mártires, cujo lema 
era «arder e alumiar», escreveu no seu livro que se tornou clássico, 
O Estímulo dos Pastores: «há feridas cuja cura se não consegue 
lancetando-as, mas curam-se untando-as com bálsamo de azeite».

Esta mistura de bálsamo com o azeite é o Santo Crisma, azeite 
e perfume que, consagrado nesta Missa Crismal, serve para a cele-
bração dos sacramentos do Batismo, da Confirmação, da Ordem dos 
Presbíteros e dos Bispos e para a dedicação da Igreja e do Altar.

Aqui, o azeite é como «o sacramento do Espírito Santo». Pode 
até dizer-se «o sacramento do azeite», enquanto o azeite remete 
para a unção, ou seja, para Cristo, o ungido do Pai.

A parábola conclui com as palavras «Então vai e faz o mesmo». 
O mesmo Jesus Cristo, o bom samaritano, que diz: «vai e faz o 
mesmo», continua a dizer «vem e segue-Me».

O Padre é «escolhido entre os homens e constituído em favor da 
humanidade» (Heb 5,1). A prática da proximidade humaniza a Hu-
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manidade e cuida as feridas: da fraternidade, das comunidades, da casa 
comum, das relações familiares, dos jovens, dos pobres e dos idosos.

 
3. O Padre, bom e feliz samaritano da Humanidade
Sede felizes e alegres na vida boa do Evangelho. Sede bênção 

para todos.
Não acumuleis riquezas pessoais e multiplicai o bem ao serviço 

de todos e em especial dos que mais precisam; não andeis tristes 
nem fomenteis a murmuração nem a intriga; sede próximos e 
amigos de todos, sobretudo dos jovens e dos pobres e das pessoas 
mais velhas e levai-lhes carinho e ternura na visita aos doentes e 
aos mais sós; não procureis o poder, o dinheiro, a fama. Olhai que 
o ministério presbiteral não se compra nem se vende. Sede firmes 
na fé, alegres na esperança e generosos na caridade; mostrai na vida 
que a fé é o maior desafio e é simples; todavia não está a saldo.

Sede bons e dai a vida pelo povo de Deus; dai tempo às 
pessoas, não sejais como aqueles que estão sempre ao telefone e 
sempre inacessíveis. Não sejais apenas presbíteros, sede membros 
efetivos e afetivos do presbitério. Nunca realizeis a vocação e a 
missão pastoral sozinhos. Sede com os outros presbíteros, diáconos, 
consagrados e fiéis leigos, o homem da comunhão e da missão.

Na ordenação do presbítero, a Igreja pede ao Pai: «renovai em 
seu coração o Espírito de santidade...» e depois o eleito exprime a 
vontade: de exercer o ministério sacerdotal no grau de presbíteros, 
como cooperador do bispo; de pregar o Evangelho; de rezar pelo povo; 
de se consagrarem pela salvação de todos os homens; de obedecer a 
Deus na pessoa do bispo. Que a função não prevaleça sobre a unção.

No dizer do jovem poeta Daniel Faria, que se preparava para 
ser padre: «Nunca conheci terreno mais fértil do que as mãos 
juntas, festa maior do que as mãos afastadas, prodígio maior do 
que as mãos impostas» (Daniel Faria).

Hoje, a tradução em língua portuguesa da terceira edição do 
Missal Romano torna-se “típica” para as dioceses em Portugal. Esta 
oportunidade de graça seja fonte de espiritualidade para melhor 
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celebrar e viver a eucaristia. Para tal, dediquemos tempo, oração, 
estudo ao serviço dos santos mistérios.

Ao presbitério está intimamente ligado o Seminário Maior 
Conciliar. Este continua a ser a escola do Evangelho que forma os 
futuros presbíteros, para seguirem o único Mestre que é caminho, 
verdade e vida. Na verdade, «não temos o poder de fazer nascer 
novas vocações, mas temos o dever de testemunhar uma vida sig-
nificativa» (D. F.-X. Bustillo).

Não faltarão os bons pastores à nossa Arquidiocese de Braga 
se as paróquias forem autenticamente cristãs, onde se celebra o 
Mistério, se escuta a Palavra e se contempla o rosto do Amor.

Se não se descobre o sentido do Mistério ao ministério sacer-
dotal, não se entende como pode um jovem, ao escutar na vida 
a palavra «segue-Me», renunciar a tudo por Cristo, na certeza de 
que, por esta decisiva estrada, a sua personalidade humana se rea-
lizará plenamente.

Em consequência, auguramos e ao mesmo tempo intercedemos 
pelo florescimento de uma nova primavera vocacional na Igreja 
presente em terras bracarenses.

 

Até ao fim do fim

Homilia do senhor D. José Cordeiro na Missa 
vespertina da Ceia do Senhor, na Quinta-feira 
Santa.

 
1. Eucaristia, dom para amar até ao fim do fim
A Igreja recebeu a Eucaristia de Jesus Cristo como o dom por 

excelência, porque é dom d’Ele mesmo e, por isso, é verdadeira-
mente o mistério da fé e o sacramento do mistério da Páscoa. Em 
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S. Paulo (cf. Ef 1, 4-12; 3, 1-13), o mistério de Cristo indica o 
plano divino da salvação, cujo ponto central é o mistério da Páscoa.

Esta mesa de peregrinos conduz-nos ao banquete do Reino: 
«felizes os convidados para a ceia do Senhor». Assim o repetimos 
em cada celebração da Eucaristia, lugar onde somos alimentados 
pelo Corpo de Cristo e onde se manifesta visivelmente a unidade 
do Povo de Deus.

A Igreja não vive a partir de si mesma, mas a partir da Eu-
caristia, que gera a comunhão. O sentido originário é, como diz 
santo Ambrósio: «Beijamos a Cristo com o ósculo da comunhão... 
Não se trata do ósculo dos lábios, mas do coração e da alma».

A fonte do dom para amar até ao fim do fim é a Trindade, o 
Deus três vezes santo; como rezamos na Oração Eucarística II: «Vós, 
Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santida-
de». A liturgia é capaz de narrar num espaço celebrativo concreto 
o espaço prometido. O espaço, o tempo, o corpo, os gestos e as 
palavras traduzem a santidade de Deus no aqui e agora da história 
e chamam-nos à comunhão possível até que um dia seja plena.

 
2. Ato-palavra do lava-pés
A narrativa da última ceia ligada ao lava-pés encontra-se ape-

nas no evangelho de João. Todavia, o contexto da última ceia e o 
sublinhar do exemplo de humildade e de amor serviçal dado por 
Jesus reenvia-nos ao evangelho de Lucas e à exortação do próprio 
Jesus acerca do poder e do serviço (Lc 22, 24-27).

 
São João atribui expressamente ao lava-pés realizado por Jesus 

o significado da humildade a imitar pelos discípulos (cf. Jo 15, 12 
e 13). Mas o fundamento de tudo é o amor: «Ele, que amara os 
seus que estavam no mundo, levou o seu amor por eles até ao 
extremo» e ainda mais claramente a seguir Jesus deixa o manda-
mento novo: «é este o meu mandamento: que vos ameis uns aos 
outros como Eu vos amei» (Jo 15,12).
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Jesus é mestre no servir e interpela-nos a fazer o mesmo. «Jesus 
não fala, quando se ajoelha diante dos discípulos para lhes lavar os 
pés. O seu ato vale pela palavra: o seu ato faz corpo com a sua 
palavra ou a sua palavra faz corpo com o seu ato. O seu ato é 
palavra» (José A. Mourão).

 
O sacerdócio batismal de todos os fiéis e o nosso ministério 

sacerdotal é ainda mais claro ao considerarmos a passagem evangélica 
do lava-pés, que continua o lugar onde Jesus revela o Seu amor 
total de eterna vida. Para Jesus, a única autoridade é o serviço. 
E nós somos «servos inúteis a tempo inteiro» (D. Tonino Bello) e 
não o queiramos ser em part-time.

 
3. Hoje, quem são os lavadores de pés?
– Os que acompanham os jovens e os pobres;
– Os bons cuidadores dos idosos;
– Os que de máscara, luvas, bata e outros equipamentos mate-

riais e espirituais combatem o mal comum da pandemia covid-19 e 
todos os males com o bem comum do seu serviço, profissionalismo, 
inteligência, coragem e confiança;

– Os médicos, os enfermeiros e todos os que laboram na saúde;
– Os voluntários e todos os cuidadores junto das famílias e 

das pessoas sós e mais vulneráveis;
– Os que trabalham nos hospitais, nos lares de idosos, nos la-

boratórios, nos múltiplos serviços do funcionamento da sociedade;
– Os artesãos da paz e da reconciliação;
– Os pastores e os consagrados que estão com o povo santo 

fiel de Deus;
– As autoridades civis e da saúde que servem ao bem comum;
– Os que rezam e no serviço silencioso praticam o dom da 

caridade;
– Os que praticam as obras de misericórdia em favor de todos 

e sobretudo dos pobres da nossa cidade e Arquidiocese;
– As pessoas e as instituições que são conforto para os migrantes 

e refugiados da guerra;
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– Todos os que arriscam dar a vida por amor.
 
«Dei-vos o exemplo, para que, assim como Eu fiz, vós façais 

também» (Jo 13, 15). Esta é a vida que nasce da Eucaristia, dom 
da caridade e mistério de vida eterna.

 

 

A cruz abaixa o Céu
e eleva a Terra

 

Homilia de D. José Cordeiro na Sexta-feira da 
Paixão do Senhor.

 

1. Da Cruz à Glória
Hoje contemplamos «Cristo, nossa Páscoa, que foi imolado» 

(1Cor 5,7) e adoramos a cruz.
Não participamos em nenhum funeral nem dramatizamos a 

dor e o sofrimento. No silêncio do mistério da cruz, celebramos 
a glória do amor, como rezamos neste dia: «Adoramos, Senhor, a 
vossa Cruz, louvamos e glorificamos a vossa ressurreição: pela árvore 
da Cruz veio a alegria ao mundo inteiro».

Em que sentido podemos afirmar que a morte de Cristo na 
cruz é um sacrifício? Só porque se identifica o “sacrifício” com 
a morte da vítima? Só porque Jesus morreu como resultado de 
acusação do poder político e religioso do seu tempo ou porque 
se proclamava filho de Deus?

Na realidade, no calvário não se vê nenhum rito sacrificial, 
nem um sacerdote, nem um altar…
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2. Oferecimento total
Para entender a morte de Jesus como sacrifício é preciso 

compreender toda a sua vida como uma oferta contínua ao Pai.
Com efeito, ao entrar no mundo disse: «Eis que venho - como 

está escrito no livro a meu respeito -para fazer, ó Deus, a tua 
vontade» (Hb 10, 7); no templo de Jerusalém, quando tinha 12 
anos, respondeu a Maria e a José: «Porque me procuráveis? Não 
sabíeis que devia estar em casa de meu Pai»  (Lc 2,49); no en-
contro com a samaritana, disse aos discípulos: «O meu alimento é 
fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra» 
(Jo 4, 34); no discurso sobre o pão da vida, afirmou: «desci do 
Céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que 
me enviou» (Jo 6, 38); numa discussão com os judeus proclamou: 
«quando tiverdes erguido ao alto o Filho do Homem, então ficareis 
a saber que Eu sou o que sou e que nada faço por mim mesmo, 
mas falo destas coisas tal como o Pai me ensinou» (Jo 8, 28) e 
no jardim das oliveiras rezou: «Meu Pai, se este cálice não pode 
passar sem que Eu o beba, faça-se a tua vontade!» (Mt 26, 42).

A cruz é o momento culminante de uma existência de total 
doação de amor. Por isso, a fé cristã reconhece a morte de Cristo 
como sacrifício; ou melhor, como o único sacrifício, realizado de 
uma vez por todas, para a remissão dos pecados de todas as pessoas.

A cruz de quatro braços abre-se em oito pontos, a indicar o 
oitavo dia e as oito direções da bússola. Este é o ponto cruz que 
cuidamos durante o tempo da Quaresma e que tem de prosseguir 
na vida de todos os dias.

No silêncio da cruz inaugura-se o mistério pascal. A exaltação 
da cruz é a proclamação da vitória de Deus sobre o mal e sobre 
a morte, como se evidencia na longa proclamação do profeta Isaías 
sobre os sofrimentos do Servo do Senhor, que depois de tantos 
sofrimentos e dores «verá a luz» (Is 53, 11).

Ninguém está só. Cada pessoa está unida ao amor de Cristo, 
que deu a vida por nós. É o amor que salva, não é o sofrimento! 
Somos ainda hoje incomodados pelo grito de Jesus na cruz.



2. Igreja Diocesana2. Igreja Diocesana 577

De facto, é Cristo que continua a gritar nos doentes e nos 
idosos; nos que vivem sós e nos esquecidos da sociedade; nos 
jovens sem rasgos de futuro e nos desempregados; nos migrantes 
e nos refugiados; nos pobres e nas vítimas de violência física e 
psicológica; e nos desanimados da vida, mesmo aqui no território 
da nossa Arquidiocese.

Nestes tempos, «o mundo do trabalho e a vida dos trabalhadores 
têm sido marcados pelo ressurgimento do precariado» (LOC/MTC). 
Há muitos homens e mulheres a trabalhar sem um vínculo laboral 
permanente ou estável, com empregos incertos e inseguros, baixos 
salários e horários longos.

3. Mãe da Esperança
Maria participou de pé neste momento crucial da nossa his-

tória da salvação.
Nos Evangelhos são seis as vezes em que Maria fala, sempre 

em poucas palavras, excetuando o cântico do Magnificat. Alguns 
autores dizem até que falou por setes vezes, sendo a sétima palavra, 
junto à cruz, a mais eloquente, porque brotou do silêncio.

O silêncio de Maria que estava de pé junto à cruz é a “pa-
lavra” síntese de toda a sua vida cheia de amor e esperança. Ela 
é mãe e crente.

Esta Semana Santa encontrei na capela da casa de saúde de 
São José, em Areias de Vilar, esta frase de São João de Deus: «Não 
acho melhor remédio nem consolação, para quando me encontro 
aflito, do que olhar e contemplar a Jesus Cristo crucificado». Aqui 
pude tocar o mistério da cruz feito hospitalidade.

Que grandeza há no silêncio e que força se pode extrair dele!... 
Não do silêncio nefasto da falta mas do silêncio da virtude, que 
é perfeito quando dele não se tem consciência.

A alegria cristã é a simplicidade de uma fé, a seriedade de 
uma esperança e a vitalidade do amor.
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A novidade perene da Páscoa
Homilia de D. José Cordeiro na Sé, no Domingo 
de Páscoa da Ressurreição do Senhor.

1. Hodie
A festa da Páscoa do Senhor é o dia (Hodie) por excelência 

da passagem à vida nova, a festa das festas. A Liturgia da Igreja 
que nasceu da Páscoa está inundada pela admiração, exultação e 
alegria, conforme os textos deste dia solene do “sacramento pa-
scal”: «este é o dia que o Senhor fez: exultemos e cantemos de 
alegria» (Slm 117).

A Páscoa é o tempo festivo, no qual a Igreja é convidada a 
celebrar com mais solenidade a «Cristo, nossa Páscoa, que foi imo-
lado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo: 
morrendo destruiu a morte e ressuscitando restaurou a vida» (MR, 
Prefácio Pascal I).

Por tal motivo, a Igreja celebra os cinquenta dias da Páscoa, 
uma semana de semanas, como “um grande Domingo”, sendo o 
Domingo do Pentecostes a celebração da plenitude da Páscoa.

2. Ver e acreditar
A narrativa evangélica afirma que o discípulo que entrou pri-

meiro no sepulcro: «viu e acreditou».  Não é fácil aceitar a novidade 
perene da Páscoa! Não é fácil aceitar as surpresas da vida!

Jesus, o crucificado, ressuscitou! A ressurreição de Jesus não foi 
reconhecida a partir das Escrituras. Pelo contrário, as Escrituras é 
que são iluminadas a partir da ressurreição de Jesus.

O encontro com o Ressuscitado transfigura o coração e é a 
razão para acolher o precioso dom e o compromisso da fraterni-
dade e do cuidado integral. Da Quaresma à Páscoa é uma grande 
peregrinação de Esperança.
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A segunda leitura, da carta de São Paulo aos Colossenses, 
desafia-nos nos caminhos da missão: «aspirai às coisas do alto, onde 
está Cristo». A Semana Santa é uma grande manifestação pública 
da fé. E, depois, ao longo do tempo pascal e em cada dia do ano?

3. Aleluia! Aqui!
A Igreja orante convida-nos, portanto, a cantar, na alegria 

do coração, o perene Aleluia em Cristo, nossa Páscoa, a marcar 
a plenitude da vida eterna. Com efeito: «sabemos e acreditamos: 
Cristo ressuscitou dos mortos: ó Rei vitorioso, tende piedade de 
nós» (sequência).

Sim, «Aqui para além da morte da lacuna da perca e do desastre
Celebramos a Páscoa 
Aqui celebramos a claridade
Porque Deus nos criou para a alegria».  (Sophia de Mello 

Breyner Andresen).              
 
A Igreja confia aos párocos e às equipas pastorais o louvável 

costume de visitar todos os anos as famílias, principalmente durante 
o Tempo Pascal.

Cristo, a maior bênção do Pai é o sujeito de toda a bênção, 
é aquele que abençoa. Toda a bênção é louvor de Deus e oração 
para obter os seus dons, porque não é o Homem que bendiz a 
Deus, mas Deus que bendiz o Homem.

Na verdade, além da Liturgia, a vida cristã alimenta-se das 
variadas formas da piedade popular, enraizadas na cultura de cada 
povo. Existem diversos modos de viver a visita pascal conforme 
as tradições das comunidades cristãs e a sabedoria humana. No 
entanto, alguns elementos são comuns a todas estas: a cruz cui-
dadosamente decorada e florida torna-se verdadeiramente o sinal 
visível do anúncio da Páscoa e da centralidade do mistério Cristo; 
a água benta como memória baptismal-pascal; o canto do “Aleluia” 
por todo o povo que acompanha a visita às famílias; a campainha 
que anuncia a chegada da cruz e seus acompanhantes; o asseio das 
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casas em sinal de acolhimento festivo e sagrado. Seja como for, 
este costume é muito vivido entre nós e é uma ocasião boa para 
recordar nas famílias cristãs a constante presença de Deus, fonte 
e origem de toda a bênção; para convidar a viver a alegria do 
Evangelho e para exortar aos pais e aos filhos a promoverem o 
seu mistério específico de “Igreja doméstica”.

A Igreja, a família dos filhos da luz, renascidos pela água e 
pelo Espírito, anuncia, celebra e vive o mistério de Cristo, nossa 
Páscoa e nossa Paz, como a maior bênção do Pai.   

A todos e a cada um desejamos uma Santa Páscoa, que se 
prolonga na oitava e por todo o tempo pascal até ao Domingo de 
Pentecostes: aos Presbíteros, aos Diáconos, às Pessoas Consagradas, 
aos movimentos e grupos, às Confrarias e Irmandades, às Ipss’s, aos 
fiéis das 552 paróquias, dos 14 Arciprestados, às autoridades civis, 
académicas, militares, das forças de segurança e da saúde. Bem-
-hajam! O Senhor nos abençoe na Sua Paz.    

Proclamamos a todos e a cada um, a sempre feliz notícia nesta 
Páscoa inaudita: Jesus Cristo Ressuscitou! Aleluia! Aleluia! Deus 
ama-te inteira e imensamente!

Levanta-te e segue-Me!

Homilia proferida por D. José Cordeiro em 30 
de abril, em Fátima, na Peregrinação Nacional 
dos Acólitos.

1. «Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu-lho»
No texto do Evangelho, Jesus aparece de novo aos seus discí-

pulos junto do lago de Tiberíades. É um encontro que acontece 
no ambiente de trabalho dos discípulos, onde os encontrou pela 
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primeira vez. Da mesma maneira usa as imagens do seu quotidiano 
(as redes, os peixes e a pesca) para os enviar em missão para uma 
nova aurora da história do mundo.

