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Apresentação
Este mês continuou marcado pela pandemia do Coronavírus 

(Covid 19) que exigiu se cancelassem algumas das atividades pro-
gramadas e outras fossem celebradas fora dos moldes habituais.

A Misa Crismal, que normalmente se celebra na manhã de 
Quinta-feira Santa, foi celebrada na Solenidade do Sagrado Coração 
de Jesus, em 19 de junho.

Para tema do mês escolhemos uma Reflexão da Conferência 
Episcopal Portuguesa sobre a sociedade portuguesa a reconstruir 
depois da pandemia Covid-19.

 
Do senhor D. Jorge publicamos a mensagem que enviou ao 

Clero em 13 de junho e as homilias proferidas na solenidade do 
Sagrado Coração de Jesus, na solenidade do Corpo de Deus, em 
dias de Santo António e de S. João Batista, na ordenação de três 
diáconos

Publicamos alguns textos do senhor D. Nuno Almeida divul-
gados no Facebook.

Informamos da 198.ª assembleia plenária da Conferência Epis-
copal Portuguesa que elegeu presidente o senhor D. José Ornelas 
de Carvalho.

Publicamos o discurso proferido pelo Cardeal D. José Tolentino 
de Mendonça em 10 de junho, no Mosteiro dos Jerónimos.

Do Santo Padre publicamos uma mensagem ao clero de Roma 
e a mensagem para o IV Dia Mundial dos Pobres.



Damos notícia da publicação do Diretório para a Catequese
Saudamos os três novos diáconos ordenados na cripta da Basílica 

do Sameiro em 28 de junho.
Publicamos do P. Franquelim Neiva Soares um trabalho relativo 

ao património mariano da paróquia de S. Tiago da Sé.
O Diretor



Tema do Mês

1.





Recomeçar e reconstruir
 

Reflexão da Conferência Episcopal Portuguesa so-
bre a sociedade portuguesa a reconstruir depois da 
pandemia Covid-19.

 
1. Estamos a viver uma experiência inédita para as nossas gera-

ções, mas que marcou muitas outras gerações ao longo da história. 
Esta mostra-nos que calamidades naturais com a dimensão da que 
hoje experimentamos produziram profundas transformações culturais, 
sociais, políticas e económicas. 

O trabalho de reconstrução que se sucedeu a essas calamidades 
naturais, mas também a outras que foram fruto da ação humana, 
como guerras de grande dimensão, pode colher as lições que 
delas se podem extrair e ser uma ocasião para começar de novo 
e repensar os alicerces em que assentava a sociedade onde essas 
calamidades se geraram. 

Os desafios que se colocam depois da pandemia Covid-19 são 
semelhantes: os de colher as lições que dessa pandemia podem 
retirar-se e de repensar as bases em que assentam as nossas socie-
dades, não desperdiçando o que elas têm de positivo e corrigindo 
as suas disfunções e injustiças. É um pequeno contributo nesse 
sentido que queremos dar com esta reflexão.
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Num contexto excecional: não fazer da exceção regra
 
2. Importa salientar que essa tarefa de reconstruir as nossas 

sociedades em novos alicerces não poderá ser ditada por alguma 
forma de determinismo impulsionado pelas exigências colocadas 
pela necessidade de evitar novos surtos da pandemia. Há opções 
a tomar que devem ser orientadas por critérios éticos, para além 
dessas exigências.

 
3. Há que distinguir entre exigências de curto prazo e exce-

cionais e o que são opções de mais vasto alcance.
Assim, por exemplo, algumas privações da liberdade individual 

e da privacidade, ou o fecho de fronteiras, poderão ser admissíveis 
num contexto excecional, mas não deverão tornar-se regra ou 
passar a ser encaradas com mais fácil tolerância.

Certas práticas aconselháveis num contexto de risco de novos 
surtos da pandemia, como o menor uso de transportes públicos 
e a redução de contactos presenciais ou de contactos sociais em 
geral, por exemplo, também não devem estender-se para além desse 
contexto excecional.