Jesus ressuscitado oferece aos seus discípulos os sinais que se 
encontram na história quotidiana, como comer o pão e os peixes, 
para ir além daquilo que ultrapassa a história. A Igreja, ao celebrar 
o mistério pascal todos os oito dias (Domingo), participa da “Ceia 
do Senhor”, que é o seu centro, porque nela toda a comunidade 
encontra o Senhor ressuscitado.

Por isso, tomar parte no serviço do altar como acólitos e 
acólitas é tão importante para este encontro com Jesus Cristo na 
comunidade que celebra a Liturgia. O altar é o sinal da presença 
viva de Jesus ressuscitado.

2. Tu amas-me?
Nesta terceira aparição, Jesus pergunta três vezes a Pedro «Simão, 

filho de João, Tu amas-Me?». Quando, porém, Jesus ressuscitado per-
gunta pela terceira vez, Pedro entristeceu-se. Ele presumia não ter 
necessidade do amor de Jesus, mas as últimas experiências fizeram-
-no compreender o contrário. Pedro restabelece em si mesmo e 
na relação com Jesus a paz quebrada pela tríplice negação. Coloca 
também em evidência a missão do apóstolo que vem muito a 
propósito no início da semana das vocações.

São Lucas, na narração da primeira pregação apostólica que 
escutámos na primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, 
sublinha o contraste entre o comportamento dos apóstolos antes 
e depois da ressurreição.

Antes, eram cheios de ilusão e fáceis para o desencorajamento 
diante das provas, depois, revelam-se corajosos, capazes de cumprir 
a missão que Cristo lhes confiou. Nesta mudança revela-se a efi-
cácia do mistério pascal. Ao serem acusados de perturbar a ordem 
pública, a sua resposta é clara «Deve obedecer-se antes a Deus 
que aos homens». Pela ação do Espírito Santo testemunham, com 
determinação, o essencial da fé, a morte e a ressurreição de Jesus.
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Sim, «Jesus Cristo ressuscitado converte a vida do homem numa 
festa contínua» (Santo Atanásio).

3. Levanta-te e testemunha
Guiados pela palavra de Jesus Ressuscitado a Saulo, que pas-

sou a ser Paulo: «Levanta-te! Eu te constituo testemunha do que 
viste»(cf. At 26,16), dedicada para o segundo ano do caminho para 
a JMJ Lisboa 2023, estamos aqui juntos os acólitos e as acólitas 
das Dioceses de Portugal.

Temos bem na memória agradecida, as palavras que o nosso 
querido Papa Francisco nos escreveu o ano passado, por ocasião da 
nossa peregrinação anual: «Por favor, querido acólito, não te deixes cair 
na mediocridade, que rebaixa e nos torna cinzentos. Mas a vida não 
é cinzenta, a vida deve apostar em grandes ideais. Não sigas pessoas 
negativas, mas continua a irradiar à tua volta a luz e a esperança que 
vêm de Deus! Como sabes, esta esperança não desilude; nunca desi-
lude! Com Deus, nada se perde, mas sem Ele tudo está perdido. Não 
tenhas medo, pois, de lançar-te nos braços do Pai do Céu, e confiar 
n’Ele, que providenciará fazer de ti o santo original que Ele quer».

Assim: «a pastoral juvenil deve sempre incluir momentos que 
ajudem a renovar e a aprofundar a experiência pessoal do amor 
de Deus e de Jesus Cristo vivo. Fá-lo-á com diversos recursos: 
testemunhos, canções, momentos de adoração, espaços de reflexão 
espiritual com a Sagrada escritura e até com diversos estímulos 
através das redes sociais» (Christus vivit 214).

O patrono dos acólitos e acólitas em Portugal é São Francisco 
Marto, um grande amigo de Jesus.

Contudo, hoje gostava de vos falar de um jovem que nasceu 
há 120 anos, na Arquidiocese de Braga, e faleceu há 90 anos na 
Diocese do Porto, o beneditino Bernardo de Vasconcelos (1902-
1932). Ele seguiu Jesus Cristo e preparava-se até para ser Padre, 
escrevendo com alegre esperança: «desejo tanto chegar ao altar, que 
nem recordo as responsabilidades e os espinhos... corro para lá, ou 
melhor... corre para lá o meu pensamento, como os rios para o 
mar; sou para lá atraído, como a borboleta para a luz».
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Jesus ressuscitado continua a chamar e hoje diz a cada um de 
nós: levanta-te e testemunha, ou melhor, levanta-te e segue-Me! 
Com a Senhora Mãe do Rosário de Fátima e de São José prossi-
gamos juntos os caminhos da comunhão e da missão do Evangelho.

 

No aniversário
do Diário do Minho

Mensagem do senhor D. José Cordeiro no 103.º 
aniversário do jornal «Diário do Minho», em 
15 de abril.

No passado dia 24 de Fevereiro tive oportunidade de visitar 
a empresa do Diário do Minho, já na qualidade de Arcebispo de 
Braga. Foi uma das primeiras visitas que realizei porque acredito 
que é importante valorizar não só a informação de excelência mas 
também um projecto comunicativo como é o Diário do Minho, que 
hoje celebra o seu 103.º aniversário. Ser o único jornal diário de 
inspiração cristã no país tem tanto de orgulho quanto de desafiante.

Ao encontrar-me com os profissionais do Diário do Minho, recor-
dei-me das palavras do Papa Francisco presentes na sua Mensagem 
para o LVI Dia das Comunicações Sociais: “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 jorna-
lismo sem a capacidade de escutar”. Fui ao seu encontro, antes de 
mais, para gerar “encontro”, para escutar as suas histórias, para os 
conhecer. E depois, ouvindo-os, escutar as histórias de tantas pessoas 
e instituições que encontram ao longo dos dias, cada vez que saem 
para fazer uma notícia e reportagem. É essencial para o jornalista 
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a capacidade de escuta, de não partir com preconceitos nem tão 
pouco torcer a realidade para forçar um projecto editorial. O Diário 
do Minho, pelo seu estatuto editorial, obriga-se com maior força à 
procura da verdade pelo exercício da escuta das várias vozes.

Por outro lado, e creio ser este um dos grandes desafios neste 
aniversário, para escutar é necessário ir ao encontro das pessoas, aos 
locais onde elas se encontram: na rua, no trabalho, nas instituições, 
no lazer, nas plataformas digitais. É com alegria que vi nascer o novo 
projecto do Diário do Minho, a DMTv. Com passos seguros, conteúdos 
relevantes, sem a pressa do imediatismo e uma aposta na inovação, a 
DMTv é hoje um meio essencial na nova cultura audiovisual.

Neste 103º aniversário quero recordar e a agradecer às pessoas. 
Obrigado à administração e direcção do grupo Diário do Minho 
(jornal, revista “A Minha”, DMTv). Obrigado aos jornalistas, comer-
ciais, secretárias, paginadores, revisores. Obrigado à gráfica DM e a 
todos os tipógrafos. As todos os administrativos, pessoal de limpeza e 
manutenção. Por fim, um sentido obrigado aos muitos colaboradores 
voluntários do jornal, leitores e investidores. Um longo caminho já foi 
percorrido. Junta-se agora a vocês um irmão e parceiro de caminho.

† José Cordeiro, Arcebispo Primaz

 

O órgão ibérico

Prefácio de D. José Cordeiro para o livro «O órgão 
ibérico em Braga e na região Norte».

O som do órgão é um sinal eminente do cântico novo que 
devemos cantar a Deus na harmonia universal da criação. É, na 
história da música e dos instrumentos musicais, o mais complexo, 
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pelos muitos e variados elementos que o compõem e que as mãos 
dos mestres organeiros, ao longo de vários séculos, souberam dar 
unidade.

O fervor crente e a venerável tradição cultural e espiritual serão 
motivo para a instalação em torno da igreja catedral de Braga, de 
vários conventos, mosteiros, igrejas e capelas. Nestas, a existência 
de um órgão que ajudasse a dar maior solenidade às celebrações 
litúrgicas permitiu a concretização de um significativo número de 
instrumentos históricos.

Com esta obra, José Rodrigues pretende dar a conhecer o 
percurso do órgão, desde a Antiguidade até ao presente, na sua 
evolução técnica e na sua dimensão artística e musical, sobretudo 
na relação com a música na Igreja, contextualizando a realidade 
organística em Braga na história do órgão no espaço ibérico, essencial 
para compreender o desenvolvimento do instrumento em Portugal.

Sendo Braga detentora de tão vasto e valioso património or-
ganológico, faz todo o sentido que exista um estudo sobre estes 
elementos. Esta obra é o princípio, e serve de contexto, para a 
publicação futura do inventário da totalidade dos instrumentos da 
arquidiocese e do estudo particular de cada instrumento.

Depois de um período de abandono, recupera-se atualmente 
o interesse pelo “rei dos instrumentos”, muitas igrejas investem 
na recuperação os seus órgãos, realizam-se concertos, investe-se na 
formação de novos organistas, mas há ainda muito a fazer.

O estudo presente desafia-nos a olhar para Braga, entre outros 
atrativos, como centro disseminador da arte organística, por onde 
passaram os grandes construtores de órgãos e que levaram a sua arte 
a todos o território. Se é verdade que Braga e a sua arquidiocese 
possui um notável conjunto de instrumentos, também é um facto 
que muitos dos órgãos presentes em várias regiões do país saíram 
das oficinas de organeiros desta região.

O turismo cultural e religioso é uma oportunidade de evan-
gelização. Os bens artísticos e culturais confiados à Igreja não são 
elementos isolados, são testemunhos da fé das comunidades de 
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crentes. O contacto com estas realidades propicia um diálogo cultural 
que promove a paz, o respeito e a solidariedade.

O conhecimento dos órgãos históricos do concelho de Braga, 
objetivo desta obra, não é mais que um contributo para evitar o 
abandono a que muitos estão votados, a sua degradação que se 
tem acentuado nos últimos anos e prevenir a delapidação de tão 
valioso património cultural, um verdadeiro tesouro artístico que 
Braga possui, legado de muitas gerações passadas e que temos, 
todos, o dever de proteger e divulgar.

† José Cordeiro, Arcebispo Primaz

 
 
 

A força desarmada da paz

Homilia proferida por D. Nuno Almeida na Missa 
com que terminou uma peregrinação penitencial ao 
santuário do Bom Jesus do Monte, em 03 de abril.

 
Senhor cónego Mário e membros da Mesa e da Confraria do 

Bom Jesus do Monte!
Senhor Cónego João Paulo e sacerdotes presentes e que neste 

Santuário prestam serviço pastoral.
Irmãs e Irmãos peregrinos!

1. Um simples risco no chão transforma pedras em perdão. A 
sentença de Jesus põe fim ao julgamento popular de uma mulher 
indefesa, num crime público, e em direto, de que aliás, se desconhece 
o principal cúmplice. Em vez da justiça que vem da Lei, escrita em 
tábuas de pedra, Jesus escreve com o dedo no chão, e dita a sentença 
cordial: «Quem de entre vós estiver sem pecado, atire a primeira 
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pedra» (Jo.8,7). Depois, a sós, com a mulher, Jesus não ignora o 
pecado, mas vê com amor toda a miséria e toda a sua dor. E por 
isso, a oferta do perdão, destina-se a abrir-lhe um caminho novo, 
a oferecer uma nova oportunidade, numa espécie de nova criação: 
«Nem eu te condeno. Vai e não voltes a pecar» (Jo.8,11).

«Eis o que diz o Senhor: não torneis a recordar os factos do 
passado nem penseis nas coisas do passado» (Is.43,18) O perdão não 
ignora o pecado. Mas muda o pecador. Ao perdoar, Deus transforma-
-nos por dentro, faz-nos «outros», dá-nos um novo ser, uma outra 
e nova vida. Nesse sentido, perdoar é recriar. É transformar uma 
miséria do passado, em experiência enriquecedora do futuro. Por 
isso, não devemos ficar atados ao mal feito ou recebido. Mas por 
causa disso, sentirmo-nos mais preparados para aquilo que o futuro 
nos vier a pedir. «Esquecendo o que fica para trás, lançar-me para 
a frente» (Fil.3,14), dizia o Apóstolo Paulo. «Vai e não voltes a 
pecar» (Jo.8,11), diz Jesus à mulher adúltera!

2. Voltemos ao Evangelho e reparemos em Jesus silencioso e a 
escrever no chão, que nos deixa aqui uma página tão bela como 
incómoda, sobre o perdão, que é no fundo, a prática do amor 
levado ao extremo (Jo.13,1). Jesus contrapõe ao amor duro da Lei 
a Lei pura do Amor.

Irmãos e irmãs: Ninguém dá a si próprio o perdão, como a 
ninguém a si próprio dá a vida. Procuremos então, neste tempo 
quaresmal, o perdão de Deus, mediante o sacramento da Recon-
ciliação, que a Igreja nos oferece, para recomeçar a nossa vida e 
torná-la mais limpa, mais leve e mais fresca.

Deixemo-nos reconciliar por Cristo, para gozar mais intensa-
mente a alegria que Ele nos comunica com a sua Ressurreição. 
Mediante o sacramento da Reconciliação, o Pai concede-nos em 
Cristo o Seu perdão e anima-nos a seguir em frente e a viver no 
seu Amor, que tudo perdoa!

Deixemos que, através do Sacramento da Confissão, Deus ponha 
uma pedra sobre o nosso passado de pecador, para daí fazer um 
alicerce para o futuro. É isto o perdão!
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3. O Senhor em vez de pedras, quer-nos dar hoje o pão e o 
perdão de sempre e a paz, mais do que nunca, ansiada! Precisamos 
todos de pão, de perdão e de paz! Não de pedras, ou mesmo será 
dizer de bombas destruidoras…!

A força que nos deve lançar a todos na construção da paz é 
força “desarmada” do cristianismo, fruto de não ter outro interesse 
a não ser o da paz. Para os crentes esta força vem do imperativo 
de não ter inimigos; do sonho de que as espadas se podem trans-
formar em foices, desarmando as mãos e os corações dos homens, 
ensinando o valor insubstituível e inviolável que representa a vida 
de cada pessoa. É a mesma força que levou a abolir a pena de 
morte, considerada «imoral e inútil», e sempre uma “grande derrota 
da cultura da vida», que deverá levar à abolição da guerra. Possamos 
dizer com verdade: “Nunca mais a guerra!”

4. Constatamos que, desde há algumas décadas, parece que a 
guerra passou a preocupar menos. Foi aumentando o desinteresse 
pela causa da paz, pensando que a guerra é sempre dos “outros”. 
Mas a guerra dos “outros” diz-nos respeito! Quer queiramos quer 
não, envolve-nos! Não esqueçamos que, preocupando-nos pela paz 
dos “outros”, acabamos por nos ocuparmos da nossa própria paz.

É preciso apaixonarmo-nos pela paz para sermos pacificadores! 
É preciso um conhecimento e participação mais ativa nos grandes 
temas internacionais. A cultura da paz deve tornar-se uma paixão 
partilhada e um tema relevante na educação das jovens gerações. 
Tudo isto, porém, pode amadurecer se recomeçarmos a seguir 
com interesse o mundo mais vasto para lá das fronteiras do nosso 
próprio país ou do nosso condomínio ou ainda do nosso quintal.

É hora de nos tornarmos pacificadores, visando sempre recon-
ciliar os combatentes e remover as jazidas de ódio e ressentimento.

Como crentes, ou como homens e mulheres de boa vontade, 
podemos influenciar a história com a força desarmada da paz. É 
uma força da qual o nosso tempo tem uma necessidade extrema. 
Uma força desarmada que nasce e se alimenta da oração e de mil 
gestos de amor e de partilha.
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5. Já passou mais de um mês desde o início da invasão da 
Ucrânia, desde o início desta guerra cruel e insensata que, como 
todas as guerras, representa uma derrota para todos, para todos nós.

É preciso repudiar a guerra, lugar de morte onde os pais e as 
mães enterram os filhos, onde os homens matam os seus irmãos 
sem sequer os ver, onde os poderosos decidem e os pobres morrem, 
como recorda insistentemente o Papa Francisco.

Diante do perigo da autodestruição, a humanidade deve com-
preender que chegou a hora de abolir a guerra, de cancelá-la da 
história do homem antes que seja ela a cancelar o homem da 
história. “Nunca mais a guerra!”

Como são proféticas as palavras do Papa Francisco proferidas 
ontem ao chegar a Malta:

“Hoje é tão difícil pensar com a lógica da paz; habituamo-
-nos a pensar com a lógica da guerra. (…) E é triste ver como 
o entusiasmo pela paz, surgido depois da II Guerra Mundial, se 
debilitou nas últimas décadas, bem como o percurso da comuni-
dade internacional, com alguns poderosos que avançam por conta 
própria à procura de espaços e zonas de influência. E assim não 
só a paz, mas também muitas questões importantes, como a luta 
contra a fome e as desigualdades, foram efetivamente canceladas 
das principais agendas políticas.

Mas a solução para as crises de cada um é ocupar-se das crises 
de todos, porque os problemas globais requerem soluções globais. 
Ajudemo-nos a auscultar a sede de paz das pessoas, trabalhemos 
por colocar as bases dum diálogo cada vez mais alargado, voltemos 
a reunir-nos em conferências internacionais pela paz, onde seja 
central o tema do desarmamento, com o olhar fixo nas gerações 
vindouras! E os enormes fundos que continuam a ser destinados 
para armamentos sejam aplicados no desenvolvimento, na saúde e 
na alimentação.”

6. Cada de um de nós é chamado a ser artesão de paz, é 
hora de nos tornamos pacificadores. Trabalhemos seriamente pela 
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paz! Rezemos pela paz sem nunca nos cansarmos e que do amor 
nasçam muitos gestos de partilha, acolhimento, cuidado e de perdão:

1. Deus da Aliança e da Paz, nosso Pai celeste:
 deste-nos o Teu Filho único como Irmão:
 n’Ele, o Bom Jesus, fizeste-nos filhos Teus,
 e, por consequência, irmãos uns dos outros.
 Ajuda-nos a habitarmos juntos
 e a construirmos esta Casa comum
 sobre os sólidos fundamentos da memória agradecida
 e da fraternidade reconhecida e solidária.
2. Deus da Aliança e da Paz,
 que nos conheces pelo próprio nome
 e que em Teu Filho e nosso Irmão, o Bom Jesus,
 nos reconheces a todos como filhos únicos:
 abençoa-nos e vem em nossa ajuda,
 com o dom e a virtude da esperança,
 que nos dê asas para sonhar e construir a paz,
 sobretudo quando os obstáculos
 nos parecem intransponíveis.
3. Deus da Aliança e da Paz,
 que em Teu Filho e nosso Irmão, o Bom Jesus,
 nos ofereces o amor e o perdão sem condições:
 faz-nos artesãos da justiça e da paz,
 percorrendo os caminhos do diálogo,
 da confiança mútua, do perdão e da reconciliação,
 para que toda a pessoa, que vem a este mundo,
 possa conhecer uma existência de paz
 e desenvolver plenamente a promessa
 de amor e de vida que traz em si.
 Amen!
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Celebrar a Páscoa

Saudação de D. Nuno Almeida divulgada em 13 
de abril através do Facebook.

A Semana Santa, o Tríduo Pascal (Quinta, Sexta e Sábado 
Santo) e o Tempo da Páscoa (que se prolonga por cinquenta 
dias) não se celebram apenas na liturgia (sacramentos e liturgia 
das horas), mas também com devoções populares que podem 
contribuir para expressar e fomentar a fé do povo de Deus no 
mistério pascal.

Basta pensar nas procissões e dramatizações da Paixão, do Enterro 
do Senhor, na Via Sacra, na Visita Pascal e outras. Muitas destas 
formas de religiosidade popular são admiráveis e serviram para 
manter a fé do povo cristão, especialmente quando as celebrações 
litúrgicas se tornaram difíceis de compreender.

Porém, temos de reconhecer que hoje é necessário agir com 
discernimento, para que não se troque o essencial pelo secundário. 
O que é central é a celebração do mistério pascal: a pessoa de 
Jesus Cristo, a prioridade da Vigília Pascal, a estreita ligação entre 
Quaresma-Semana Santa e as sete semanas do Tempo Pascal que 
se conclui com o Pentecostes.