A solução de recurso do ensino à distância veio acentuar 
desigualdades, pois nem todas as famílias dispõem dos necessários 
meios informáticos, nem da capacidade de suprir funções que são 
próprias dos professores.

É bom que estejamos atentos a estas questões, para que não 
caiamos no erro de construir uma nova sociedade que destrói algo 
do que a anterior tinha de bom.

 
4. Mas também há aspetos a reter numa perspetiva de futuro, 

como verdadeira lição, da experiência excecional que temos vivido. 
Assim, por exemplo, o recurso mais frequente ao teletrabalho pode 
permitir uma mais fácil conciliação do trabalho com a vida familiar 
ou evitar deslocações com o inerente custo ecológico e económico. 
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Esse custo ecológico e económico, incluindo o de viagens aéreas, 
também pode ser evitado com as mais frequentes comunicações e 
reuniões por via telemática. 

Até certo ponto e sem que os contactos presenciais deixem 
de ser, em várias situações, imprescindíveis, estes contactos têm-se 
revelado eficazes e a comunicação até se tem intensificado.

 

O valor inestimável de cada vida humana
 
5. Uma lição prioritária que da tragédia desta pandemia 

podemos colher é a do que ela representa como redescoberta do 
valor inestimável de cada vida humana. 

A opção com que todos os governos foram confrontados foi 
precisamente esta: que valor tem a vida humana e que sacrifícios 
estão as nossas sociedades dispostas a assumir para salvaguardar 
vidas humanas. 

E, sem que tal não tenha deixado de ser objeto de controvérsia, 
mais ou menos explícita, até em âmbitos políticos e académicos, 
a resposta foi a de que esse propósito de salvaguardar vidas hu-
manas prevalecia sobre os maiores sacrifícios não só nos planos 
da liberdade e do bem-estar pessoal, mas, sobretudo, nos planos 
económico e social. 

O confinamento, com todas as limitações que acarretou, salvou, 
de facto, muitas vidas humanas no nosso país.

 
6. Entre nós, a primazia desse objetivo de salvar vidas humanas 

foi consensualmente aceite por pessoas de várias orientações e esse 
é um facto a registar positivamente. 

É natural, porém, que à medida que se forem sentindo com 
mais intensidade os efeitos da crise social e económica, surjam 
vozes a questionar a opção que foi tomada, talvez não tanto pela 
primazia que foi dada ao objetivo de salvaguardar vidas humanas, 
mas porque se questiona se não haveria alternativas menos gravosas. 
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Importa nunca esquecer, mesmo quando a crise se intensificar, 
ou mesmo que se questione se não haveria alternativas menos gra-
vosas, que a salvaguarda de vidas humanas permanece um objetivo 
prioritário que dá sentido aos sacrifícios por que estamos a passar; 
podemos mesmo dizer que só esse objetivo poderá dar sentido a 
esses sacrifícios.

 
7. Importa ainda sublinhar que a crise pode, em larga medida, 

ser enfrentada, no que de mais dramático encerra, com um esforço 
acrescido de solidariedade, também ele sem precedentes. 

A morte não teria remédio, a crise poderá tê-lo nos seus 
aspetos mais dramáticos com esse esforço acrescido e inédito de 
solidariedade. 

Sem a solidariedade efetiva nunca conseguiríamos vencer esta 
crise.

 

A riqueza da vida dos idosos
 
8. Importa também sublinhar que as vidas que foram preservadas, 

e que importa ainda preservar, são de pessoas de todas as idades, 
mas, sobretudo, vidas de pessoas idosas ou com outras doenças que 
não as impediam de viver mais tempo. Nem por isso essas vidas 
são merecedoras de menor proteção. Também sobre este aspeto se 
encontrou um consenso generalizado na sociedade portuguesa e 
esse é um facto a registar positivamente. 

Toda a vida humana tem um valor inestimável, a vida de 
um idoso ou de um doente, mesmo que com menor expetativa 
de anos pela frente, tem um valor igualmente inestimável. Além 
do mais, porque, como sublinhou várias vezes o Papa Francisco, 
os idosos são depositários da riqueza que representa a memória 
de um povo.
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9. A este respeito, é de sublinhar o esforço desenvolvido pelas 
Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) – direções e 
funcionários/as com a colaboração das autarquias e proteção civil 
– que permitiu o controlo de situações que poderiam tornar-se 
dramáticas. 