Se às procissões se dá mais importância do que à Vigília Pascal, 
se na Cruz não se contempla já o Ressuscitado, se a bênção dos 
Ramos, do fogo ou da água se destacam mais do que o resto da 
celebração, se a preparação do “folar” e da “visita pascal” valem mais 
do que a participação na Missa de Páscoa …, então será necessário 
tentar purificar e reorganizar estas manifestações que, sem lhes tirar 
o mérito, não podem abafar  a riqueza do mistério pascal.

Estamos na Semana Maior dos cristãos, a Semana Santa. Permi-
tam-me deixar uma pergunta: Com um pouco de sensibilidade e 
bom senso, a Comissão Independente não poderia ter adiado para 
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a próxima semana a importante comunicação que acaba de fazer 
sobre a chaga dos abusos na Igreja?

Santa e Feliz Páscoa!
 

Perguntas de desassossego 
sobre a pastoral de jovens

Intervenção de D. Nuno Almeida na abertura do 
encontro dos COD’s – Comités Organizadores 
Diocesanos da Jornada Mundial da juventude, no 
dia 30 de abril, em Viseu.

Permitam-me que enquadre o nosso trabalho deste dia – muito 
concreto: continuar a preparar os Dias nas Dioceses da JMJ 2023 
– em horizontes mais alargados e trazendo algumas preocupações 
de fundo no que se refere à Pastoral dos Jovens: como porta-voz 
da Comissão Episcopal do Laicado e Família, presidida por D. Joa-
quim Mendes, gostaria de partilhar convosco alguns pensamentos 
e algumas perguntas de desassossego sobre a pastoral dos jovens 
nesta hora atual especial.

1. A peregrinação dos Símbolos da JMJ pelas Dioceses tem 
provocado vivências maravilhosas. Que o digam os jovens de Viseu 
e das dioceses por onde passaram!

Trata-se de pôr em prática, com muito fruto, uma das linhas 
essenciais da Pastoral dos Jovens, segundo o Papa Francisco: carateri-
zada pela busca, a convocação, o chamamento, a atração dos jovens 
para a experiência de relação com Jesus Cristo. Sendo necessário 
aproximarmo-nos dos jovens com a gramática do amor, nunca 
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numa atitude de proselitismo (ChV 211). Trata-se, também, de tentar 
despertar em cada jovem a sua identidade de discípulo-missionário 
feliz, fiel e fiável: atrever-se a semear o primeiro anúncio nessa terra 
fértil que é o coração de outro jovem (ChV 210).

Tem sido comovente ver a reação dos jovens e menos jovens 
à passagem dos símbolos pelas escolas, pelas campos desportivos, 
pelas prisões, etc.

2. Menos visíveis, mas essenciais, são as propostas que visam 
o crescimento, no desenvolvimento de um caminho de amadure-
cimento, daqueles que se deixaram tocar e convidar (ChV 209) e 
que é a segunda e essencial linha da Pastoral dos Jovens na visão 
do Papa Francisco. Nesta perspetiva, por exemplo, foram muito 
importantes as 3 semanas de formação organizadas pela CELF 
em 3 anos sucessivos no início de Setembro para os responsáveis 
diocesanos e dos movimentos no âmbito da Pastoral dos Jovens. 

2.1. Será que nas nossas dioceses e movimentos estão em ação 
propostas formativas com os dois grandes eixos: um de primeiro 
anúncio ou de aprofundamento do kerygma, a experiência fundante 
do encontro com Deus através de Cristo morto e ressuscitado. O 
outro de crescimento no amor fraterno, na vida comunitária, no 
serviço na igreja na sociedade (ChV 213)?

2.2. Estamos a oferecer mais espaços e percursos aos jovens, que 
eles possam organizar a seu gosto e onde possam entrar e sair com 
liberdade? Lugares e percursos que os acolham e onde se possam 
aproximar espontaneamente e com confiança, indo ao encontro de 
outros jovens tanto nos momentos de sofrimento, como quando 
desejem celebrar as suas alegrias (ChV 218)?

2.3. Perseveramos em atingir em concreto o patamar mínimo 
da Pastoral dos Jovens: pelo menos um grupo de jovens em cada 
paróquia?

2.4. Temos consciência de que são decisivos os grupos mais 
ou menos estruturados, pois oferecem a oportunidade de reforçar 
competências sociais e relacionais, um recurso para partilhar a fé e 
para uma interajuda mediante o testemunho? (ChV 219)?
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2.5. Estaremos de acordo se afirmarmos que o lançar e o 
formar animadores para que se iniciem ou recomecem grupos de 
jovens informais é a chave para que a JMJ não seja um evento 
passageiro, mas deixe uma Pastoral de Jovens robusta e fecunda?

2.6. Estamos a acompanhar de modo especial os jovens que 
se destacam como líderes naturais, para que se possam formar e 
qualificar como animadores de novos grupos (ChV 245)?

2.7. Estamos a percorrer novas vias para uma «Pastoral Popular 
Juvenil», mais ampla e flexível, que estimule, nos diversos lugares 
onde se movem os jovens reais, aquelas lideranças naturais e aqueles 
carismas que o Espírito Santo já semeou entre eles (ChV 230)?

Há que continuar a organizar com empenho a JMJ, mas ao 
mesmo tempo há que fortalecer com perseverança a Pastoral dos 
Jovens.

Há que recrutar e formar animadores (“Acompanhar os jovens” 
- proposta simples minha e do Pe. Rossano, para quem deseja co-
meçar, recomeçar ou perder a timidez para acompanhar os jovens).

Sem estruturas pastorais diocesanas, vicariais ou arciprestais e 
paroquiais adequadas, a Pastoral dos Jovens não pode realizar os 
objetivos antes enunciados.

† Nuno Almeida, vogal da CELF e bispo auxiliar de Braga

 

Atividades pastorais
Abril/2022

D. José Cordeiro
 02 – Regressou de Roma, onde, no dia 31 de março, foi 

recebido pelo Papa Francisco.
 03 – Proferiu o sermão do encontro na Procissão do 

Senhor dos Passos, em Guimarães.
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 07 – Assistiu da tribuna do Estádio Municipal de Braga 
a um jogo de futebol entre o Sporting Clube de 
Braga e o Rangers, da Escócia.

 08 – Presidiu na Basílica dos Congregados, em Braga, à 
festa em honra de Nossa Senhora das Dores.

 10 – Presidiu em Braga à celebração de Domingo de 
Ramos, na Sé, e à Procissão dos Passos. Na Basílica 
dos Congregados assistiu à celebração das sete últimas 
palavras de Jesus.

 13 – Participou em Braga no cortejo bíblico «Vós sereis 
o meu Povo».

 14 – Presidiu em Braga aos diversos atos de Quinta-Feira 
Sana: Missa Crismal; Missa Vespertina da Ceia do 
Senhor na qual lavou os pés a doze jovens; Procissão 
do Senhor Ecce Homo. Ofereceu a cada um dos 
padres, pessoas consagradas e seminaristas um exemplar 
da edição portuguesa do livro de Armando Matteo 
«Converter Peter Pan, o desafio da fé na sociedade 
da eterna juventude», que prefaciou. Presidiu a um 
almoço/convívio com o Clero no Colégio D. Diogo 
de Sousa.

 15 – Associou-se à comemoração do 103.º aniversário 
do «Diário do Minho» com uma mensagem que o 
jornal publicou. Presidiu na Sé à oração de Laudes 
e à tarde, à celebração da morte do Senhor. À noite 
presidiu à Procissão do Enterro do Senhor.

 16 – Presidiu na Sé à oração de Laudes e à celebração 
da Vigília Pascal.

 17 – Presidiu na Sé à Missa de Páscoa.
 21 – Esteve em Montariol, no Capítulo da Província 

Portuguesa da Ordem Franciscana.
 23 – Participou em Guimarães na conclusão do 10.º 

Encontro Nacional de Alunos de Educação Moral 
e Religiosa Católica do Ensino Secundário.
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 24 – Presidiu em Braga a uma Eucaristia integrada no 
programa das comemorações dos 300 anos do Re-
colhimento das Convertidas.

 25 – Presidiu à celebração da Eucaristia em Balasar, no 
18.º aniversário da beatificação de Alexandrina Maria 
da Costa.

 25 a 28 – Participou em Fátima numa assembleia plenária da 
Conferência Episcopal Portuguesa.

 30 – Presidiu em Fátima à Missa integrada no programa 
da XXVI Peregrinação Anual dos Acólitos.

 
D. Nuno Almeida
 02 – Participou no encontro dos responsáveis dos Cursilhos 

de Cristandade das dioceses do Norte de Portugal, 
que se realizou no Centro Pastoral de Braga.

 03 – Presidiu à Eucaristia da Peregrinação Penitencial ao 
Bom Jesus do Monte, na cidade de Braga.

 06 – Esteve presente na palestra do clero do arciprestado 
de Vila do Conde/Póvoa do Varzim, em Balasar.

 07 – Esteve presente na palestra do clero do arciprestado 
de Vila Nova de Famalicão, no Seminário Combo-
niano.

 08 – Esteve presente na palestra do clero do arciprestado 
de Vila Verde, no Santuário de Nossa Senhora do 
Alívio.

 12 – Esteve presente na palestra do clero do arciprestado 
de Amares, no Centro Social e Paroquial de Lago.
Assistiu ao Concerto da Semana Santa na Sé de Braga, 
pela Orquestra do Norte e Coral de Amarante.

 14 – Concelebrou na Sé de Braga a Missa Crismal e 
da Ceia do Senhor. Presidiu à procissão do “Ecce 
Homo” em Vila Nova de Famalicão.

 15 – Participou na oração de Laudes e celebrou o Sacra-
mento da Reconciliação na Sé de Braga. Participou 
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na celebração da Paixão do Senhor, na Catedral. 
Presidiu à procissão do “Enterro do Senhor” em Vila 
Nova de Famalicão.

 16 – Participou na oração de Laudes e celebrou o Sacra-
mento da Reconciliação na Sé de Braga. Concelebrou 
na Vigília Pascal na Sé de Braga.

 24 – Presidiu à Eucaristia em Vale S. Cosme, no Acampa-
mento Comemorativo dos 50 anos do Agrupamento 
364 do CNE.

 25 – Presidiu à Eucaristia em Gondar, Guimarães, nas 
exéquias da Sra. Conceição, mãe do Pe. Domingos 
Paulo.

 27 – Coordenou a reunião da Comissão Arquidiocesana 
de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis.

 28 – Esteve presente na sessão de consignação das obras 
de requalificação da Igreja Matriz de Vila do Conde, 
no Salão Nobre da Câmara Municipal.

 29 – Presidiu à Eucaristia de encerramento do retiro do 
Clero, orientado pelo Pe. Carlos Carneiro, SJ, em 
Soutelo.

 30 – Participou, como vogal da Comissão Episcopal do 
Laicado e Família, no encontro dos CODS da JMJ 
2023, em Viseu.
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Decretos de aprovação
de estatutos

O senhor D. José Cordeiro promulgou decretos 
que aprovam os estatutos de:

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE AVIDOS, sedeado 
na paróquia de São Martinho de Avidos, Concelho de Vila Nova 
de Famalicão, Arciprestado de Vila Nova de Famalicão e Arqui-
diocese de Braga. 

Constam de trinta e nove Artigos, distribuídos por seis capí-
tulos, exarados em vinte e uma 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, 28 de abril de 2022.

 
CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE CAVEZ, se-

deado na paróquia de São João Baptista de Cavez, Concelho de 

2. Serviços Centrais
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Cabeceiras de Basto, Arciprestado de Cabeceiras de Basto e Ar-
quidiocese de Braga.

Constam de trinta e nove Artigos, distribuídos por seis capítulos, 
exarados em vinte 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, 19 de abril de 2022.

 
CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE GUALTAR, se-

deado na paróquia de São Miguel de Gualtar, Concelho de Braga, 
Arciprestado de Braga e Arquidiocese de Braga.

Constam de trinta e nove Artigos, distribuídos por seis capí-
tulos, exarados em vinte e uma 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, 28 de abril de 2022.

 
CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE BUCOS, sedeado 

na paróquia de São João Baptista de Bucos, Concelho de Cabeceiras 
de Basto, Arciprestado de Cabeceiras de Basto e Arquidiocese de Braga.

Constam de trinta e nove Artigos, distribuídos por seis capítu-
los, exarados em vinte e quatro 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.
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O ato fica registado na Cúria Arquiepiscopal na Secção das 
Pessoas Jurídicas.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 26 de abril de 2022.

 

Provisões a corpos gerentes

O senhor D. José Cordeiro assinou provisões que 
aprovam os corpos gerentes de:

CONFRARIA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO, sita na 
Paróquia de Santa Eulália da Loureira, Arciprestado de Vila Verde, 
Concelho de Vila Verde e Arquidiocese de Braga, constituídos por:

ASSEMBLEIA GERAL
Presidente:  Américo Barros Santos
Secretários:  Manuel Fernandes Gomes
   Manuel Ribeiro Pinheiro

MESA ADMINISTRATIVA
Presidente:  António Soares Vieira
Secretário:  Adelino Almeida Araújo
Tesoureiro:  José da Conceição Araújo Sousa Peixoto
Vogais:  Jorge Domingos Teixeira Pinto
   José da Silva Machado

CONSELHO FISCAL
Presidente:  Maria dos Anjos Grilo Silva
Vogais:  Fernando Soares Fernandes
   João Maria Costa Peixoto
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ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA: 
P.e Francisco José Ribeiro Rebelo, SSP

Esta homologação é válida de 25 de abril de 2022 até 25 de 
abril de 2025.

E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 
1315 / 2022.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 28 de abril de 2022.

 
CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE BUCOS, sito na 

Paróquia de São João Baptista de Bucos, Arciprestado de Cabecei-
ras de Basto, Concelho de Cabeceiras de Basto e Arquidiocese de 
Braga, constituídos por:

DIREÇÃO
Presidente:   P.e Avelino Alberto Gonçalves Vilela
Vice-Presidente:  Albino Barroso da Silva
1.º Secretário:  Manuel Teixeira Dixe
2.º Secretário:  Alfredo Barroso Henriques
Tesoureiro:   Abílio Gonçalves Pereira

CONSELHO FISCAL
Presidente:  Ana Oliveira Gomes Brás
Secretário:  Abílio Machado Pereira
Vogal:   Fernando Alves Coutinho

Esta homologação é válida de 28 de abril de 2022 a 10 de 
outubro de 2023.

E, para constar, se outorga esta Provisão registada com o n.º 
1317 / 2022.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 28 de abril de 2022.
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CONFRARIA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO, sita 
na Paróquia de São Martinho de Alvito, Arciprestado de Barcelos,

Concelho de Barcelos e Arquidiocese de Braga, constituídos por:

ASSEMBLEIA GERAL
Presidente:  Sérgio Manuel Senra Cardoso
Secretárias:  Maria Alice Linhares Pombo
   Rosa Martins da Fonte

MESA ADMINISTRATIVA
Presidente:  Andreia Ferreira Linhares
Secretária:  Maria da Conceição Felgueiras Barbosa
Tesoureiro:  Hugo José Sousa Ferreira

CONSELHO FISCAL
Presidente:  Rosa Barbosa Machado
Vogais:  Maria Fernandes Pereira
   Manuel Sousa Figueiredo

ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA: 
P.e Albino de Azevedo Faria

Esta homologação é válida de 16 de janeiro de 2022 até 16 
de janeiro de 2026.

E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 
1311 / 2022.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 28 de abril de 2022.

 
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE REGADAS, sito 

na Paróquia de Santo Estêvão de Regadas, Arciprestado de Fafe, 
Concelho de Fafe e Arquidiocese de Braga, constituídos por:

DIREÇÃO
Presidente: P.e Manuel Alves da Silva
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Secretária: Elsa Maria Lobo Teixeira
Tesoureiro: Aníbal Jorge Ferreira Gonçalves

CONSELHO FISCAL
Presidente:  Armindo Miguel Teixeira Gonçalves
Secretário:  Armando Durães Correia
Vogal:   Rui Fernando Costa Pinto

Esta homologação é válida de 31 de março de 2022 a 31 de 
março de 2026.

E, para constar, se outorga esta Provisão registada com o n.º 
1200 / 2022.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 28 de abril de 2022

 
CONFRARIA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, 

sita na Paróquia de Santa Marinha de Chorense, Arciprestado de 
Terras de Bouro, Concelho de Terras de Bouro e Arquidiocese de 
Braga, constituídos por:

ASSEMBLEIA GERAL
Presidente:  Ana Rita da Rocha Martins
Secretários: João Martins Afonso
   Ana Rosa Gonçalves Fernandes Afonso

MESA ADMINISTRATIVA
Presidente:  Bernardino Sousa Ferreira
Secretária:  Sónia Maria Carcel Coura Nogueira Martins
Tesoureira:  Maria Agostinha Rocha Dias

CONSELHO FISCAL
Presidente: Domingos de Araújo Pereira
Vogais:  Maria Dolores Machado Afonso
   António Fernandes Pereira
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ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA: 
P.e José Miguel da Silva Neto

Esta homologação é válida de 12 de abril de 2022 até 12 de 
abril de 2025.

E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 
1084 / 2022.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 12 de abril de 2022.

 
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE AVIDOS, sito na 

Paróquia de São Martinho de Avidos, Arciprestado de Vila Nova 
de Famalicão, Concelho de Vila Nova de Famalicão e Arquidiocese 
de Braga, constituídos por:

DIREÇÃO
Presidente:   P.e Manuel António Sá Lopes
Vice-Presidente:  Zeferino Joaquim Silva Araújo Pinheiro
1.º Secretário:  Artur Manuel Andrade Marques
2.º Secretário:  Nuno Ricardo da Silva Pereira
1.ª Tesoureira:  Maria Alice Godinho Sampaio Costa
2.º Tesoureiro:  Ramiro Agostinho Azevedo Vieira
Vogal:    Jorge Manuel Lopes Gomes da Cruz

CONSELHO FISCAL
Presidente:   Pedro Miguel Fernandes Sampaio
Secretário:   António Jorge Ferreira de Sousa
Vogal:    Adelino António Silva da Costa Coelho

Esta homologação é válida de 12 de abril de 2022 a 26 de 
janeiro de 2024.

E, para constar, se outorga esta Provisão registada com o n.º 
1082 / 2022.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 12 de abril de 2022.
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Informações diversas
Quaresma e Semana Santa. O período da Quaresma e da 

Semana Santa foi vivido com um conjunto de atividades culturais 
e religiosas. Houve diversas exposições e concertos. Em várias 
localidades voltaram à rua as Procissões de Passos, que nos dois 
últimos anos se não tinham realizado por causa da pandemia do 
Coronavírus. Voltaram à rua, também, as procissões de Ramos, do 
Senhor Ecce Homo, do Enterro do Senhor, assim como o cortejo 
litúrgico «Vós sereis o meu Povo». Celebraram-se diversas via-
-sacras, quer dentro quer fora dos templos. Organizaram-se serviços 
de confissões. Continuou a celebrar-se, na Catedral e em diversas 
igrejas, o Tríduo Pascal, que principiou na manhã de Quinta-Feira 
Santa, na Sé, com a celebração da Missa Crismal.

Houve um quase regresso à normalidade. Quase regresso porque 
a generalidade das pessoas continuou, por exemplo, a usar a reco-
mendada máscara de proteção e a praticar desinfeções frequentes.

 
O Departamento de Pastoral para as Vocações promoveu 

em 02 de abril no salão paroquial de Esposende, um encontro 
destinado aos agentes de pastoral do arciprestado de Esposende.

Teve como objetivo iniciar a preparação e vivência da Semana 
de Oração pelas Vocações na Arquidiocese, cujas celebrações se 
centram, este ano, naquele arciprestado, entre 01 e 08 de maio.

3. Programa Pastoral
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Procurou congregar párocos, catequistas, coordenadores de grupos 
de jovens, coordenadores de acólitos, chefes de guias de Portugal, 
chefes de escuteiros, professores de EMRC, líderes de grupos 
Semeadores de Esperança, grupos sinodais, conselhos económicos, 
confrarias, entre outros, provenientes de todas as paróquias que 
compõem o Arciprestado anfitrião.