Todavia, não pode deixar de lamentar-se que muitas das mortes 
provocadas por esta pandemia tenham ocorrido em lares de idosos, 
mortes que, porventura, poderiam ter sido evitadas se esses lares 
tivessem beneficiado de outros apoios. 

Esta tragédia deveria despertar nas autoridades e em todos nós 
outra atenção para com as dificuldades por que passam os idosos, 
em especial e além do mais, a solidão e o abandono a que muitas 
vezes são votados. E também para as necessidades das instituições 
de solidariedade social que deles cuidam.

 

A linha da frente ao serviço da vida
 
10. Associada à redescoberta do valor inestimável de cada 

vida humana está a redescoberta, a que também vimos assistindo, 
da importância e nobreza da missão dos profissionais de saúde ao 
serviço dessa vida.

Nunca será demasiada a gratidão da sociedade portuguesa, 
como a de outros países, à tarefa abnegada e incansável desses 
profissionais de saúde, capazes de arriscar a sua própria vida e 
de sacrificar o convívio com os seus familiares para ser fiéis à 
sua missão. 

Um testemunho de amor ao próximo que edifica a todos, 
como exemplo a seguir também nos mais variados âmbitos profis-
sionais e sociais. 

Essa redescoberta deveria ser uma ocasião para um mais justo 
reconhecimento, em vários planos, dessas profissões.
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11. Tornou-se também mais evidente a missão e importância 
dos serviços de saúde. 

Tornou-se mais evidente que as despesas com esses serviços 
não são supérfluas ou facilmente dispensáveis. 

Pode continuar a debater-se, como até aqui, a parcela que nesses 
serviços caberá ao setor público, ao setor social e ao setor privado, 
mas é agora mais evidente que ao Estado cabe uma responsabili-
dade indeclinável de garantir que o acesso à saúde a ninguém é 
negado, nem pela falta de recursos económicos, nem pela maior 
ou menor gravidade da doença.

 
12. Não podemos deixar de anotar como a legalização da eu-

tanásia e a mensagem cultural que essa legalização acarreta contraria 
notoriamente estas lições e redescobertas, relativas ao valor inestimável 
de cada vida humana e à nobreza da missão dos profissionais de 
saúde: precisamente porque vem admitir que algumas vidas humanas, 
marcadas pela doença e pelo sofrimento, tenham perdido valor e 
deixem de ser merecedoras de proteção, e porque vem desvirtuar 
a missão dos profissionais de saúde, a quem passa a ser pedido que 
deixem de proteger a vida em quaisquer circunstâncias.

 
A vida em plenitude
 
13. Se é verdade que esta pandemia nos tem feito redescobrir 

o valor inestimável da vida humana terrena, ela também nos tem 
feito redescobrir a precariedade dessa vida, precariedade que nem a 
ciência mais avançada, nem as riquezas materiais conseguem anular. 

Bastou um vírus minúsculo e invisível para nos relembrar isso. 
Por isso, esta deve ser também uma ocasião para redescobrir 

Deus, a quem devemos essa vida e que nos chama a partilhar com 
Ele uma outra Vida, de plenitude e eternidade. 

Esta deveria ser, acima de tudo, uma ocasião para nos prepara-
mos para essa Vida.
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A redescoberta do papel da família
 
14. Serviço essencial acima de todos revelou-se, mais uma 

vez, o da família, primeiro e último reduto de apoio nas situações 
mais difíceis. 

Não podemos esquecer, porém, as dificuldades que recaíram 
sobre muitas das famílias, em especial as mais jovens, confrontadas 
com a necessidade de conciliar exigências do trabalho a partir de 
casa com o cuidado e a educação das crianças.

 

Outras redescobertas
 
15. Esta pandemia também nos tem feito redescobrir a im-

portância social de muitos outros serviços, desde logo os que nunca 
deixaram de ser prestados mesmo em “estado de emergência”, com 
o que tal representou de dedicação e assunção de riscos por parte 
de quem os presta. 