Participaram mais de 130 agentes de pastoral.
 
Arciprestado de Barcelos. 73 pares de noivos participaram 

nos encontros de noivos promovidos pelo Centro de Preparação 
para o Matrimónio (CPM) do arciprestado de Barcelos. Foram 
realizados dois encontros de noivos em março, no salão paroquial 
de Rio Covo Santa Eugénia. Para 2023 estão previstos encontros 
em 25 de fevereiro e 4, 18 e 25 de março.

Na Festa das Cruzes a Missa solene será presidida por D. José 
Cordeiro, que também preside à regressada procissão.

 
Um Momento de Oração pela Vida e Vocações realizou-

-se em 07 de abril na Igreja da Senhora-a-Branca.
 
O Departamento para a presença da Igreja no ensino 

promoveu em 22 de abril, no Colégio La Salle, em Barcelos, o 
III Sumário com Fé subordinado ao tema «Ser em questão: como 
acompanhar em contexto escolar».

Desenvolveu o tema o padre Paulo Duarte, S.J.
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Jubileus sacerdotais

No início da Missa Crismal, em Quinta-Feira Santa, o senhor 
D. José Coreiro saudou os padres da Arquidiocese que neste ano 
pastoral celebraram Bodas Sacerdotais:

João Lameiras, José Lopes e Valdemar Gonçalves, Bodas de Ouro 
(50 anos de sacerdócio).

António Laranjeira, Avelino Amorim, Domingos Paulo, Joaquim 
Félix, Luís Marinho, Manuel Bezerra, Manuel Joaquim, Mário Rui 
e Paulo Flores, Bodas de Prata (25 anos de sacerdócio).

A cada um deles foi entregue uma lembrança da Arquidiocese.

 

Arciprestado de Famalicão

O clero do Arciprestado de Vila Nova de Famalicão reuniu 
em 07 de abril, quinta-feira, no Seminário dos Combonianos, em 
Antas, com o Arcebispo de Braga, D. José Cordeiro, que tomou 
posse recentemente, no passado mês de fevereiro.

4. Clero e Seminários
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Este encontro, que permitiu um contacto mais próximo dos 
sacerdotes do Arciprestado com o novo Arcebispo, contou com a 
presença destes, assim como de D. Nuno Almeida, Bispo Auxiliar, 
tendo iniciado com a oração de Laudes na Capela do Seminário.

Durante o encontro, houve espaço para o clero se apresentar ao 
Arcebispo, seguindo-se um espaço de diálogo e escuta daquelas que 
são as inquietações, preocupações e sugestões do clero arciprestal.

Por sua vez, D. José Cordeiro deixou alguns desafios aos sa-
cerdotes, referindo a necessidade de “arriscar caminhos novos” que 
nos ajudem “a fazer uma aposta na formação dos leigos; a repensar 
a reorganização da Arquidiocese; e renovar a nossa atitude face à 
nossa ação, ou seja, a urgência de assumir atitudes pró-ativas capazes 
de alargar os nossos horizontes e perspetivas pastorais”.

O Prelado enfatizou ainda “a sinodalidade, como uma realida-
de que terá de começar entre os membros do clero”, lembrando, 
por isso, que “as soluções para os problemas terão sempre de ser 
encontradas em conjunto”.

Houve ainda tempo para uma séria reflexão sobre a catequese, 
da qual se salientam estas ideias: urge uma mudança de paradigma, 
passar do modelo escolar para o catecumenal; encontrar novos cami-
nhos que levem a uma experiência de Deus; formar adultos na fé.

 
Departamento Arciprestal da Comunicação Social

 

Retiro para o Clero

Um retiro para o Clero realizou-se de 25 a 29 de abril na 
Casa da Torre, em Soutelo. Orientou-o o padre Carlos Carneiro, SJ.
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Ordem dos Frades Menores

A Província Portuguesa da Ordem dos Frades 
Menores celebrou o seu XXXIX Capítulo Pro-
vincial no Convento de Montariol, em Braga, de 
18 a 23 de abril, tendo como mote “Acolher o 
futuro renovando nossa presença”.

No decurso dos trabalhos foram delineadas as linhas condutoras 
do próximo sexénio e eleito o novo governo provincial.

 

 

Vigários Provinciais
 

Fr. José Silvestre dos Ramos Silva, de 58 anos de idade, 
natural da Ponta do Sol, diocese do Funchal, foi eleito Vigário 
Provincial em 21 de abril.

Abraçou a vida franciscana com 35 anos de idade, tomando 
hábito a 4 de setembro de 1999 e feito a sua primeira profissão 
a 10 de setembro do ano jubilar de 2000. Quatro anos mais tarde, 

5. Religiosos/as
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a 17 de setembro, realizou a sua profissão solene e foi ordenado 
presbítero em 2 de julho de 2006.

Atualmente exerce como Diretor do Externato da Luz, em 
Lisboa e é o Assistente Espiritual da Região Sul da Ordem Fran-
ciscana Secular.

Ao Externato da Luz tem dedicado parte da sua vida, quer 
no ensino, quer na dinamização pastoral e também administração.

Colaborou ainda na pastoral paroquial e sacramental da Pa-
róquia da Pontinha, Patriarcado de Lisboa. Durante algum tempo 
acompanhou a Obra da Imaculada Conceição e Santo António 
em Caneças.

 
Fr. Fernando Valente da Silva Mota de 71 anos de idade, 

natural de S. João da Madeira, Diocese do Porto, é o novo Pro-
vincial da Província Portuguesa dos Santos Mártires em Portugal.

Tendo ingressado com 30 anos na Ordem Franciscana, tomou 
hábito em 4 de outubro de 1982, vindo a fazer a sua primeira 
profissão religiosa no dia 4 de outubro do ano seguinte. Professou 
solenemente a 19 de outubro de 1986 e foi ordenado presbítero 
em 1 de julho de 1990.

Era até ao presente, Guardião do Convento da Luz, em Lisboa, 
e fazia parte do anterior Definitório Provincial.

Ao longo da sua vida de frade desenvolveu variadas fun-
ções, quer no campo da animação juvenil e vocacional, na área 
da formação dos professos temporários, na pastoral paroquial 
e sacramental, quer ainda no economato da Província e tam-
bém como capelão prisional. Várias fraternidades conheceram a 
presença e empenho deste irmão: Leiria, Luz, Silva Carvalho e 
Angra do Heroísmo.
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Novo Definitório Provincial

O novo Definitório Provincial é constituído pelos seguintes 
irmãos:

Fr. José Pinto Pereira da Costa, de 64 anos de idade, natural 
de S. Martinho da Gandra, diocese de Viana do Castelo;

Fr. José João Quintã Pereira, de 51 anos de idade, natural de 
Andrães, diocese de Vila Real;

Fr. António Manuel Vinhas Lopes, de 47 anos de idade, natural 
do Soito, diocese da Guarda;

Fr. Isidro Pereira Lamelas, de 57 anos de idade, natural de 
Penude, diocese de Lamego;

Fr. Gonçalo José Gomes Figueiredo, de 45 anos de idade, natural 
da Amadora, Patriarcado de Lisboa.

 

Doze fraternidades

Atualmente a Província conta com 12 fraternidades em territó-
rio nacional. Existem ainda três irmãos em missão, estando um na 
África do Sul, outro em Cabo Verde e ainda outro na Terra Santa.

Ao todo são pouco mais de oitenta frades que assumem as 
diferentes fraternidades, sendo que grande parte deles é já de 
avançada idade mas com uma generosidade de dedicação que vai 
além das suas próprias forças.

Participaram no capítulo 35 frades.
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Notícias diversas

O Centro Espírito Santo e Missão (CESM), no antigo 
Seminário da Silva, situado na freguesia da Silva, em Barcelos, or-
ganizou, de 29 de abril até 01 de maio, um curso de Eneagrama, 
orientado pelo Padre Agostinho Tavares, missionário do Espírito 
Santo.

Para os promotores do encontro, “o eneagrama pode ser en-
tendido como uma tipologia de personalidade. Ao ser realizado em 
grupo, permite, com alguma rapidez, despistar o tipo de persona-
lidade de um número significativo de pessoas”.

“Assim perspetivado, o eneagrama, mais do que um caminho 
de autoconhecimento, é um caminho de crescimento humano e 
espiritual. Todavia, embora possa ajudar, tal como o apresentamos, a 
descobrir dinamismos inconscientes, não possui recursos de terapia 
psíquica”, acrescentam.
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Semana Santa
é Património Nacional

A Quaresma e as Solenidades da Semana Santa de Braga fazem 
parte, a partir de 14 de abril, do Inventário Nacional do Património 
Cultural Imaterial de Portugal.

A proposta, agora aprovada, tinha sido apresentada pelo Muni-
cípio de Braga à Direcção-Geral do Património Cultural em 2016, 
tendo contado com a participação ativa da Comissão da Quaresma 
e das Solenidades da Semana Santa de Braga, através das entidades 
que integram a mesma comissão.

Para o Arcebispo de Braga, “a inclusão da Quaresma e Solenidades 
da Semana Santa no Inventário Nacional do Património Cultural 
Imaterial é mais um passo no reconhecimento formal do lugar 
central destas celebrações na sociedade civil bracarense e minhota”.

Acrescenta ainda D. José Cordeiro que “este é um momento 
de alegria para a Igreja e para toda a sociedade bracarense. É um 
orgulho para Braga mas, sobretudo, uma alegria maior da comu-
nidade crente, que oferece o melhor de si à cidade e ao país, que 
é a expressão da fé em Cristo morto e ressuscitado, e que se faz 
presente nas múltiplas manifestações litúrgicas e artísticas na Catedral 
e nas ruas da nossa cidade”.

6. Património
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O Presidente da Comissão começa por referir que “é com 
imensa satisfação e entusiasmo que recebemos a notícia da aprovação 
definitiva da candidatura da Quaresma e Solenidades da Semana 
Santa de Braga ao Inventário Nacional do Património Cultural 
Imaterial. Iniciado em 2017, este processo que agora se conclui 
contribuirá, ainda mais, para o reconhecimento e afirmação desta 
tradição cultual e cultural da Cidade de Braga”.

Continua, frisando que “a Semana Santa de Braga reúne todo 
um conjunto de manifestações essencialmente de cariz litúrgico  
e religioso, que se traduzem num valioso património imaterial 
com profundas raízes na cidade de Braga” e recordando que 
“do seu programa sobressai ainda, todo um vasto conjunto de 
iniciativas culturais, que proporcionam uma experiência espiritual 
única, e uma vivência especial nesta cidade durante esta época 
do ano”.

“A Comissão da Semana Santa tudo fará para manter a matriz 
religiosa que carateriza esta semana, bem como o nível qualitativo 
já alcançado, fazendo questão de continuar a oferecer ao público 
em geral o testemunho de fé herdado dos antepassados, e celebrado 
na nossa contemporaneidade”, finaliza.

 
De acordo com Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal 

de Braga, esta distinção das Solenidades da Semana Santa é “um 
ato de justiça” para com um evento que possui uma “extraordinária 
e demonstrada capacidade” de mobilização da comunidade e de 
preservação das tradições culturais e religiosas da Cidade. “Garantir 
a sua classificação como Património Imaterial é afirmar que em 
Braga há algo que merece ser preservado, valorizado e reconhecido 
por todos”, refere.

“Este é mais um passo para que a Semana Santa de Braga seja 
um evento de referência não apenas para Braga, para a Região 
e para o país, mas um evento único a nível internacional neste 
período da Quaresma”, sublinha Ricardo Rio.



2. Igreja Diocesana2. Igreja Diocesana 615

Notícias diversas
Igreja Matriz de Vila do Conde. Foi celebrado em 28 de 

abril o auto de consignação das obras de intervenção na Igreja 
Matriz de Vila do Conde.

A intervenção resulta de uma candidatura apresentada pela Di-
reção Regional de Cultura do Norte e representa um investimento 
total de mais de 460 mil euros. Focaliza-se nas obras de reabilitação 
e conservação prioritárias e de execução mais urgente.

Divide-se em duas áreas fundamentais: a torre sineira e a co-
bertura da igreja.

A intervenção na torre sineira tem como objetivo a recupe-
ração de todas as suas estruturas, a construção de novas, melhorar 
a acessibilidade e favorecer a funcionalidade dos seus sinos e da 
visita ao seu interior.

 
As obras na cobertura da igreja têm como objetivo resolver 

os problemas de estanquidade à água detetados, com solução de 
elevada durabilidade, reduzida manutenção e de reduzido impacto 
no património edificado.

O portal manuelino, que se apresentava em adiantado estado 
de degradação, já foi alvo de uma intervenção de conservação e 
restauro que abrangeu a totalidade da fachada.

 
O elevador do Bom Jesus. José Carlos Peixoto proferiu em 

07 de abril, no Santuário do Bom Jesus do Monte, uma conferência 
intitulada “O Elevador do Bom Jesus e o advento dos Caminhos 
de Ferro”.

Inseriu-se no programa dos 140 anos do Elevador do Bom 
Jesus, organizado pela Confraria do Bom Jesus.

“Senhora da Lapa: O Itinerário de uma Devoção” foi o 
tema.de uma conferência de D. Carlos Azevedo na Igreja da Lapa, 
na Póvoa de Varzim, em 21 de abril.
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Abordou o seguinte itinerário: da lenda à história do Santuário 
de Sernancelhe; invocação com origem na geografia; divulgação 
Jesuíta da devoção; do Brasil a Portugal pela ação do missionário 
Ângelo Siqueira.

A conferência inseriu-se no âmbito das comemorações dos 250 
anos daquela igreja.

 
O Recolhimento das Convertidas, situado na Avenida Cen-

tral, em Braga, celebrou em 24 de abril 300 anos de existência.
O programa comemorativo incluiu Missa na capela do edifício 

a que presidiu D. José Cordeiro.
Fundado por D. Rodrigo de Moura Teles, foi inaugurado em 

abril de 1722.
 
A Mãe da Coragem. A Irmandade de Nossa Senhora da Torre 

inaugurou no dia 30 de abril, na Torre Medieval do Museu PIO 
XII, uma exposição subordinada ao tema “A Mãe da Coragem”.

 
«Ouro e Prata na Real Irmandade do Senhor Bom Je-

sus da Cruz» é o tema de uma exposição inaugurada em 29 de 
abril  na Sala Gótica dos Paços do Concelho de Barcelos. Revela 
um «espólio único pertencente ao Templo do Senhor Bom Jesus 
da Cruz.
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Notícias diversas
 

Uma Peregrinação Penitencial anual ao Santuário do Bom 
Jesus, após dois anos de um interregno causado pela pandemia, 
realizou-se em 03 de abril.

A concentração fez-se às 15h00 é em frente à Igreja de Santa 
Cruz, no Largo Carlos Amarante. À chegada ao Santuário D. Nuno 
Almeida presidiu à celebração de Missa campal na lateral da Basílica 
do Bom Jesus, a partir do coreto.

 
As sete palavras. No dia 10 de abril, Domingo de Ramos, 

às 21h00, na Basílica dos Congregados, Suzana Mendes Gonçalves, 
Maria Helena Falé Campos e o Quarteto Verazin ajudaram a me-
ditar “As Se7e Últimas Palavras de Cristo na Cruz”.

Dois catecúmenos adultos receberam na Sé, na Missa da 
Vigília Pascal, os sacramentos do Batismo e da Confirmação.

Beata Alexandrina. O santuário de Balasar, no arciprestado de 
Vila do Conde e Póvoa de Varzim, celebrou em 24 e 25 de abril 
o 18.º aniversário da beatificação de Alexandrina Maria da Costa 
com o tema «Como Alexandrina viver o Mistério da Santíssima 
Trindade presente na Eucaristia».

7. Educação da Fé
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O programa incluiu no dia 24 a inauguração da exposição 
«Os milagres eucarísticos no mundo», da autoria do falecido Carlo 
Acutis. No dia 25 D. José Cordeiro presidiu à Missa dos doentes.

 
O X Encontro Nacional de Alunos de Educação Moral 

e Religiosa Católica (EMRC) do Ensino Secundário (ENES) 
realizou-se em 22 e 23 de abril na cidade de Guimarães com o 
tema “No Berço sou… Acolhido, mimado, nutrido!” Participaram 
2150 alunos de 65 escolas de todo o país.

Os participantes foram desafiados a levar produtos de puericultura 
destinados às crianças que mais precisam e que foram entregues à 
Cáritas Diocesana”, pois “no berço se acolhe a grandeza, e a origina-
lidade, mas também a fragilidade da vida de cada pessoa, que aprende 
a levantar-se e a caminhar como dom e partilha para os outros”.

Numa iniciativa sintonizada com o conceito de Ecologia In-
tegral, preconizada pelo Papa Francisco na Encíclica Laudato Si’, 
o encontro evitou o uso de plástico bem como de materiais de 
utilização única”, apostando em produtos reciclados nas suas várias 
atividades.

O presidente da Comissão Episcopal da Educação Cristã e Bispo 
de Aveiro, António Moiteiro, mostrou-se “satisfeito” pela adesão dos 
alunos no momento em que “um certo sentido de normalidade” 
regressa às escolas.

D. José Cordeiro também esteve presente e afirmou que “a 
educação, o fazer crescer, tem de ser íntegra. A religião ajuda a 
religar, não como um proselitismo, mas como proposta”, afirmou, 
para acrescentar que a disciplina de EMRC é um contributo para 
a “construção do bem comum, da amizade social na sociedade que 
vivemos, no respeito de todos e cada um, mas sempre nesta capaci-
dade de propor aqueles valores que dão sentido à nossa existência”.

Desafiou ainda os jovens a serem “artesãos de paz, da cultura do 
encontro, da reconciliação e do amor” e a revisitar palavras como 
“o respeito, a tolerância, o perdão” que parecem fora do quotidia-
no e que não devem ganhar importância “apenas nos momentos 
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críticos, como no horror da guerra que experimentamos aqui tão 
perto de nós, na Ucrânia”.

 
“Morreu! E depois?” A Equipa Arciprestal da Pastoral Fa-

miliar de Vila Nova de Famalicão promoveu em 23 de abril uma 
conferência relacionada com as temáticas da morte e ressurreição.

Decorreu na Igreja Matriz Antiga de Vila Nova de Famalicão, 
a partir das 21h15, contando também com transmissão no YouTube 
e no Facebook do Arciprestado de Vila Nova de Famalicão, com 
o apoio da Famalicão Canal.

Subordinada ao tema “Morreu! E depois?”, contou com a 
presença de João Duque.

 
Comunhão pascal de doentes. A paróquia de Belinho, no 

arciprestado de Esposende, promoveu em 24 de abril, com muita 
solenidade, uma procissão no decurso da qual foi levada a Sagrada 
Comunhão aos doentes.    

 
Jovens preparam o Crisma. Realizou-se em 30 de abril na 

casa da Legião de Maria, na Apúlia, o segundo encontro de jovens 
“A alegria de ser cristão”, neste tempo também “Jovens pela paz”.

Continuou o processo de preparação para o Crisma dos grupos 
de jovens das paróquias de Aldreu, Feitos, Mar, Palme e a equipa 
de animadores do Movimento Encontros de Jovens Shalom, com 
a participação de 67 jovens.

O encontro percorreu o itinerário da vida em comunhão com 
Cristo, através dos sacramentos e do reencontro com Cristo (sacra-
mento da reconciliação) e do compromisso dos jovens na edificação 
da sociedade segundo os valores do Evangelho.

 
Cento e sessenta alunos do Colégio D. Diogo de Sousa, 

acompanhados por 20 professores, em 30 de abril foram, a pé, ao 
santuário de S. Bento da Porta Aberta, numa peregrinação deno-
minada «Caminhar pela Fé».
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No santuário de S. Bento participaram na celebração da Eucaris-
tia, no início da qual foi lida uma mensagem de D. José Cordeiro.

Esta iniciativa inseriu-se no programa de  preparação para o 
sacramento do Crisma.
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Loc/Mtc da Arquidiocese
de Braga

Na véspera do Dia Mundial do Trabalhador, 1.º de maio, os 
trabalhadores cristãos da Arquidiocese de Braga, membros da LOC/
MTC, estiveram reunidos em Barcelos, para partilhar as conclusões 
da sua 11.ª Semana Temática, este ano dedicada à “Dignificação do 
Trabalho e ao Cuidar da Casa Comum”, realizada entre os dias 23 
e 30 de abril nos diferentes grupos.

Duas palavras, que não são nada uma sem a outra – Dignificar 
e Cuidar – marcaram o debate. As duas em sintonia tornam-se 
criadoras, colocam Deus no coração de cada trabalhador e trabalha-
dora e fazem deles seres combatentes contra o mal, pela dignidade 
e pelo cuidado do universo. As injustiças e degradação social não 
podem contribuir para a destruição conjunta do ser humano e da 
sua “Casa Comum”, com alguns de fora.

O encontro contou com a colaboração do padre Ruben Cruz, 
membro da Equipa Formadora do Seminário de Nossa Senhora 
da Conceição e diretor do Departamento Arquidiocesano para a 
presença da Igreja no Ensino, que ajudou a fazer uma leitura cris-
tã, a partir das conclusões dos dez grupos representados. “Temos 
que viver a vida ao máximo sem deixar ninguém para trás, numa 
perspetiva do reino de Deus”.

 

8. Apostolado dos Leigos
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Notícias diversas
A Pastoral Universitária promoveu em 08 de abril uma 

peregrinação ao Santuário de São Bento da Porta Aberta.
A caminhada, noturna, de 35 quilómetros, foi preenchida por 

momentos de reflexão interior e partilha.
Foi precedida em 04 de abril de um encontro de preparação 

no Centro Pastoral Universitário.
No dia 5 de abril, a partir das 20h30, realizou uma Via-Sacra, 

uma caminhada de silêncio e oração, nos Escadórios do Bom Jesus 
do Monte.

 
Cursos de Cristandade. O Núcleo do Norte do Movimen-

to dos Cursos de Cristandade reuniu em 02 de abril no Centro 
Pastoral da Arquidiocese. Saudou os presentes D. Nuno Almeida, 
em nome da Arquidiocese e de D. José Cordeiro.

Participaram representantes das dioceses de Viseu, Lamego, Vila 
Real, Bragança-Miranda, Viana do Castelo e Braga.

 
A Junta do Núcleo de Braga do Corpo Nacional de Escutas 

promoveu em 08 de abril uma celebração penitencial na Igreja do 
Pópulo, às 21h15.

 
Os Festivais Escutistas da Região de Braga realizaram-se em 

23 de abril no Auditório Municipal de Vila do Conde.
Subordinados ao tema «Fazer+Escutismo» tiveram como finali-

dade promover os talentos de escuteiros de diferentes faixas etárias 
e incentivar à aprendizagem de uma atividade artística.

Participaram escuteiros  de Barcelos, Braga, Fafe, Famalicão, 
Guimarães, Póvoa de Lanhoso e Póvoa de Varzim.

Houve concursos de música, cinema e fotografia.
Foram promovidos pela Junta Regional de Braga em co-

-organização com o Núcleo Cego do Maio.
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O Agrupamento de Escuteiros 364, de Vale de S. Cosme, 
no arciprestado de Vila Nova de Famalicão, inaugurou em 24 de 
abril, no terreno da Casa Agrícola de Compostela, um acampamento 
comemorativo do 50.º aniversário da sua fundação.

Presidiu à Missa D. Nuno Almeida. Participaram nove centenas 
de escuteiros provenientes de 40 agrupamentos.

 
O Kimbal, Acampamento de Técnica Escutista, reuniu no 

Penha Centro Escutista de Guimarães, de 09 a 12 de abril, três 
centenas e meia de escuteiros de diversas regiões do país.

 
Preparação para o Matrimónio. Uma série de seis sessões 

realizou-se na paróquia de Prado, arciprestado de Vila Verde, nas 
manhãs dos domingos entre 13 de fevereiro e 03 de abril.

Participaram 24 pares de noivos. Coordenou a equipa o casal 
Dores Silva e Manuel Valentim. Foi conselheiro espiritual o padre 
João Alberto Correia.
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“Rapazes, tendes alguma
coisa de comer?” (Jo 21, 5).

Mensagem de Páscoa da LOC/MTC da Arqui-
diocese de Braga.

Chega de angústias e tristezas, queremos viver um tempo de 
canto e festa: Aleluia...Aleluia ...Aleluia... JESUS CRISTO RES-
SUSCITOU!

– Ouvimos estas palavras no regresso da Visita Pascal, que eno-
brece e conforta o nosso estado de espírito, devolve-nos a alegria 
do trabalho e faz-nos abrir a nossa humilde casa, há tanto tempo 
fechada, para receber Jesus Ressuscitado na Cruz florida cheia de 
vida e fulgor.

Apesar da pandemia, que ainda anda por aí e da guerra da 
Russía-Ucránia, trocar-nos as voltas, todos sentimos a necessidade de 
respirar alegria, receber palavras confortantes, voltar à vida normal, 
sentir o calor humano sem nunca esquecer que a vida continua 
a girar à nossa volta.

O aumento galopante do custo de vida, sem a correção dos 
salários, põe-nos o coração na mão e aumenta-nos as preocupações. 
A guerra voltou à Europa, com os nossos irmãos Ucranianos a serem 

9. Pastoral Social
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invadidos, destruídos, feridos, mutilados e mortos; crianças, mulheres 
e idosos procuram refúgio, noutros países e aqui em Portugal, para 
fugir da guerra e das suas graves consequências.

Quando parece que está tudo perdido, ainda há sinais de es-
perança. Há alguém que pergunta: “Rapazes, tendes alguma coisa 
de comer?” (Jo 21, 5) Esse alguém é Jesus que se apresenta nas 
realidades da vida quotidiana, junto das necessidades reais do tra-
balho que dá alimento. O Ressuscitado aparece de surpresa junto 
ao mar de Tiberíades e faz aquela pergunta bonita dirigida para 
aqueles que antes formara. Ali junto ao mar da vida, que alguns 
querem controlar, que se apresenta como horizonte a apontar a 
fronteira de ação. Revela-nos o Seu carinho pelo encontro, pelo 
convívio na refeição que conduz à Eucaristia da paixão.

De facto, Jesus toma sempre a iniciativa e orienta a sua Igreja 
para o desempenho da sua missão no mundo, onde nós estamos, 
em particular no mundo do trabalho e da família, com todas as 
suas vicissitudes.

 
Que futuro vamos deixar para os nossos filhos e netos?
Vivemos tempos de imensas inquietações com os trabalhadores 

e reformados a viverem na incerteza perante o presente e futuro: 
a precariedade continua a crescer imenso com baixos salários, as 
deficientes condições de trabalho contrastam com o mal-estar do 
dia laboral e cansaço acumulado, as desigualdades entre homens e 
mulheres, com trabalhos iguais e salários diferentes, coação psicológ-
ica junto dos trabalhadores sindicalizados e daqueles que reclamam 
perante as injustiças laborais.

O presente e o futuro que preparamos para os nossos filhos e 
netos não se afigura bom.

O caminho continua a ser a resiliência, a justiça, o perdão, para 
que os “malfeitores” deixem o acumular e passem ao partilhar e 
enveredem por novos caminhos, para que, também eles, possam 
alcançar o céu da fraternidade.
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Por isso, nesta Páscoa queremos ser aqueles “rapazes e rapa-
rigas” a quem Jesus se dirige a perguntar se temos alguma coisa 
para comer. Por muito pouco que tenhamos, como trabalhadores 
cristãos, conseguiremos sempre matar a fome a alguém e ajudar os 
caídos a levantarem-se do chão.

Santa Páscoa para todos!
 

Notícias diversas

A Pastoral Jovem do arciprestado de Vila Verde promoveu 
em 08 de abril, na igreja paroquial de Barbudo, uma vigília pela 
paz durante a qual se fez uma recolha de bens para ajudar famílias 
de refugiados residentes no concelho.

A Pastoral Universitária realizou em 25 de abril uma ca-
minhada solidária ao Sameiro, inserida no «Projeto Sementes». O 
produto destinou-se a ajudar 18 universitários que querem partir 
em missão para África.
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A Capela de Santana

Por Rui Ferreira

A Capela de Santana, da qual certamente muitos bracarenses 
já ouviram falar, é mais um dos monumentos bracarenses que o 
tempo e as vontades fizeram desaparecer, mas que não foi neces-
sariamente apagado da nossa memória coletiva.

Localizada ao centro daquele que se foi tornando progressiva-
mente no principal espaço urbano da cidade de Braga - a Avenida 
Central - foi mandada construir no início do século XVI pelo 
arcebispo D. Diogo de Sousa.

A sua edificação foi também responsável pela toponímia do lugar 
onde foi implantada, tendo-se designado de “Campo de Santana” 
àquela praça também mandada abrir por aquele dinâmico prelado.

No memorial das obras realizadas por D. Diogo de Sousa, 
escrito coevamente pelo seu secretário, o Cónego Tristão Luiz, se 
refere que o arcebispo “fez de novo a Ermida de Santa Ana oita-
vada, com sua capela e escada, ladrilhada de cantaria e olivelada”, 
acrescentando que mandara também colocar no seu entorno “certas 
colunas escritas do tempo dos romanos”.

Ilustrada na mais antiga representação cartográfica da cidade de 
Braga datada de 1594 e, século e meio mais tarde, no “Mapa da 

10. Memória
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Cidade de Braga Primaz”, não nos sobram mais testemunhos da 
sua configuração, para além de algumas descrições. Referimo-nos 
ao “Dicionário Geográfico” do padre Luís Cardoso, publicado, no 
caso de Braga, em 1751.

Nessa compilação se descreve a Capela de Santana como tendo 
uma forma “seistavada”, aludindo à planta centrada da sua primitiva 
construção, entretanto convertida em capela-mor, acrescentando que 
a sua confraria fez depois o “corpo da Igreja” e o seu “formoso 
pátio”.

No altar-mor estavam, além da imagem de Cristo crucificado, 
as imagens de “Santana, Nossa Senhora e o Menino Deus”. Nos 
altares colaterais veneravam-se Santa Luzia, da parte do Evangelho, 
e São José, da parte da Epístola.

A alusão efetuada aos acrescentamentos posteriores refere-se 
a uma intervenção levada a efeito nos inícios do século XVII, 
na qual foi acrescentado um novo corpo ao templo, passando a 
primitiva ermida a servir de capela-mor. Essa alteração é per-
cetível através do mapa que André Soares desenharia em meados 
do século XVIII.

Um dos factos de maior relevo na história deste templo foi a 
transferência da Irmandade dos Passos, que sucedeu em 1735. Ini-
cialmente ocupando uma das capelas laterais da Igreja do Pópulo, 
acabaria por mudar-se para a Capela de Santana por divergências 
com a Ordem de Santo Agostinho.

Silva Tadim descreve a trasladação desta Irmandade na sua 
“Época dos Anais e Memórias bracarenses: “Aos 10 de Julho saiu 
a Irmandade dos Santos Passos da Igreja do Pópulo com a sua 
Imagem em procissão, e a Senhora da Piedade, e foram para a 
Capella de Santa Ana defronte dos Congregados por dúvidas que 
a Irmandade teve com os Religiosos”.

Esta corporação, que, entretanto, se uniria à confraria ali sediada, 
era a responsável pela organização da Procissão dos Passos, cerimonial 
que passou a ter como sede a Capela de Santana, acrescentando-lhe 
relevância comunitária e religiosa.
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O percurso temporal da Capela de Santana seria abruptamente 
alterado alguns anos mais tarde. No dia 8 de junho de 1769, o 
arcebispo D. Gaspar de Bragança intimaria a Irmandade dos Santos 
Passos e Santana a deixar a sua capela, dado que tinha deliberado 
a sua demolição.

Segundo o testemunho coevo do Livro Curioso, o motivo para 
esta decisão era tornar o Campo de Santana “esbelto e desimpedido”.

Inicialmente destinada à Igreja da Senhora-a-Branca, a Irmandade 
haveria de ser transferida para a vizinha Igreja da Lapa.

Segundo a mesma fonte, a trasladação da Irmandade decorreu 
no dia 29 de junho de 1769, numa solene procissão na qual foram 
conduzidos andores com as imagens veneradas na malograda capela, 
nomeadamente: S. José e S. Joaquim e, no meio, o Menino Jesus; 
Santa Ana, Nossa Senhora da Piedade e o Senhor dos Passos. No 
mesmo cortejo integrava-se também um andor com a imagem de 
Nossa Senhora da Lapa, que efetuou um breve trajeto para vir 
“buscar para sua casa” as devoções ali instituídas.

Esta corporação, contudo, haveria de ter uma breve permanên-
cia na Igreja da Lapa, já que, a 11 de maio de 1772, fundir-se-ia 
à influente Irmandade de Santa Cruz, cujo ideário devocional se 
aproximava daquele que havia adotado desde a sua fundação.

Segundo nos informa o mesmo manuscrito, também o Lausperene 
Quaresmal, que costumava integrar a Capela de Santana no seu itine-
rário anual, passou a fazer-se na Igreja da Lapa a partir daquele ano.

Outro dos motivos aventados para a decisão da demolição teria 
sido uma presumível pressão dos oratorianos, dado que o seu templo 
se localizava a escassos 117 palmos de distância. No entanto é pouco 
crível, dado que, entre 1768 e 1777, a Congregação do Oratório 
esteve impedida de exercer ministérios pelo Marquês de Pombal.

Independentemente da motivação do arcebispo, o desmantela-
mento da Capela de Santana teria o seu início a 6 de agosto de 
1769. No espaço outrora ocupado pela Capela de Santana implan-
tou-se dois séculos depois o Café Avenida, convertido, entretanto, 
numa renomada cadeia de restauração.
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Primeiro museu bracarense
Certamente inspirado pelas tendências de valorização da herança 

romana, que teria contemplado em Roma, o arcebispo D. Diogo 
de Sousa, deparando-se com incomensuráveis vestígios de Bracara 
Augusta na cidade, mandou reunir um conjunto de marcos miliários 
e outras pedras do tempo dos romanos, colocando-as no entorno 
da Capela de Santana, edificada ao centro do Campo homónimo, 
que viria a tornar-se na principal praça bracarense.

Com a demolição da capela em 1769, estas pedras seriam 
transferidas para o recém-criado Passeio das Carvalheiras, localizado 
no entorno da capela de São Sebastião.

Este conjunto, ao qual seriam acrescentadas outras pedras, ali 
permaneceu até ao ano de 1918, momento em que foi fundado 
um Museu Arqueológico, que seria batizado com o nome de D. 
Diogo de Sousa, o arcebispo responsável pela criação daquele au-
têntico museu a céu aberto.

O conjunto de marcos miliários por si reunidos, que integram o 
espólio do museu, seriam classificados como Monumento Nacional 
em 1910, com a designação de “Coleção Capela”.



Da Igreja  em Portugal

3.





Conferência Episcopal
Portuguesa

 

Comunicado final da 202.ª Assembleia Plenária 
da CEP- Conferência Episcopal Portuguesa.

 
1. A 202.ª Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Por-

tuguesa decorreu em Fátima de 25 a 28 de abril de 2022. Além 
dos membros da Conferência, estiveram também presentes o Senhor 
Núncio Apostólico, a Presidente e o Vice-Presidente da Conferência 
dos Institutos Religiosos de Portugal (CIRP) e a Presidente da 
Conferência Nacional dos Institutos Seculares de Portugal (CNISP).

 
2. Nas palavras de abertura da Assembleia, iniciada no dia ce-

lebrativo do 48.º aniversário do 25 de Abril, o Presidente da CEP 
felicitou os Bispos que assumiram novas missões: D. João Lavrador 
como Bispo de Viana do Castelo; D. José Cordeiro como Arcebispo 
de Braga; D. José Ornelas como Bispo de Leiria-Fátima.

Exprimiu também uma sentida gratidão pelos que concluíram 
recentemente um assinalável serviço à Igreja: D. Jorge Ortiga na 
Arquidiocese de Braga e D. António Marto na Diocese de Leiria-
-Fátima.
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Destacou ainda a celebração dos 100 anos da fundação da 
Diocese de Vila Real e o congresso e memória celebrativa dos 375 
anos da proclamação e coroação da Imaculada Conceição como 
padroeira de Portugal.

O contexto pascal e festivo que vivemos está dramaticamente 
ensombrado pela bárbara e incompreensível guerra que se abateu 
sobre a Ucrânia. A consagração da Ucrânia e da Rússia ao Imacu-
lado Coração de Maria, realizada por iniciativa do Papa Francisco 
em Roma e em Fátima, exprime o desejo de paz, solidariedade 
e esperança ativa na superação desta brutal agressão, sem esquecer 
a solidariedade prática da população em geral e concretamente de 
muitas organizações eclesiais para com o povo ucraniano.

À luz da mensagem renovadora da Páscoa, D. José convidou a 
olhar com esperança para o caminho sinodal que está a decorrer 
na sua etapa diocesana em toda a Igreja. É também nessa dinâm-
ica sinodal e na adaptação ao tempo que vivemos que se situam 
os três documentos sobre a iniciação à vida cristã, os ministérios 
laicais e o direito de cada pessoa a proteger a própria intimidade.

Finalmente, chamou a atenção para o processo de preparação 
da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, salientando a pe-
regrinação dos Símbolos da JMJ pelas dioceses portuguesas, depois 
de terem peregrinado por Angola, Polónia e Espanha.

 
3. Em sintonia com as palavras iniciais do seu Presidente sobre 

a grave questão dos abusos sexuais de menores e adultos vulneráveis 
na Igreja, a Assembleia reconheceu a importância das Comissões 
Diocesanas de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis e conse-
quente constituição de uma Coordenação Nacional para implementar 
procedimentos, orientações e esclarecimentos que possibilitem um 
melhor e mais articulado trabalho de todos.

Às pessoas que passaram pela dramática situação do abuso no 
âmbito eclesial, os Bispos reafirmam um sentido pedido de perdão, 
em nome da Igreja Católica, e o empenho em ajudar a curar as 
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feridas. Agradecem também a quem se aproximou para contar a 
sua dura história, superando compreensíveis resistências interiores.

 
4. Estiveram presentes na Assembleia todos os membros da Co-

missão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais Contra as 
Crianças na Igreja Católica Portuguesa. O coordenador designado pela 
Conferência Episcopal, Dr. Pedro Strecht, constituiu autonomamente 
esta Comissão e uma Equipa de Historiadores e Arquivistas, liderada 
pelo Prof. Dr. Francisco Azevedo Mendes (Universidade do Minho) 
para estudar este drama na vida da Igreja, com o objetivo de chegar, 
de forma inequívoca e eficaz, ao esclarecimento e à verdade dos 
factos através do estudo dos Arquivos Históricos existentes em cada 
Diocese, num trabalho de colaboração e confiança mútua com cada 
Bispo Diocesano. A Comissão apresentou ainda o trabalho realizado 
até ao momento e apelou a que se divulgassem mais amplamente os 
contactos da Comissão nas instituições eclesiais e na sociedade civil, 
promovendo assim a continuidade do testemunho de possíveis vítimas.

A Assembleia agradeceu o trabalho já realizado, desejando que 
a Comissão continue a desenvolvê-lo de forma autónoma, com 
dedicação e competência. Quanto ao estudo dos arquivos históricos, 
a Conferência Episcopal Portuguesa e a Conferência dos Institutos 
Religiosos de Portugal reiteram todo o interesse em colaborar com 
a Comissão Independente e a Equipa por esta designada, respei-
tando a Lei Civil, a Lei Canónica e o Regulamento Geral sobre 
a Proteção de Dados.

 
5. A Assembleia apreciou o documento «Ministérios laicais 

para uma Igreja ministerial» com indicações para uma reno-
vada participação laical através dos ministérios já instituídos (leitor, 
acólito e catequista) na vida da Igreja, a fim de que a prática 
efetiva desta ministerialidade se torne um laboratório pastoral de 
edificação interior da Igreja e de vivência do espírito evangélico 
nas realidades do mundo e da nossa sociedade. A versão final do 
documento será votada aquando das Jornadas Pastorais em junho.
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6. A Assembleia aprovou a «Instrução sobre o direito de cada 
pessoa a proteger a própria intimidade», atualizada de acordo 
com a recente legislação portuguesa e europeia, tendo em conta 
alguns elementos do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados.