Podemos destacar, entre outros, os serviços ligados à proteção 
civil, à segurança pública, ao abastecimento de bens alimentares e 
à comunicação social. 

Mas mesmo aqueles serviços cuja prestação foi interrompida se 
revelaram, afinal, também eles indispensáveis, porque cada um é, a 
seu modo, importante para a harmonia da vida social.

 

Todos no mesmo barco
 
16. «Estamos todos no mesmo barco e ninguém se salva soz-

inho» – estas frases do Papa Francisco, a propósito da pandemia 
Covid-19, têm ecoado nos ambientes mais diversificados e em 
vários cantos do mundo. 
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Esta pandemia tem reforçado em muitos a consciência do Bem 
Comum como o bem «de todos e de cada um», que todos fazemos 
parte de uma só família humana e habitamos uma casa comum. 

Na verdade, a pandemia atinge, ou pode atingir a todos, ricos 
e pobres e de todos os países. 

E só poderemos dizer que dela nos libertamos quando todos, 
ricos e pobres e de todos os países, dela se libertarem. 

Enquanto assim não for, haverá sempre o risco de se reacender.
 
17. É claro que esta consciência de uma fraternidade universal 

e de um bem comum universal não é nova, mas esta pandemia 
faz com que a sintamos de um modo mais evidente. 

Isso não pode deixar de ter consequências, no plano cultural, 
político, social e económico. 

A unidade e coesão que, em vários planos, experimentamos na 
luta contra esta pandemia devem permanecer e aplicar-se também 
a outros âmbitos.

 
18. Desde logo, no que diz respeito à grave crise social e 

económica que surge como consequência indireta da pandemia. 
Também em relação a essa crise, deveremos dizer que «estamos 
todos no mesmo barco e ninguém se salva sozinho».

Neste campo, a pandemia pôs a descoberto o perigo de manter 
pessoas em situação de miséria, como os sem-abrigo, os imigrantes 
recentes e requerentes de asilo, bem como os habitantes de bairros 
de lata ainda infelizmente presentes no nosso país. Uma sociedade 
que se quer saudável, justa e democrática, não se pode “dar ao 
luxo” de ter no seu seio estas bolsas de miséria.

Dentro de cada país, e no nosso, para fazer face ao drama do 
desemprego são necessários esforços conjuntos de empresários e 
trabalhadores. Não se conseguirá, obviamente, vencer tal flagelo 
sem o contributo de uns e outros. Mas tal não poderá significar 
uma maior transigência no que à justiça das relações de trabalho 
diz respeito.
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19. Também temos assistido em Portugal, a propósito desta 
pandemia, a uma inusitada convergência não só entre as várias 
autoridades políticas, mas também entre vários partidos, os que 
apoiam o governo e os da oposição. 

Esta convergência entre governo e oposição foi até enaltecida 
por observadores estrangeiros. 

Não se trata de prescindir da crítica salutar própria da oposição 
num sistema democrático, mas de saber reconhecer o que a todos 
une, mais do que o que nos separa, os objetivos comuns, mais 
do que as divergências quanto aos meios de atingir tais objetivos.

 

O Estado e a sociedade civil
 
20. Como consequência indireta da pandemia Covid-19, espera-

nos uma crise económica e social de uma dimensão que não tem 
paralelo na história mais recente. 

É de prever que o desemprego e o agravamento da pobreza 
atinjam níveis muito elevados. 

Sinal bem evidente da dimensão dessa crise são já os pedidos 
de ajuda para satisfação das mais básicas necessidades alimentares, 
que se têm multiplicado como nunca se viu no passado recente. 

Alguns desses pedidos vêm de pessoas que nunca esperariam 
vir a encontrar-se um dia numa situação destas.

 
21. A amplitude da crise tem feito redescobrir a importância 

do papel do Estado, não só no que diz respeito aos necessários 
apoios sociais, mas também no que diz respeito ao relançamento 
da economia. Um papel que vinha sendo descurado nas últimas 
décadas. 

Verifica-se agora que o mercado ou uma economia movida 
pelo interesse individual não conseguem, por si só, fazer face a 
tão exigente tarefa. 



Ação CatólicaAção Católica  | julho882

A situação faz recordar o papel que assumiu o Estado, no 
plano das políticas social e económica, na sequência da igualmente 
grave crise da Grande Depressão que atingiu o mundo na primeira 
metade no século passado.

Esse papel do Estado é reconhecido pela doutrina social da 
Igreja, salvaguardado que seja o princípio da subsidiariedade, isto 
é, desde que ele não se torne omnipresente anulando as iniciativas 
da sociedade civil.

 
22. A este respeito, convirá não cair na ilusão de que do Estado 

se pode esperar a superação da crise sem o contributo da iniciativa 
e criatividade da sociedade civil, quer no plano dos apoios sociais, 
quer do relançamento da economia. 

Seria uma forma de desresponsabilização da sociedade civil espe-
rar passivamente pela intervenção do Estado em todos os domínios. 

Será bom lembrar que, já antes da pandemia, o Estado nem 
sempre tem atualizado as comparticipações devidas às instituições de 
solidariedade social, que correm o risco de não poderem responder 
à missão a que foram chamadas. 

Convirá não esquecer, por outro lado, as limitações financeiras 
do Estado, o muito elevado nível da dívida pública portuguesa e 
que o agravamento desse nível se refletirá na taxa dos juros dessa 
dívida.

 
23. Enfrentar a crise social e económica que é consequência 

indireta da pandemia exige um esforço acrescido de solidariedade 
que deve partir também da sociedade civil. Um esforço que tam-
bém não tem paralelo na nossa história recente. 

Não bastam ajudas esporádicas e ocasionais, movidas por emoções 
momentâneas. São necessárias ajudas, em dinheiro, bens ou trab-
alho voluntário, que sejam contínuas, consistentes e impliquem até 
renúncias significativas.

Há que ter presente que a crise não atinge todos por igual. 
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As desigualdades que persistem na sociedade portuguesa vêm 
do período anterior à crise, mas esta, como já o revelaram alguns 
estudos, atinge mais gravemente as pessoas de menores rendimentos. 

E entre os portugueses há quem tenha perdido quaisquer 
rendimentos de um dia para o outro e há quem mantenha os 
rendimentos que já tinha anteriormente. A estes últimos é pedido 
esse esforço suplementar de solidariedade.

 
24. Assistimos nestes tempos, com agrado, a muitas manifesta-

ções espontâneas dessa solidariedade que agora é exigida, nas co-
munidades cristãs, em associações das mais diversas, em grupos de 
colegas de trabalho, entre vizinhos. Importa manter e multiplicar 
este tipo de iniciativas.

Aos cristãos cabe uma responsabilidade particular: deverão ter 
por modelo o das primeiras comunidades cristãs, nas quais, pela 
comunhão de bens, não havia indigentes (At 4, 34-35).

Manifestamos o nosso apoio às iniciativas das Cáritas (Paroquial, 
Diocesana e Portuguesa), das Conferências Vicentinas e de tantos 
outros movimentos e associações, bem como à disponibilidade para 
implementar e ampliar a partilha de bens.

 

Repensar o sistema económico e social
 
25. A necessária reconstrução de um sistema económico, a que 

vamos assistir no futuro próximo, deverá ser uma ocasião para o 
repensar, para preservar o que ele tem de bom e para corrigir o 
que ele tem de negativo e injusto. 

Esta pode ser uma ocasião para construir um sistema que 
coloque a pessoa humana no seu centro e não seja gerador das 
desigualdades que o sistema que nos rege tem gerado.

 
26. Para tal, esta pode ser uma ocasião de construir um sistema 

em que os valores da solidariedade não movam apenas as ações de 
apoio social, mas penetrem também na economia e no mercado.
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Essa é uma exigência que se sente hoje com particular acuidade. 
Escutamos apelos à responsabilidade social de bancos e grandes 
empresas, o que revela como uma economia movida pelo objetivo 
de maximização do lucro não responde às exigências da crise que 
atravessamos. Não pode, porém, esperar-se dessas empresas que 
atuem como instituições de solidariedade social.