 
7. O «Itinerário de Iniciação à Vida Cristã das Crianças 

e dos Adolescentes com as Famílias» foi aprovado pela As-
sembleia, que apreciou também o desenvolvimento dos conteúdos 
catequéticos tendo em vista a elaboração de materiais (catecismos).

 
8. A Assembleia acolheu informações, comunicações e progra-

mações da Presidência, das Comissões Episcopais e dos Delegados 
da CEP, assim como de outros organismos eclesiais.

– D. Nuno Brás da Silva Martins, delegado na COMECE 
(Comissão dos Episcopados da Comunidade Europeia), apresentou 
a Assembleia Geral que decorreu em Bratislava, destacando o re-
latório do Presidente, Card. Jean-Claude Hollerich, que refletiu 
sobre a pandemia e as suas implicações na saúde e na economia, 
assim como sobre a guerra na Ucrânia e a situação dos refugiados.

Referiu ainda a terceira edição das Jornadas Sociais Católicas 
Europeias sobre o tema “A Europa para além da pandemia: um 
novo início”, numa organização conjunta da COMECE e do CCEE, 
a seguir à Assembleia também em Bratislava, e que contou com 
uma representação de Portugal.

Com o olhar na Europa para além da pandemia rumo a um 
novo começo, o evento foi ocasião para refletir na importância 
da solidariedade e da justiça social numa Europa em transição 
demográfica e da vida familiar, tecnológica e digital, e ecológica.

 
– D. António Moiteiro, Presidente da Comissão Episcopal 

da Educação Cristã e Doutrina da Fé, salientou a dinâmica sinodal 
subjacente à revisão dos Manuais da disciplina de Educação Moral e 
Religiosa Católica (EMRC), de acordo com o calendário definido 
pelo Ministério da Educação.
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No tocante à formação inicial e contínua dos docentes de 
EMRC, prestou informação sobre o apoio financeiro aos estudos 
de professores e candidatos a professores de EMRC, na Faculdade 
de Teologia, tendo em vista a adequada formação de educadores 
cristãos, capacitando-os para serem intérpretes das realidades e das 
pessoas que servem.

 
– D. José Traquina, Presidente da Comissão Episcopal da 

Pastoral Social e Mobilidade Humana, salientou a generosidade 
dos portugueses manifestada no apoio aos ucranianos nas conse-
quências da guerra na Ucrânia, referenciou a campanha da Cáritas 
Portuguesa, ‘Cáritas ajuda Ucrânia’, com os apoios económicos já 
prestados e a disponibilidade que existe para colaborar com os 
ucranianos na fase pós emergência da guerra, com a coordenação 
da Cáritas Internacional.

Salientou também a preocupação com o desequilíbrio na socie-
dade relativamente aos rendimentos entre os portugueses, agravado 
com a inflação nos bens alimentares, energia, gás e combustíveis. 
O aumento do custo de vida e o expectável aumento dos juros 
são preocupações para as famílias e especialmente para quem está 
com despesas de mensalidades com habitação. Entretanto, na rede 
Cáritas regista-se um aumento de pedidos de apoio por parte das 
comunidades migrantes em vários pontos do país.

D. José Traquina referenciou ainda o empenho da Comissão 
Nacional Justiça e Paz, as preocupações e iniciativas da Pastoral a 
Pessoas com Deficiência, Pastoral da Saúde, Pastoral Penitenciária, 
Obra Católica das Migrações, Apostolado do Mar, Pastoral do 
Turismo e o apoio aos cristãos do Líbano pela Fundação Ajuda 
à Igreja que Sofre.

A concluir, salientou a preocupação que tem chegado dos 
Centros Sociais Paroquiais e outras instituições particulares de so-
lidariedade social (IPSS), quanto à sua viabilidade por dificuldades 
económicas, agora também a agravarem-se com a inflação. Pela 
recorrência das dificuldades destas instituições, este assunto será 
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retomado na próxima oportunidade com mais informação para 
refletir acerca do seu futuro.

 
– D. Joaquim Mendes, Presidente da Comissão Episcopal do 

Laicado e Família (CELF), sublinhou a 32.ª Jornada Nacional e o 
Conselho Nacional, da Pastoral Familiar; as atividades do CPM; o 
acompanhamento dos Símbolos da JMJ e a preparação da Peregrinação 
Europeia de Jovens, em agosto, pela Pastoral Juvenil; o Conselho Na-
cional e o Encontro Nacional de Universitários, da Pastoral do Ensino 
Superior; as atividades do Corpo Nacional de Escutas; a realização da 
“Praça Central”, pela Conferência Nacional do Apostolado dos Leigos; 
a reunião online com a Pastoral Familiar, plataforma social SynAct 
Family e o X Encontro Mundial das Famílias (Roma, 22-24 de junho 
de 2022), a nível do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, 
com o tema “O Amor Familiar: Vocação e caminho de Santidade”; 
o encontro promovido pelo CCEE no âmbito da Família e Vida 
(10-12 de maio de 2022); a realização da 4.ª Semana de Formação 
para Agentes Pastorais da Pastoral Familiar, Juvenil, Ensino Superior, 
Vocacional e Escolar, “Para um Pastoral Juvenil Sinodal – Acompa-
nhamento a nível de ambiente, comunidade e grupo em ordem a 
uma experiência sinodal” (Leiria, 8-11 de setembro de 2022); e o 
acompanhamento das atividades dos diversos organismos.

– A Assembleia foi informada dalgumas atividades das restantes 
Comissões Episcopais:

Simpósio do Clero sobre “Identidade relacional e Ministério 
sinodal do Presbítero”, de 29 de agosto a 1 de setembro de 2022 
(Vocações e Ministérios);

Congresso Missionário Fraternidade sem fronteiras sobre o 
Diálogo Inter-religioso, a 14-15 de outubro de 2022 (Missão e 
Nova Evangelização);

46.º Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica sobre “Celebrar 
com os Jovens – Rumo à JMJ 2023”, a 25-28 de julho de 2022 
(Liturgia e Espiritualidade); as próximas Jornadas da Pastoral da 
Cultura, a 28 de maio de 2022, da Comunicação Social ligadas 
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à Jornada Mundial da Juventude, a 22-23 de setembro de 2022, 
e a continuação das ações de formação na Área da Conservação 
Preventiva (Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais).

 
– A Irmã Maria da Graça Guedes, Presidente da Confe-

rência dos Institutos Religiosos de Portugal (CIRP), salientou a 
Semana do Consagrado “Caminhando juntos cuidamos o mundo”, 
a XXXVII Semana de Estudos sobre a Vida Consagrada 2022 sobre 
o tema “Todos irmãos. O desafio da fraternidade na Vida Consa-
grada” e a Assembleia Geral da União das Conferências Europeias 
de Superiores/as Maiores (UCESM) sobre a sinodalidade.

A nova Presidente da Conferência Nacional dos Institutos Se-
culares de Portugal (CNISP), Alzira do Carmo Santos, do Instituto 
Servas do Apostolado, informou a Assembleia sobre as ações futuras 
que já se encontram agendadas: encontro de partilha das conclu-
sões da Assembleia Geral da Conferência Mundial dos Institutos 
Seculares “Da sinodalidade, a autoridade do serviço”, que decorrerá 
em Roma, e a participação da CNISP na Jornada Mundial da 
Juventude Lisboa 2023.

 
9. D. Américo Aguiar informou a Assembleia sobre o andamento 

logístico da JMJ Lisboa 2023, salientando a importância da Peregrinação 
dos Símbolos e o entusiasmo sentido pelos jovens no acolhimento 
da Cruz e do Ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani.

 
10. As próximas Jornadas Pastorais do Episcopado (20-22 de 

junho de 2022) abordarão o tema da sinodalidade na vida das 
Dioceses, tendo em conta as sínteses da fase diocesana do processo 
sinodal, e nos organismos da Conferência Episcopal.

11. A Assembleia foi informada das atividades da Comissão 
Bilateral da Concordata para o Desenvolvimento da Cooperação 
quanto a Bens da Igreja, prevista no artigo 23.º da Concordata de 
2004, pelo seu representante, D. Pio Alves de Sousa.
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12. Em substituição de D. António Marto, por motivo da sua 
passagem a bispo emérito, a Assembleia escolheu D. José Augusto 
Traquina Maria, Bispo de Santarém, como Vogal do Conselho 
Permanente, para 2022-2023.

 
13. A Assembleia deu parecer favorável à concessão do título 

de ConCatedral à Sé Nova da Diocese de Coimbra.
 
14. A Assembleia procedeu às seguintes nomeações para o 

triénio 2022-2025:
Padre José Carlos Teixeira Rebelo, da Diocese do Porto, como 

Assistente Nacional da Associação Nacional do Movimento dos 
Convívios Fraternos;

Padre Alberto Manuel Pêgo Matos Gomes, do Patriarcado de 
Lisboa, como Assistente Religioso da Federação das Instituições de 
Terceira Idade (recondução).

 
15. A Assembleia aprovou o Relatório de Contas de 2021 do 

Secretariado Geral da CEP e o Calendário de Atividades da CEP 
para 2022-2023.

 
Fátima, 28 de abril de 2022.

 

Uso de máscaras
Comunicado da CEP-Conferência Episcopal Por-
tuguesa de 22 de abril sobre o uso das máscaras.

1. O Decreto-Lei n.º 30-E/2022 de 21 de abril da Presidência 
do Conselho de Ministros dá normas quanto ao uso das máscaras: 
«entende o Governo limitar a obrigatoriedade do uso de máscara 
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aos locais caracterizados pela especial vulnerabilidade das pessoas 
que os frequentam e aos locais caracterizados pela utilização in-
tensiva sem alternativa, atento o especial dever de guarda e de 
manutenção do sentimento de segurança da comunidade que ao 
Estado compete. É, respetivamente, o caso dos estabelecimentos e 
serviços de saúde, das estruturas residenciais ou de acolhimento 
ou serviços de apoio domiciliário para populações vulneráveis 
ou pessoas idosas, bem como unidades de cuidados continuados 
integrados da Rede Nacional de Cuidados Continuados Inte-
grados e, ainda, os transportes coletivos de passageiros, incluindo 
o transporte aéreo, bem como no transporte de passageiros em 
táxi ou TVDE».

2. Em consequência, deixa de ser obrigatório o uso das más-
caras nos espaços das celebrações e outras atividades pastorais da 
Igreja; esta orientação substitui o n. 2b das orientações de 28 de 
fevereiro de 2022.

Porém, sabendo que a pandemia ainda não terminou e num 
sentido de bom senso e responsabilidade comum, recomenda-se 
que haja cuidados acrescidos nos espaços fechados onde o devido 
arejamento nem sempre é possível.

3. Mantêm-se em vigor as restantes orientações emitidas a 28 
de fevereiro de 2022.

Lisboa, 22 de abril de 2022
Secretariado Geral da CEP
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Coração de mãe
é coração de paz

Mensagem da Comissão Episcopal do Laicado e 
Família para o Dia da Mãe – 1 de maio de 2022.

 
Dia 1 de maio é Dia da Mãe, um dia para homenagear todas 

aquelas mulheres que são mães porque geraram, porque educaram 
com todo o amor e assertividade que só uma mãe sabe conjugar, 
porque corrigiram para tornar melhores aqueles que amam, os 
ajudaram a crescer e os protegeram nos perigos. A história está 
cheia de mães fortes nos sacrifícios por causa dos filhos e heroínas 
quando foi necessário protegê-los.

Este ano, não podemos ficar indiferentes aos muitos relatos 
provocados pela guerra na Ucrânia e feitos por tantas e tantas mães 
obrigadas a opções dolorosas para salvarem os filhos dos perigos 
e porventura da morte.

“Começou a guerra”, “mas porquê esta guerra?”… Com estas 
palavras muitas mães, em lágrimas, começam a relatar como viveram 
o início da invasão da Ucrânia e como concluíram ser necessário 
fugir para o estrangeiro ou outras cidades mais em paz… Algumas 
enviaram os filhos sozinhos ou com alguém conhecido para países 
estrangeiros, outras acompanharam-nos elas próprias, saindo da sua 
terra e casa em direção ao desconhecido, deixando maridos a com-
bater e outros familiares para trás. O importante são os seus filhos…

É assim a mãe, vive para continuar a dar vida e dar a sua vida 
se necessário por aqueles que Deus lhes confiou.

Neste Dia da Mãe de 2022, a Igreja quer prestar a sua home-
nagem a todas estas “mães coragem” de todos os dias, as que nunca 
desistem de cuidar, proteger e ensinar a crescer saudáveis os seus 
filhos. Quer de modo particular deixar uma palavra de esperança a 
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todas estas mães que estão em fuga às bombas e ameaças à vida. A 
elas se convida a dirigirem o olhar e preces para Nossa Senhora, a 
Mãe de Jesus, que viveu igualmente momentos terríveis para salvar 
o Filho Jesus. Ela foi e é modelo de dedicação até ao fim à sua 
missão de mãe, nos momentos felizes, mas também nos dramas. 
Pense-se como terá vivido a fuga para o Egito, um país estrangeiro, 
depois de perceber que a vida do filho corria perigo, ou quando 
o perdeu e o reencontrou no Templo passados três dias, ou ainda 
quando o acompanhou impotente no caminho do Calvário com 
uma pesada cruz às costas e o recebeu morto no seu colo.

Gostaríamos de contribuir com as nossas preces, acolhimento, 
apoio e suporte para que cada uma destas mães consiga manter 
uma esperança firme, como aconteceu com Maria de Nazaré, que, 
sem desânimo e com a ajuda de S. José, regressaria do Egito para 
a sua terra. Perante a mais dolorosa experiência para uma mãe que 
é perder um filho, ela aceitou tornar-se mãe de João junto à cruz 
e, nele, de toda a humanidade. Perdeu o Filho, mas ganhou um 
imenso campo de missão. A isto se chama não perder a esperança. 
Deus nunca abandona os Seus filhos, ouve os seus gritos e mani-
festa o seu amor mesmo por cima dos escombros da nossa miséria.

Estes dias onde se tem visto, quase em direto, o pior do ser 
humano, também se tem assistido a muita compaixão, muita dor 
repartida e consolada, muita solidariedade heroica, numa palavra, o 
que de melhor há no ser humano. Mas sobretudo, tem-se visto a 
força, o poder que uma mãe tem! Quem dera que o mundo dos 
que promovem os horrores da guerra ouvissem os seus gritos por 
paz… certamente ouviriam pedir não só pelos seus filhos, mas por 
todos os homens e mulheres vítimas inocentes dos poderosos. Que 
a Mãe do Céu ouça todas as mães, as console e acompanhe. Em 
Maria, como em cada mãe, há sempre um coração de paz!

A Igreja em Portugal, qual mãe carinhosa, quer neste dia estar 
ao lado de todas as mães, comungando da sua alegria pelo dom 
da sua maternidade e pela fidelidade à missão de mães e esposas. 
Partilhamos a dupla alegria daquelas que já são avós. Para todas 
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as mães e suas famílias pedimos uma especial bênção de Deus.  
Não podemos esquecer quem se sente mais provada no exercício 
da sua maternidade, seja pelas dificuldades na educação dos filhos, 
seja porque vítimas de solidão, de separação, de abandono ou de 
qualquer tipo de violência.

Às mães ucranianas que se encontram entre nós, dizer-lhes que 
rezamos por elas e pelas suas famílias, que estamos solidários com a 
sua dor, que gostaríamos de ajudar a parar as lágrimas que derramam 
e que tudo faremos para minimizar os seus males e necessidades.

Que cada cristão em Portugal contribua para as não deixar 
perder a esperança na paz e no reencontro com os seus maridos, 
familiares e casas. E que ao Céu chegue esta prece conjunta, in-
cessante e cheia de fé, qual grito pela paz em todos os lugares 
onde as mães são postas à prova, perdem filhos, maridos, pais ou 
entes queridos.

Feliz Dia da Mãe.
 



Da Santa Sé

4.





Viagem Apostólica a Malta
 

Catequese do Papa Francisco na Audiência Geral 
de 06 de abril.

 
No sábado e domingo passados fui a Malta: uma Viagem apos-

tólica que estava planeada há já algum tempo: foi adiada há dois 
anos, devido à Covid e às suas consequências.

Poucas pessoas sabem que Malta, embora sendo uma ilha no 
meio do Mediterrâneo, recebeu o Evangelho muito cedo. Porquê? 
Porque o Apóstolo Paulo naufragou perto do seu litoral e milagro-
samente salvou-se ele mesmo e a todos os que estavam no barco, 
mais de duzentas e setenta pessoas.

O Livro dos Atos dos Apóstolos relata que os malteses acolheram 
todos, mencionando esta expressão: «com rara humanidade» (28, 2).

Isto é importante, não nos esqueçamos: “com rara humanidade”.
Escolhi precisamente estas palavras: com rara humanidade, como 

lema da minha Viagem, pois indicam o caminho a seguir não só 
para enfrentar o fenómeno dos migrantes, mas em geral para que 
o mundo se torne mais fraterno, mais vivível, e se salve de um 
“naufrágio” que nos ameaça a todos nós que estamos – como 
aprendemos – no mesmo barco, todos. Malta é um lugar-chave 
neste horizonte.
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Antes de mais, geograficamente, devido à sua posição no centro 
do mar entre a Europa e a África, mas que também banha a Ásia, 
Malta é uma espécie de “rosa dos ventos”, onde povos e culturas se 
cruzam; é um ponto privilegiado a partir do qual se pode observar 
a área mediterrânea numa perspetiva de 360°.

Hoje fala-se frequentemente de “geopolítica”, mas infelizmente 
a lógica dominante é a das estratégias dos Estados mais poderosos 
para afirmar os seus interesses alargando a própria área de influência 
económica, ou influência ideológica ou influência militar: estamos 
a ver isto com a guerra.

Malta representa, neste quadro, o direito e a força dos “peque-
nos”, das pequenas nações, mas ricas em história e civilização, que 
deveriam levar a cabo outra lógica: a do respeito e da liberdade, 
a do respeito e também a lógica da liberdade, da convivência das 
diferenças, oposta à colonização dos mais poderosos.

Estamos a ver isto agora. E não só de uma parte: também de 
outras…

Após a segunda guerra mundial foram feitas tentativas para lan-
çar as bases de uma nova história de paz, mas infelizmente – não 
aprendemos – a velha história de grandes potências concorrentes 
continuou. E, na atual guerra na Ucrânia, estamos a testemunhar 
a impotência da Organização das Nações Unidas.

 
Segundo aspeto: Malta é um lugar-chave no que diz respeito 

ao fenómeno das migrações. No Centro de acolhimento João 
XXIII encontrei-me com muitos migrantes que chegaram à ilha 
após terríveis viagens.

Não nos devemos cansar de ouvir os seus testemunhos, porque 
esta é a única forma de escapar à visão deturpada que frequente-
mente circula nos meios de comunicação e de reconhecer os seus 
rostos, as histórias, feridas, sonhos e esperanças destes migrantes.

Cada migrante é único: não é um número, é uma pessoa; é 
único como cada um de nós. Cada migrante é uma pessoa com 
a própria dignidade, raízes e cultura. Cada um deles é portador de 
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uma riqueza infinitamente maior do que os problemas que compor-
ta. E não nos esqueçamos que a Europa foi feita pelas migrações.

 
Evidentemente, o acolhimento deve ser organizado – isto é 

verdade – deve ser governado, e antes, muito antes, deve ser pla-
neado juntos, a nível internacional. Pois o fenómeno migratório 
não pode ser reduzido a uma emergência, é um sinal dos nossos 
tempos. E como tal deve ser lido e interpretado. Pode tornar-se 
um sinal de conflito ou um sinal de paz. Depende do modo como 
o consideramos, depende de nós.

Aqueles que deram vida ao Centro João XXIII em Malta 
fizeram a escolha cristã e por isso chamaram-no “Peace Lab”: 
laboratório de paz. Mas gostaria de dizer que Malta no seu con-
junto é um laboratório de paz!  Toda a nação com a sua atitude, 
com a própria atitude, é um laboratório de paz. E pode cumprir 
esta missão se for buscar às suas raízes a seiva da fraternidade, da 
compaixão e da solidariedade.