 
27. Mais longe vai a proposta da encíclica Caritas in Veritate (n. 

39), que é a de fazer penetrar a lógica do dom e da solidariedade 
na economia, nas empresas e no mercado, sem delegar essa lógica 
apenas na ação do Estado: «O binómio exclusivo mercado-Estado 
corrói a sociabilidade, enquanto as formas económicas solidárias, que 
encontram o seu melhor terreno na sociedade civil sem contudo 
se reduzir a ela, criam sociabilidade. O mercado da gratuidade não 
existe, tal como não se podem estabelecer por lei comportamentos 
gratuitos, e todavia tanto o mercado como a política precisam de 
pessoas abertas ao dom recíproco.»

 

Uma economia mais amiga do ambiente
 
28. Uma ocasião para repensar o sistema económico deverá 

servir também para o conjugar com as exigências da salvaguarda 
do ambiente, com particular atenção à transição energética imposta 
pelo combate às alterações climáticas.

Este é um domínio em que podem conflituar exigências mais 
imediatas e de curto prazo, de relançamento da economia e de 
criação de empregos pelos métodos mais rápidos e económicos, com 
exigências estruturais de mais longo prazo, que reclamam investi-
mentos mais conformes a objetivos de desenvolvimento sustentável. 

Há que resistir à tentação de olhar para o curto prazo es-
quecendo perigos bem mais graves que se poderão verificar num 
futuro talvez não tão longínquo.
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29. Não é, obviamente, descabido associar a salvaguarda do 
ambiente à proteção da saúde pública e à prevenção de epidemias 
ou outras calamidades. 

É verdade que as epidemias acompanham a histór ia da 
humanidade desde tempos imemoriais e não são um exclusivo da 
era industrial; noutras épocas, sem os recursos sanitários de que hoje 
beneficiamos, foram bem mais mortíferas do que o são atualmente. 
Mas também já se demonstrou que a poluição atmosférica foi um 
dos fatores que facilitou a tão rápida difusão do novo coronavírus.

 

Globalização da solidariedade
 
30. Há quem, perante a pandemia Covid-19, afirme que esta 

coloca em causa o fenómeno da globalização (o comércio inter-
nacional, o turismo, as migrações), que deveria ser, a partir de 
agora, travado. 

As necessidades de contenção da difusão do vírus vieram 
demonstrar a pertinência do fecho de fronteiras que vinham sendo 
cada vez mais abertas. Este raciocínio poderá favorecer o reforço 
do chamado “nacionalismo de exclusão”, com o protecionismo 
económico e a hostilidade para com os migrantes.

Sempre houve, porém, antes desta era da globalização, pandemias 
que se estenderam por muitos países, não com a rapidez desta, 
certamente, muitas bem mais mortíferas do que esta. 

A reconstrução económica e social que se seguirá a esta pan-
demia e à crise que dela é consequência direta deve evitar destruir 
o que a globalização tem de positivo e, ao mesmo tempo, corrigir 
o que ela tem tido de negativo.

 
31. A globalização tem permitido a redução da pobreza absoluta, 

embora também tenha acentuado as desigualdades, pelo que os seus 
benefícios não têm chegado a todos por igual. 
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As migrações, quando convenientemente reguladas, favorecem  
o desenvolvimento, quer dos países de origem dos migrantes, 
como se verificou em Portugal durante muitos anos, quer dos 
países de acolhimento, como se verifica também em Portugal 
atualmente. 

A globalização tem contribuído para a aproximação dos povos 
e culturas, o que é de favorecer, sem que tal deva, porém, conduzir 
a alguma forma de uniformização cultural ou de domínio de umas 
culturas sobre outras.

 
32. As regras de confinamento demonstraram como poderão 

ser limitadas as viagens aéreas, com as vantagens ecológicas daí 
decorrentes, muitas das quais, com o recurso a reuniões por vid-
eoconferência, se revelam agora dispensáveis. 

A redução dessas viagens não se traduz, neste aspeto, em me- 
nor comunicação, mais isolamento ou menos intercâmbios interna-
cionais. Essa comunicação até pode ser mais intensa, porque mais 
facilitada.