O povo maltês recebeu estes valores juntamente com o Evan-
gelho, e graças ao Evangelho eles serão capazes de os manter vivos.

 
Por isso, como Bispo de Roma, fui confirmar aquele povo na 

fé e na comunhão.
De facto – terceiro aspeto – Malta é um lugar-chave também do 

ponto de vista da evangelização. De Malta e Gozo, as duas dioceses 
do país, muitos sacerdotes e religiosos, bem como fiéis leigos, partiram, 
dando testemunho cristão em todo o mundo. Como se a passagem 
de São Paulo tivesse deixado a missão no ADN dos malteses!

Por conseguinte a minha visita foi, antes de mais, um ato de 
gratidão, gratidão a Deus e ao seu santo povo fiel que está em 
Malta e Gozo.

 
Contudo, também lá sopra o vento do secularismo e a pseu-

docultura globalizada do consumismo, do neocapitalismo e do 
relativismo. Também lá, portanto, é tempo de nova evangelização.
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A visita que, como os meus Predecessores, realizei à Gruta de 
São Paulo, foi como beber da fonte, para que o Evangelho possa 
jorrar em Malta com o vigor das suas origens e reavivar o seu 
grande património de religiosidade popular.

Isto é simbolizado pelo Santuário Mariano Nacional de Ta’ Pinu, 
na ilha de Gozo, onde celebrámos um intenso encontro de oração.

Lá senti palpitar o coração do povo maltês, que tem tanta 
confiança na sua Santa Mãe.

Maria reconduz-nos sempre ao essencial, a Cristo crucificado e 
ressuscitado, e isto é para nós, ao seu amor misericordioso.

Maria ajuda-nos a reavivar a chama da fé, atraindo o fogo do 
Espírito Santo, que anima o jubiloso anúncio do Evangelho de 
geração em geração, pois a alegria da Igreja é evangelizar!

Não esqueçamos aquela frase de São Paulo VI: a vocação da 
Igreja é evangelizar; a alegria da Igreja é evangelizar. Não a es-
queçamos porque é a definição mais bonita da Igreja.

 
Aproveito este ensejo para renovar os meus agradecimentos 

ao Senhor Presidente da República de Malta, tão gentil e irmão: 
obrigado a ele e à sua família; ao Senhor Primeiro-Ministro e às 
demais autoridades civis, que me acolheram com tanta gentileza; 
assim como aos Bispos e a todos os membros da comunidade ecle-
sial, aos voluntários e a quantos me acompanharam com a oração.

Não quero deixar de mencionar o Centro de acolhimento para 
os migrantes João XXIII: lá aquele frade franciscano que o leva em 
frente, padre Dionísio Mintoff, tem 91 anos e continua a trabalhar 
assim, com a ajuda dos colaboradores da Diocese.

É um exemplo de zelo apostólico e de amor aos migrantes, 
que hoje é tão necessário.

Nós, com esta visita, semeamos, mas é o Senhor que faz crescer. 
Que a sua infinita bondade conceda abundantes frutos de paz e 
bem ao querido povo maltês! Obrigado a este povo maltês pelo 
seu acolhimento tão humano, tão cristão. Muito obrigado.
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Desenvolvimento saudável

Do discurso proferido pelo Papa Francisco em 
Malta, em 02 de abril, num encontro com as 
autoridades, a sociedade civil e o corpo diplomático, 
destacamos os parágrafos que se seguem:

 
Para um desenvolvimento saudável é importante preservar a 

memória e tecer respeitosamente a harmonia entre as gerações, sem 
se deixar absorver por homogeneizações artificiais e colonizações 
ideológicas, que muitas vezes ocorrem, por exemplo, no campo da 
vida, do princípio da vida. São colonizações ideológicas que vão 
contra o direito à vida desde o momento da conceção.

Na base dum sólido crescimento, está a pessoa humana, o 
respeito pela vida e pela dignidade de todo o homem e mulher.

Encorajo-vos a continuar a defender a vida desde o início 
até ao seu fim natural, mas também a preservá-la sempre de ser 
descartada e negligenciada. Penso especialmente na dignidade dos 
trabalhadores, dos idosos e dos doentes. E nos jovens, que correm o 
risco de desperdiçar o bem imenso que são, perseguindo miragens 
que deixam no íntimo tanto vazio.

A provocar tudo isto é o consumismo exasperado, o fecha-
mento às necessidades dos outros e a praga da droga, que sufoca 
a liberdade ao criar dependência. Protejamos a beleza da vida! (…)

 
Para se enfrentar adequadamente a complexa questão da 

migração, é preciso situá-la dentro de perspetivas de tempo e 
espaço mais amplas.

De tempo: o fenómeno migratório não é uma conjuntura do 
momento, mas marca a nossa época. Traz consigo as dívidas de 
injustiças passadas, de tanta exploração, de mudanças climáticas e de 
desditosos conflitos cujas consequências se pagam. Do sul pobre e 
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povoado, massas de pessoas deslocam-se para o norte mais rico: é 
um dado real, que não se pode enjeitar com anacrónicos fechamen-
tos, porque não haverá prosperidade nem integração no isolamento.

Depois há que considerar o espaço: o agravamento da emergên-
cia migratória – pensemos nos refugiados da martirizada Ucrânia 
– exige respostas amplas e partilhadas.

Não podem apenas alguns países arcar com o problema intei-
ro, na indiferença de outros! Nem podem países civis sancionar, 
para seu próprio interesse, acordos obscuros com criminosos que 
escravizam as pessoas.

Isto, infelizmente, acontece. O Mediterrâneo precisa de cor-
responsabilidade europeia, para voltar a ser teatro de solidariedade 
e não a dianteira dum trágico naufrágio da civilização. O mare 
nostrum não pode tornar-se o maior cemitério da Europa.(…)

 
Enquanto hoje, a respeito de quem atravessa o Mediterrâneo 

à procura de segurança, prevalecem o medo e «a narração da in-
vasão», e o objetivo primário parece ser a tutela a todo custo da 
própria segurança, ajudemo-nos a não ver o migrante como uma 
ameaça não cedendo à tentação de construir pontes levadiças e 
erguer muros.

O outro não é um vírus do qual nos devemos defender, mas 
uma pessoa a acolher, e «o ideal cristão convidará sempre a superar 
a suspeita, a desconfiança permanente, o medo de sermos invadidos, 
as atitudes defensivas que nos impõe o mundo atual» (Francisco, 
Exort. ap. Evangelii gaudium, 88).

Não deixemos que a indiferença apague o sonho de vivermos 
juntos! Claro, acolher custa fadiga e exige renúncias. Mas trata-se 
de santas renúncias as que são feitas por um bem maior, pela vida 
do homem, que é o tesouro de Deus!(…)

 
Pensávamos que invasões doutros países, combates brutais 

pelas estradas e ameaças atómicas fossem sombrias recordações dum 
passado distante.
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Mas o vento gelado da guerra, que só traz morte, destruição 
e ódio, abateu-se prepotentemente sobre a vida de muitos e sobre 
os dias de todos. E enquanto mais uma vez um poderoso qualquer, 
tristemente fechado em anacrónicas reivindicações de interesses 
nacionalistas, provoca e fomenta conflitos, a gente comum sente a 
necessidade de construir um futuro que será vivido conjuntamente 
por todos ou então não subsistirá.

Agora, na noite da guerra que caiu sobre a humanidade, por 
favor não façamos evaporar-se o sonho da paz.(…)

 
Hoje é tão difícil pensar com a lógica da paz; habituamo-

-nos a pensar com a lógica da guerra. Disto começa a soprar o 
vento gelado da guerra, que esta vez também foi alimentado ao 
longo dos anos. Sim, desde há tempos que a guerra tem vindo a 
ser preparada com grandes investimentos e tráficos de armas.

E é triste ver como o entusiasmo pela paz, surgido depois da 
II Guerra Mundial, se debilitou nas últimas décadas, bem como 
o percurso da comunidade internacional, com alguns poderosos 
que avançam por conta própria à procura de espaços e zonas de 
influência.

E assim não só a paz, mas também muitas questões importantes, 
como a luta contra a fome e as desigualdades, foram efetivamente 
canceladas das principais agendas políticas.

Mas a solução para as crises de cada um é ocupar-se das crises 
de todos, porque os problemas globais requerem soluções globais.

Ajudemo-nos a auscultar a sede de paz das pessoas, trabalhemos 
por colocar as bases dum diálogo cada vez mais alargado, voltemos 
a reunir-nos em conferências internacionais pela paz, onde seja 
central o tema do desarmamento, com o olhar fixo nas gerações 
vindouras!

E os enormes fundos que continuam a ser destinados para 
armamentos sejam aplicados no desenvolvimento, na saúde e na 
nutrição.
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A alegria da Igreja é evangelizar
 

O Papa Francisco presidiu em 02 de abril, no 
Santuário Nacional de “Ta’ Pinu” em Gozo, a 
um encontro oração. Transcrevemos partes da homilia 
que então proferiu.

 
(…)Para renovar a nossa fé e a missão da comunidade, somos 

chamados a voltar àquele início, à Igreja nascente que vemos, junto 
da cruz, em Maria e João. Mas que significa voltar àquele início? 
Que significa tornar às origens?

Antes de mais nada, trata-se de voltar a descobrir o essencial 
da fé.

Tornar à Igreja das origens não significa olhar para trás para 
copiar o modelo eclesial da primeira comunidade cristã.

Não podemos «saltar a história», como se o Senhor não tivesse 
falado e feito grandes coisas também na vida da Igreja dos séculos 
seguintes. Nem significa sermos demasiado idealistas, imaginando 
que naquela comunidade não haveria dificuldades quando, pelo 
contrário, lemos que os discípulos discutem e chegam mesmo a 
litigar entre eles, e nem sempre entendem os ensinamentos do 
Senhor.

Voltar às origens significa, antes, recuperar o espírito da pri-
meira comunidade Cristã, isto é, voltar ao coração e redescobrir o 
centro da fé: a relação com Jesus e o anúncio do seu Evangelho 
ao mundo inteiro.

E isto é o essencial! Esta é alegria da Igreja: evangelizar.
 
Na verdade, depois da hora da morte de Jesus, os primeiros 

discípulos – nomeadamente Maria Madalena e João – tendo visto 
o sepulcro vazio, sem perder tempo, de coração vibrante, correm 
a anunciar a Boa Nova da Ressurreição. O pranto de tristeza 
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junto da cruz transforma-se na alegria do anúncio. E penso tam-
bém nos Apóstolos, que «todos os dias, no templo e nas casas, 
não cessavam de ensinar e de anunciar a Boa Nova de Jesus, o 
Messias» (At 5, 42).

A preocupação principal dos discípulos de Jesus não era o 
prestígio da comunidade e dos seus ministros, não era a influência 
social, não era a perfeição do culto. Não. A inquietação que os 
movia era o anúncio e o testemunho do Evangelho de Cristo (cf. 
Rm 1, 1), porque a alegria da Igreja é evangelizar.(…)

 
A vida da Igreja – tenhamo-lo sempre presente – nunca é só 

«uma história passada a recordar», mas um «grande futuro a con-
struir», dócil aos desígnios de Deus.

Não nos pode bastar uma fé feita de usos e costumes recebidos 
por tradição, de celebrações solenes, belas iniciativas populares, mo-
mentos fortes e emocionantes; precisamos duma fé fundada e renovada 
no encontro pessoal com Cristo, na escuta diária da sua Palavra, na 
ativa colaboração na vida da Igreja, na alma da piedade popular.

 
A crise da fé, a apatia da prática religiosa sobretudo no pós-

-pandemia e a indiferença de muitos jovens relativamente à presença 
de Deus não são questões que devemos «adocicar» pensando que, 
apesar de tudo, ainda subsiste um certo espírito religioso.

Na realidade, às vezes o suporte exterior pode ser religioso, 
mas por trás desses andaimes a fé vai envelhecendo.

Nem sempre a elegante amostra de vestes religiosas corresponde 
a uma fé viva animada pelo dinamismo da evangelização.

É preciso vigiar para que as práticas religiosas não se reduzam 
à repetição dum repertório do passado, mas expressem uma fé viva, 
aberta, que difunda a alegria do Evangelho, porque a alegria da 
Igreja é evangelizar.

 
Sei que iniciastes, através do Sínodo, um processo de renovação: 

agradeço-vos por este caminho. Irmãos, irmãs, este é o momento 
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de voltar àquele começo, ao pé da cruz, olhando para a primeira 
comunidade Cristã, para ser uma Igreja que tem a peito a amizade 
com Jesus e o anúncio do seu Evangelho, e não a busca de espaço 
e atenções; uma Igreja que tem, no centro, o testemunho, e não 
qualquer costume religioso; uma Igreja que deseja ir ao encontro 
de todos com a lâmpada do Evangelho acesa, e não formar um 
círculo fechado.

Não tenhais medo de empreender – como já fazeis – percursos 
novos de evangelização e anúncio, talvez até arriscados mas que 
tocam a vida, porque a alegria da Igreja é evangelizar.

 
Voltemos o olhar mais uma vez para as origens, para Maria e 

João junto da cruz. Nos primórdios da Igreja, temos o seu gesto 
de mútua entrega. Com efeito, o Senhor confia cada um deles aos 
cuidados do outro: João a Maria e Maria a João, de tal modo que, 
«desde aquela hora, o discípulo acolheu-A como sua» (Jo 19, 27).

Voltar ao início significa também desenvolver a arte do aco-
lhimento. Dentre as últimas palavras de Jesus na cruz, as palavras 
dirigidas à Mãe e a João incitam a fazer do acolhimento o estilo 
perene do discipulado.

Realmente não se tratou dum simples gesto de compaixão – 
Jesus teria confiado a sua Mãe a João, para que Ela não ficasse 
sozinha depois da morte d’Ele – mas duma indicação concreta do 
modo como viver o mandamento supremo: o do amor.

O culto a Deus passa pela proximidade ao irmão.
 
Quão importante é na Igreja o amor entre os irmãos e o 

acolhimento do próximo!
No-lo recorda o Senhor na hora da cruz, na mútua aceitação 

de Maria e João, exortando a comunidade cristã de todos os tempos 
a não perder esta prioridade. «Eis o teu filho (…) eis a tua mãe» 
(Jo 19, 26.27) é como se dissesse: fostes salvos pelo mesmo sangue, 
sois uma única família; então acolhei-vos mutuamente, amai-vos 
uns aos outros, curai as feridas uns dos outros.
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Sem suspeitas, sem divisões, calúnias, murmurações nem des-
confianças. Irmãos e irmãs, fazei «sínodo», isto é, «caminhai juntos». 
Porque Deus está presente onde reina o amor!

Caríssimos, o mútuo acolhimento, não como pura formalidade, 
mas em nome de Cristo, é um desafio permanente.

É-o antes de mais nada para as nossas relações eclesiais, por-
que a nossa missão produz fruto se trabalharmos na amizade e na 
comunhão fraterna.

Sois duas lindas comunidades – Malta e Gozo, ou Gozo e Malta? 
Não sei qual das duas seja a mais importante, seja a primeira! –, 
tal como dois eram Maria e João!

Então que as palavras de Jesus na cruz sejam a vossa estrela 
polar, para vos acolherdes mutuamente, criardes familiaridade, tra-
balhardes em comunhão! E continuando sempre na evangelização, 
porque a alegria da Igreja é evangelizar.

 
Mas o acolhimento é também o teste decisivo para verificar quão 

efetivamente esteja permeada a Igreja pelo espírito do Evangelho.
Maria e João acolhem-se não no refúgio ameno do Cenáculo, 

mas junto da cruz, naquele lugar tenebroso onde se era condenado 
e crucificado como criminoso.

Também nós não podemos acolher-nos apenas entre nós à 
sombra das nossas belas igrejas, enquanto fora muitos irmãos e irmãs 
sofrem e são crucificados pelo sofrimento, a miséria, a pobreza e 
a violência.(…)

 
Eis o Evangelho que somos chamados a viver: acolher, ser 

peritos em humanidade, acender fogueiras de ternura quando o 
frio da vida paira sobre aqueles que sofrem.
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Deus não se cansa de perdoar
 
 

Homilia do Papa Francisco em 10 de abril, Do-
mingo de Ramos, na Praça de S. Pedro.

 
No calvário, confrontam-se duas mentalidades; vemos, no Evan-

gelho, como as palavras de Jesus crucificado se contrapõem às dos 
seus adversários. Estes vão repetindo, como se fosse um refrão, 
«salva-te a ti mesmo». Dizem-no os chefes: «Salve-se a si mesmo, 
se é o Messias de Deus, o Eleito» (Lc 23, 35). Proferem-no os 
soldados: «Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo» (23, 37). E 
também um dos malfeitores, tendo ouvido tais palavras, repete-as: 
«Não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo» (23, 39).

Salvar-se a si mesmo, olhar por si mesmo, pensar em si mes-
mo; não nos outros, mas apenas na própria saúde, no próprio 
sucesso, nos próprios interesses; ter, poder e aparecer. Salva-te a 
ti mesmo: é o refrão da humanidade, que crucificou o Senhor. 
Reflitamos nisto.

Mas, à mentalidade do «eu», opõe-se a de Deus; o salva-te a ti 
mesmo confronta-se com o Salvador que Se oferece a Si mesmo. 
No Calvário, segundo o Evangelho de hoje, também Jesus toma a 
palavra três vezes como os seus adversários (cf. 23, 34.43.46). Em 
nenhum dos casos, porém, reivindica qualquer coisa para Si mes-
mo; na verdade, nem sequer Se defende ou justifica a Si mesmo. 
Reza ao Pai e oferece misericórdia ao bom ladrão. Particularmente 
uma das suas expressões marca a diferença do salva-te a ti mesmo: 
«Perdoa-lhes, Pai» (23, 34).

 
Detenhamo-nos nestas palavras. Quando são pronunciadas pelo 

Senhor? Num momento específico: durante a crucifixão, quando 
sente os cravos perfurar-Lhe os pulsos e os pés. Tentemos imaginar 
a dor lancinante que isso provocava.
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Lá, na dor física mais aguda da Paixão, Cristo pede perdão para 
quem O está perfurando.

Naqueles momentos, apetecer-nos-ia apenas gritar toda a nossa 
raiva e sofrimento; Jesus, ao contrário, diz: Perdoa-lhes, Pai.

Diversamente doutros mártires referidos na Bíblia (cf. 2 Mac 7, 
18-19), não repreende os algozes nem ameaça castigos em nome de 
Deus, mas reza pelos ímpios. Cravado no patíbulo da humilhação, 
aumenta a intensidade do dom, que se torna “per-dão”.

 
Irmãos, irmãs! Pensemos que Deus procede assim também 

connosco: quando Lhe provocamos dor com as nossas ações, Ele 
sofre e o único desejo que tem é poder perdoar-nos.

Para nos darmos conta disto, contemplemos o Crucificado. É 
das suas chagas, daqueles orifícios de dor causados pelos nossos 
cravos que brota o perdão.

Fixemos Jesus na cruz e pensemos que nunca recebemos palavras 
melhores: Perdoa-lhes, Pai. Fixemos Jesus na cruz e vejamos que 
nunca recebemos um olhar mais terno e compassivo. Fixemos Jesus 
na cruz e convençamo-nos de que nunca recebemos um abraço 
mais amoroso. Fixemos o Crucificado e digamos: «Obrigado, Jesus! 
Amas-me e perdoas-me sempre, mesmo quando me custa amar e 
perdoar a mim mesmo».

 
Lá, enquanto é crucificado, no momento mais difícil, Jesus vive 

o seu mandamento mais difícil: o amor aos inimigos.
Pensemos em alguém que nos feriu, ofendeu, dececionou; em 

alguém que nos irritou, não nos compreendeu ou não foi um bom 
exemplo. Quanto tempo nos demoramos a pensar em quem nos 
fez mal! Como também a olhar para nós mesmos e a lamuriar-nos 
pelas feridas que nos infligiram os outros, a vida ou a história.

Hoje Jesus ensina-nos a não perdermos nisso, mas a reagir, a 
romper o círculo vicioso do mal e dos queixumes, a reagir aos 
cravos da vida com o amor, aos golpes do ódio com a carícia do 
perdão.
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Mas nós, discípulos de Jesus, seguimos o Mestre ou o nosso 
instinto rancoroso?

É uma pergunta que devemos colocar a nós mesmos: seguimos 
o Mestre ou o nosso instinto rancoroso?

Se queremos verificar a nossa pertença a Cristo, vejamos como 
nos comportamos com quem nos feriu.

O Senhor pede-nos para responder, não como nos apetece a 
nós nem como fazem todos, mas como Ele procede connosco. 
Pede-nos para quebrar a corrente do «amo-te se me amares; sou 
teu amigo, se fores meu amigo; ajudo-te se me ajudares». Assim não! 
Em vez disso, compaixão e misericórdia para com todos, porque 
Deus vê um filho em cada um. Não nos divide em bons e maus, 
em amigos e inimigos. Somos nós que o fazemos, fazendo-O sofrer. 
Para Ele, todos somos filhos amados, que deseja abraçar e perdoar.

Vemos isto também naquele convite para o banquete de núpcias 
do filho: aquele senhor envia os seus servos à encruzilhada dos 
caminhos, dizendo-lhes «tragam todos, brancos, pretos, bons e maus, 
todos, sãos e doentes, todos...» ( cf. Mt 22, 9-10).

O amor de Jesus é para todos; nisto, não há privilégios. Todos. 
O privilégio de cada um de nós é ser amado, perdoado.

 
Perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. O Evangelho 

sublinha que Jesus «dizia» (23, 34) isso, isto é, não o dissera uma 
vez por todas no momento da crucifixão, mas passou as horas na 
cruz com estas palavras nos lábios e no coração.

Deus não Se cansa de perdoar. Devemos compreender isto… 
e não só com a mente, mas compreendê-lo com o coração: Deus 
não Se cansa de perdoar, somos nós que nos cansamos de Lhe 
pedir perdão, mas Ele nunca Se cansa de perdoar.

Ele não suporta até certo ponto para depois mudar de ideias, 
como nós somos tentados a fazer. Jesus – ensina o Evangelho 
de Lucas – veio ao mundo para nos trazer o perdão dos nossos 
pecados (cf. Lc 1, 77) e, no fim, deixou-nos esta ordem concreta: 
pregar a todos, no seu nome, o perdão dos pecados (cf. Lc 24, 47).
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Irmãos e irmãs, não nos cansemos do perdão de Deus: nós, 
sacerdotes, de o ministrar; e, cada cristão, de o receber e testemu-
nhar. Não nos cansemos do perdão de Deus.

 
Perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Notemos 

mais uma coisa. Jesus não só implora o perdão, mas diz também 
o motivo: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.

Como é possível? Os seus opositores tinham premeditado a 
morte d’Ele, organizado a sua captura, os julgamentos e agora estão 
lá, no Calvário, para assistir ao seu fim... e, todavia, Cristo justifica 
aqueles violentos, porque não sabem.

É assim que Jesus Se comporta connosco: faz-Se nosso advogado. 
Não Se coloca contra nós, mas por nós contra o nosso pecado.

E é interessante o argumento que usa: porque não sabem, ou 
seja, aquela ignorância do coração que temos todos nós pecadores.

Quando se usa violência, nada mais se sabe sobre Deus, que é 
Pai, nem sobre os outros, que são irmãos. Esquece-se a razão por 
que se está no mundo e chega-se a realizar absurdas crueldades.

Vemo-lo na loucura da guerra, onde se torna a crucificar 
Cristo. Sim, Cristo é pregado na cruz mais uma vez nas mães 
que choram a morte injusta de maridos e filhos. É crucificado 
nos refugiados que fogem das bombas com os meninos no braço. 
É crucificado nos idosos deixados sozinhos a morrer, nos jovens 
privados de futuro, nos soldados mandados a matar os seus irmãos. 
Hoje, Cristo está crucificado aí.

 
Perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Muitos ou-

vem esta frase incrível; mas apenas um a acolhe. É um malfeitor, 
crucificado ao lado de Jesus.

Podemos pensar que a misericórdia de Cristo suscitou nele 
uma última esperança e o levou a pronunciar estas palavras: «Jesus, 
lembra-te de mim» (Lc 23, 42), como se dissesse: «Todos se es-
queceram de mim, mas Tu pensas até naqueles que Te crucificam. 
Então poderia haver também para mim um lugar contigo?»
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O bom ladrão acolhe Deus, quando a vida dele está prestes 
a terminar e, assim, a sua vida recomeça; no inferno do mundo, 
vê abrir-se o Paraíso: «Hoje estarás comigo no Paraíso» (23, 43).

Eis o prodígio do perdão de Deus, que transforma o último 
pedido dum condenado à morte na primeira canonização da 
história.

 
Irmãos, irmãs! Nesta semana, abramo-nos à certeza de que Deus 

pode perdoar todo o pecado. Deus tudo perdoa; pode perdoar todo 
o afastamento, mudar em dança todo o lamento (cf. Sal 30,12); 
a certeza de que, com Cristo, há sempre lugar para cada um; a 
certeza de que, com Jesus, a vida nunca acaba. Nunca é tarde de 
mais; com Deus, sempre se pode voltar a viver.

Coragem! Caminhemos para a Páscoa com o seu perdão. 
Porque Cristo intercede continuamente por nós junto do Pai 
(cf. Heb 7, 25) e, olhando para o nosso mundo violento e o 
nosso mundo ferido, não Se cansa de repetir (e em silêncio, no 
coração, repitamos com Ele): Perdoa-lhes, Pai, porque não sabem 
o que fazem.

 
 
 

Três ídolos escondidos
 

Homilia do Papa Francisco na Missa Crismal 
em 14 de abril.

 
Na leitura que ouvimos do profeta Isaías, o Senhor faz uma 

promessa cheia de esperança que nos diz intimamente respeito: «Vós 
sereis chamados “Sacerdotes do Senhor”, e nomeados “Ministros do 
nosso Deus”. (...) Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa e farei 
com eles uma aliança eterna» (Is 61, 6.8).
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Ser sacerdote é uma graça, queridos irmãos, uma graça muito 
grande, que não se destina primariamente a nós, mas aos fiéis1; 
e, para o nosso povo, é um grande dom que o Senhor escolha, 
dentre o seu rebanho, alguns que se ocupem das suas ovelhas, de 
forma exclusiva, como pais e pastores.

É o próprio Senhor que dá a recompensa ao sacerdote: «dar-
-lhes-ei fielmente a sua recompensa (Is 61, 8). E sabemos que Ele é 
bom pagador, embora tenha as suas peculiaridades como a de pagar 
primeiro os últimos e, depois, os primeiros, segundo o seu estilo.

 
A leitura do livro do Apocalipse diz-nos qual é a recompensa 

do Senhor. É o seu Amor e o perdão incondicional dos nossos 
pecados com o preço do seu sangue derramado na Cruz: Aquele 
«que nos ama e nos purifica dos nossos pecados com o seu sangue, 
e fez de nós um reino, sacerdotes para Deus e seu Pai» (Ap 1, 5-6).

Não há recompensa maior do que a amizade com Jesus (não 
o esqueçamos). Não há paz maior do que o seu perdão (isto, 
sabemo-lo nós todos). Não há preço mais elevado do que o seu 
precioso Sangue: não permitamos que seja aviltado com uma 
conduta indigna.

 
Queridos irmãos sacerdotes, se lermos tudo isto com o cora-

ção, veremos que se trata de convites do Senhor para Lhe sermos 
fiéis, fiéis à sua Aliança, para nos deixarmos amar, nos deixarmos 
perdoar; são convites não só para nosso próprio proveito, mas 
também para podermos assim servir, com uma consciência pura, 
o santo povo fiel de Deus. Este povo merece-o, e também tem 
necessidade.

1 Pois o sacerdócio ministerial está ao serviço do sacerdócio comum. O Se-
nhor escolheu alguns para «exercer oficialmente o ofício sacerdotal em nome de 
Cristo a favor dos homens» (Conc. Ecum. Vat. II, Decr.  Presbyterorum ordinis, 
2; cf. Const. dogm.  Lumen gentium, 10). «Com efeito, os ministros que têm o 
poder sagrado servem os seus irmãos» ( Lumen gentium, 18). 



Ação CatólicaAção Católica  | maio664

O Evangelho de Lucas conta que Jesus, depois de ter lido a 
passagem do profeta Isaías diante do seu povo, Se sentou; e acres-
centa: todos «tinham os olhos fixos n’Ele» (Lc 4, 20).

Também o Apocalipse nos fala hoje de olhos fixos em Jesus, 
da atração irresistível do Senhor crucificado e ressuscitado que nos 
leva a reconhecê-Lo e adorá-Lo: «Olhai; Ele vem no meio das 
nuvens! Todos os olhos O verão, até mesmo os que O trespassa-
ram. Todas as nações da terra se lamentarão por causa d’Ele. Sim. 
Amen!» (Ap 1,7).

A graça final, quando o Senhor ressuscitado voltar, será a graça 
de O reconhecermos de forma imediata: vê-Lo-emos trespassado, 
reconheceremos que é Ele e também quem somos nós: pecadores, 
e nada mais!

 
«Fixar os olhos em Jesus» é uma graça que devemos cultivar 

como sacerdotes. No fim do dia, é bom olhar para o Senhor e 
deixar que Ele contemple o nosso coração, juntamente com o 
coração das pessoas que encontramos.

Não se trata de contabilizar os pecados, mas duma contem-
plação amorosa em que vemos o nosso dia com o olhar de Jesus 
repassando assim as graças do dia, os dons e tudo o que Ele fez 
por nós a fim de Lhe agradecermos. E mostramos-Lhe também as 
nossas tentações, para as identificarmos e rejeitarmos.

Como vemos, trata-se de compreender aquilo que é agradável 
ao Senhor e o que Ele quer de nós, aqui e agora, na nossa his-
tória atual.

 
E talvez, se nos mantivermos sob o seu olhar cheio de bondade, 

haverá também da parte d’Ele um sinal para Lhe mostrarmos os 
nossos ídolos: aqueles ídolos que escondemos, como Raquel, sob as 
dobras do nosso manto (cf. Gn 31, 34-35). Deixar que o Senhor 
veja os nossos ídolos escondidos. Todos nós os temos, todos! E 
deixar que o Senhor veja os nossos ídolos escondidos torna-nos 
fortes face a eles e tira-lhes o poder.
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O olhar do Senhor faz-nos ver que neles, na realidade, glorifi-
camo-nos a nós mesmos2, porque, naquele espaço tomado por nós 
como se fosse exclusivo, intromete-se o diabo, acrescentando um 
elemento tipicamente maligno: faz com que não só nos «compra-
zamos» nós próprios dando rédea solta a uma paixão ou cultivando 
outra, mas leva-nos também a substituir com eles, com esses ídolos 
escondidos, a presença das Pessoas divinas, a presença do Pai, do 
Filho e do Espírito, que moram dentro de nós.

É algo que acontece efetivamente. Embora uma pessoa diga a 
si mesma que distingue perfeitamente o que é um ídolo e quem 
é Deus, na prática estamos tirando espaço à Trindade para o dar 
ao demónio, numa espécie de adoração indireta: a de quem o 
esconde, mas continuamente escuta as suas sugestões e consome 
os seus produtos, de tal forma que no final não sobra sequer 
um cantinho para Deus. É que o Senhor deixa fazer, afasta-Se 
lentamente.

Além disso existem os demónios «educados» (de que já vos falei 
uma vez); acerca deles, disse Jesus que são piores do que o outro 
que Ele tinha já expulso. Estes são «educados», tocam a campainha, 
instalam-se e pouco a pouco apoderam-se da casa. Devemos estar 
atentos; são os nossos ídolos.

 
É que os ídolos têm qualquer coisa (um elemento) de pessoal. 

Quando não os desmascaramos, quando não deixamos que Jesus 
nos faça ver que, errando, neles estamos a procurar-nos a nós mes-
mos sem motivo, então deixamos um espaço onde se intromete 
o Maligno.

Devemos recordar-nos que o demónio exige que façamos a 
sua vontade e o sirvamos… Mas nem sempre pede que o sirvamos 
e adoremos continuamente; sabe como levar-nos. É um grande 

2 Cf. Papa Francisco, Catequese, na Audiência Geral de 1 de agosto de 
2018. 
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diplomático; basta-lhe receber a adoração de vez em quando para 
lhe demonstrar que é o nosso verdadeiro senhor e que até se sente 
deus na nossa vida e no nosso coração.

 
Dito isto, gostaria, nesta Missa Crismal, de partilhar convosco 

três espaços de idolatria escondida nos quais o Maligno se serve 
dos seus ídolos para nos enfraquecer na nossa vocação de pastores 
e, pouco a pouco, separar-nos da presença benéfica e amorosa de 
Jesus, do Espírito e do Pai.

 
Um primeiro espaço de idolatria escondida abre-se onde há 

mundanidade espiritual, que é «uma proposta de vida, é uma cultura, 
uma cultura do efémero, uma cultura da aparência, uma cultura da 
maquilhagem»3. O seu critério é o triunfalismo, um triunfalismo 
sem Cruz. E Jesus reza para que o Pai nos defenda desta cultura 
da mundanidade.

Esta tentação duma glória sem Cruz vai contra a pessoa do 
Senhor, vai contra Jesus que Se humilha na Encarnação e que, 
como sinal de contradição, é o único remédio contra todo o ídolo.

Ser pobre com Cristo pobre e «porque Cristo escolheu a po-
breza» é a lógica do Amor; e não outra.

No texto evangélico de hoje, vemos como o Senhor Se apre-
senta na sua humilde sinagoga e na sua pequena aldeia – a de 
toda a vida – para proferir o mesmo Anúncio que fará no final 
da história, quando vier na sua Glória, rodeado pelos anjos. E os 
nossos olhos devem estar fixos em Cristo, na história de Jesus aqui 
e agora comigo, como estarão na parusia.

A mundanidade de andar à procura da própria glória rouba-
-nos a presença de Jesus humilde e humilhado, Senhor próximo 
de todos, Cristo sofredor com todos os que sofrem, adorado pelo 
nosso povo que sabe quais são os seus verdadeiros amigos.

3 Papa Francisco, Homilia na Missa em Santa Marta, 16 de maio de 2020.
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Um sacerdote mundano não passa dum pagão clericalizado. 
Repito: um sacerdote mundano não passa dum pagão clericalizado.

 
Outro espaço de idolatria escondida cria raízes onde se dá a 

primazia ao pragmatismo dos números.
Aqueles que possuem este ídolo escondido, reconhecem-se pelo 

seu amor às estatísticas, aquelas que podem apagar qualquer traço 
pessoal no debate e dar a proeminência às maiorias, que passam a 
ser, em última análise, o critério de discernimento.

Está mal! Mas isto não pode ser a única maneira de proceder 
nem o único critério na Igreja de Cristo.

As pessoas não se podem reduzir a números, e Deus dá o 
Espírito «sem medida» (Jo 3, 34).

Na realidade, neste fascínio pelos números, é a nós mesmos 
que nos procuramos, comprazendo-nos no controlo que nos dá 
esta lógica, que não se interessa dos rostos, e não é a lógica do 
amor; ama os números.

Uma caraterística dos grandes santos é que sabem retirar-se 
para deixar todo o espaço a Deus. Este retirar-se, este esquecer-
-se de si mesmo e querer ser esquecido por todos os outros é a 
caraterística do Espírito, o Qual carece de imagem; o Espírito não 
tem imagem própria, simplesmente porque todo Ele é Amor, que 
faz brilhar a imagem do Filho e, nesta, a do Pai.

A substituição da sua Pessoa, que já de por si gosta de «não 
aparecer» (porque não tem imagem!), é aquilo que visa o ídolo dos 
números, que faz com que tudo «apareça», mas de modo abstrato 
e contabilizado, sem encarnação.

 
Um terceiro espaço de idolatria escondida, emparentado com o 

anterior, é aquele que se abre com o funcionalismo, um ambiente 
sedutor em que muitos, «mais do que pelo percurso, se entusiasmam 
com a tabela de marcha».

A mentalidade funcionalista não tolera o mistério, aposta na 
eficácia. Pouco a pouco, este ídolo vai substituindo em nós a 
presença do Pai.
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O primeiro ídolo substitui a presença do Filho; o segundo 
ídolo, a do Espírito; e este, a presença do Pai.

O nosso Pai é o Criador: não alguém que faz apenas «fun-
cionar» as coisas, mas Alguém que «cria» como Pai, com ternura, 
ocupando-Se das suas criaturas e agindo para que o homem seja 
mais livre.

O funcionalista não sabe alegrar-se com as graças que o Es-
pírito derrama sobre o seu povo e das quais poderia também 
«alimentar-se» como trabalhador que recebe a sua recompensa; mas 
o sacerdote com mentalidade funcionalista tem o seu alimento que 
é o próprio «eu».

No funcionalismo, deixamos de lado a adoração do Pai nas 
pequenas e grandes coisas da nossa vida e comprazemo-nos na 
eficácia dos nossos programas, como fez David, quando, tentado por 
Satanás, se obstinou em realizar o recenseamento (cf. 1 Cro 21, 1).

Estão enamorados pelo plano de rota, pelo plano do caminho, 
não pelo caminho.

 
Nestes dois últimos espaços de idolatria escondida (pragmatismo 

dos números e funcionalismo) substituímos a esperança, que é o 
espaço do encontro com Deus, pela constatação empírica.

Trata-se duma atitude de vanglória por parte do pastor, uma 
atitude que desintegra a união do seu povo com Deus e plasma 
um novo ídolo baseado em números e programas: o ídolo «o meu 
poder, o nosso poder»4, o nosso programa, os nossos números, os 
nossos planos pastorais.

Esconder estes ídolos (imitando a atitude de Raquel) e não os 
saber desmascarar na vida quotidiana prejudica a fidelidade da nossa 
aliança sacerdotal e resfria a nossa relação pessoal com o Senhor.

Poderia alguém pensar: mas afinal o que é que quer este Bispo 
que hoje, em vez de falar de Jesus, nos fala dos ídolos?

4 J. M. Bergoglio, Meditações para religiosos (Mensajero - Bilbau 2014), 145.
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Queridos irmãos, Jesus é o único caminho para não nos enga-
narmos no conhecimento do que sentimos e para onde nos leva 
o nosso coração; é o único caminho para um bom discernimento, 
confrontando-nos dia-a-dia com Jesus como se Ele estivesse também 
hoje sentado na nossa igreja paroquial e nos dissesse que hoje se 
cumpriu tudo o que acabamos de ouvir.

Sendo sinal de contradição (nem sempre é sinónimo de algo 
cruento ou duro, pois a misericórdia é sinal de contradição como 
o é, e muito mais, a ternura), Jesus Cristo faz com que estes ído-
los se manifestem, se veja a sua presença, as suas raízes e o seu 
funcionamento, a fim de que o Senhor os possa destruir.

Esta é a proposta: dar espaço ao Senhor, para que Ele possa 
destruir os nossos ídolos escondidos. E devemos ter em mente e 
estar atento para que não renasça a cizânia destes ídolos que sou-
bemos esconder nas dobras do nosso coração.

 
Gostaria de concluir pedindo a São José, pai castíssimo e sem 

ídolos escondidos, que nos liberte de toda a avidez de possuir, pois 
esta – a avidez de possuir – é o terreno fecundo onde crescem 
estes ídolos. E que nos alcance também a graça de não desistir na 
árdua tarefa de discernir estes ídolos que, com grande frequência, 
escondemos ou se escondem.

E pedimos ainda a São José que, quando duvidarmos sobre 
como fazer melhor as coisas, interceda por nós a fim de que 
o Espírito nos ilumine o discernimento, como iluminou o dele 
quando esteve tentado a deixar Maria «em segredo» (lathra), para 
que, com nobreza de coração, saibamos subordinar à caridade o 
que aprendemos com a lei5.

5 Cf. Papa Francisco, Carta apost. Patris corde, n.º 4, nota 18. 