 
33. Esta pode ser uma ocasião para, corrigindo os malefícios 

da globalização, como de há muito se diz sem que tal se tenha 
concretizado, implementar a globalização da solidariedade, para além 
da globalização económica. 

Mais do que reerguer muros, há que reforçar a conjugação de 
esforços entre vários países para responder aos desafios que são 
agora colocados.

Um aspeto em que é importante agir, desde já, de acordo com 
um princípio de globalização da solidariedade é o da crise económica, 
social e cultural que surge na sequência da pandemia Covid-19. 

Essa crise atingirá de forma ainda mais gravosa os países mais 
pobres e a esse facto não podem ser alheios os países mais ricos.
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A saúde pública, um bem comum universal
 
34. Outro desses desafios é, desde logo, o próprio combate à 

pandemia, que supõe a conjugação de esforços de todos os países, 
pois nenhum deles «se salva sozinho». 

Importa ter presentes as especiais carências e limitação dos países 
mais pobres, que também enfrentam, para além desta, epidemias e 
outras doenças mortíferas de que pouco se fala. 

Este combate também deve reforçar em todos a consciência de 
que a saúde pública não pode deixar de ter, hoje mais do que nunca, 
uma dimensão universal, que se estende para além desta pandemia.

 
35. A este respeito, importa salientar a necessidade de tor-

nar universal o acesso à futura vacina contra o Covid-19, o que 
supõe que se supere uma «utilização demasiado rígida dos direitos de 
propriedade intelectual no campo sanitário», que já a encíclica Caritas 
in Veritate (n. 22) tinha criticado. 

Sobre esta questão pronunciou-se o Papa Francisco na sua 
alocução do Regina Coeli do passado dia 3 de maio: «Gostaria de 
apoiar e encorajar a colaboração internacional que está a ter lugar com 
várias iniciativas, a fim de responder de forma adequada e eficaz à grave 
crise que estamos a atravessar. Com efeito, é importante unir as capacidades 
científicas, de forma transparente e desinteressada, para encontrar vacinas e 
tratamentos e garantir o acesso universal a tecnologias essenciais que per-
mitam que as pessoas contagiadas, em todas as partes do mundo, recebam 
os cuidados de saúde necessários».

 

O maior desafio da história da União Europeia
 
36. Na origem da União Europeia está a lição de outra calami-

dade de dimensão mundial, a II Guerra Mundial, calamidade que 
revelou até que ponto extremo podem chegar os egoísmos nacionais. 
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A União Europeia propõe-se, desde a sua origem, superar esses 
egoísmos através da construção de uma verdadeira comunidade. 

Numa verdadeira comunidade, como numa família, cada membro 
sente como seus os dramas dos outros.

 
37. Em nenhum outro momento da história da União Euro-

peia, e já antes desta pandemia, se verificou uma tão grande crise 
de confiança dos cidadãos europeus nas instituições dessa União. 

O sentimento de pertença que pode dar coesão a essa comu-
nidade poderá diminuir, ou até desaparecer, quando os cidadãos 
europeus deixarem de sentir que a União Europeia é alheia aos 
dramas que os atingem. 

Por isso, a União Europeia confronta-se hoje com aquele que 
é talvez o maior desafio da sua história: no combate à pandemia e 
à crise económica e social, deve agir como verdadeira comunidade, 
e não como simples conglomerado de interesses contrapostos em 
busca de compromissos.

 
38. Não vale agora considerar que as dificuldades por que pas-

sam os países mais atingidos pela crise são consequência de erros 
passados dos seus, o que poderia ser válido nos casos de indisciplina 
financeira, mas que, mesmo assim, não justificaria o facto de serem 
os povos, mais do que os governos, a sofrer com isso.

 
39. O Papa Francisco fez-se eco destas exigências, que por 

muitos são partilhadas, na sua mensagem Urbi et Orbi do último 
Domingo de Páscoa: «Hoje, à sua frente, a União Europeia tem um 
desafio epocal, de que dependerá não apenas o futuro dela, mas também 
o do mundo inteiro. Não se perca esta ocasião para dar nova prova de 
solidariedade, inclusive recorrendo a soluções inovadoras. Como alternativa, 
resta apenas o egoísmo dos interesses particulares e a tentação dum regresso 
ao passado, com o risco de colocar a dura prova a convivência pacífica e 
o progresso das próximas gerações.»
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Uma reflexão a continuar
 
40. Como no mundo inteiro e em todos os setores da sociedade, 

também entre nós a Igreja foi provada pela pandemia e obrigada a 
adaptar-se e a inovar no campo das celebrações, da catequese, dos 
laços comunitários, da sua presença e ação na sociedade. 

Nestas vertentes houve muitos sinais de criatividade pastoral 
que não se devem perder, mas antes valorizar no futuro, como 
manifestação de nova vida e de nova esperança.

Esta reflexão quer ser apenas um contributo construtivo e cor-
dial sem pretensão de oferecer soluções técnicas e imediatas para 
os problemas enfrentados. 

Dado o evoluir da pandemia e a exiguidade de tempo desta 
Assembleia, está a ser preparada para a próxima Assembleia Plenária 
uma reflexão mais alargada e profunda sobre os desafios e conse-
quências pastorais da pandemia na vida da Igreja.

 
Fátima, 16 de junho de 2020.

 





Igreja Diocesana

2.





Mensagem ao Clero
 

O senhor D. Jorge Ortiga enviou em 13 de junho 
uma mensagem ao Clero a propósito da Solenidade 
do Sagrado Coração de Jesus.

 
Caríssimo Sacerdote, 
Há alguns anos que a Solenidade do Sacratíssimo Coração de 

Jesus foi motivo para organizar uma Jornada de Santificação Sacer-
dotal. Como tal, nesse dia deve acontecer um momento de reflexão 
e de oração sobre a vida e o ministério pastoral dos sacerdotes. É 
uma tarefa confiada a todo o Povo de Deus mas que os sacerdotes 
devem assumir como tarefa que lhes é dirigida. 

Nem sempre a vida nos permite momentos de encontro com 
a nossa identidade. Ter um dia com esta finalidade deveria signifi-
car que queremos que ele nos traga compromissos concretos que 
delineamos para um confronto pessoal com a nossa identidade. 

São dois os princípios constitutivos do nosso ser sacerdote. 
Em primeiro lugar, impõe-se a relação com Cristo que exige que 
nunca nos desliguemos d’Ele e que, concretamente, não descuremos 
uma relação de intimidade a viver quotidianamente. O coração 
do sacerdote deve ser verdadeiramente “consagrado” a Cristo, o 
que depois deve levar a uma relação pessoal com Ele e a conse-

1. Dos nossos Pastores



Ação CatólicaAção Católica  | julho894

quente conformidade com os Seus sentimentos e motivações. Em 
segundo lugar, na consagração acontece um vínculo com o povo, 
de modo que nunca nos poderemos isolar da comunidade para nos 
entrincheiramos no individualismo. Somos para o povo e a nossa 
alegria deverá estar sempre na doação da vida para que muitos se 
encontrem com Cristo. 

Estes dois princípios orientaram a missão de Jesus e devem 
também orientar a do sacerdote. Os Evangelhos mostram como a 
oração e a solidariedade ativa se entrelaçam e se exigem mutuamente. 

A fadiga do ministério e as exigências da caridade estão sem-
pre interligadas e permeadas por situações de silêncio e de oração. 
Trata-se de uma verdadeira simbiose que apresenta um modo 
muito original de interpretar a vida. Também o sacerdote deverá, 
permanentemente, convencer-se de que a sua missão será fecunda 
e alegre se a vida decorrer entre o Senhor, a quem se consagrou, 
e o Povo a quem foi enviado. 

Perante a pressão das exigências pastorais não é fácil manter 
este equilíbrio. A caridade pastoral sem uma profunda vida inte-
rior, sem oração pessoal e comunitária, é trabalho árduo, cansativo 
e desmotivador. 

Não se trata de dois princípios. Um implica o outro. Só os 
separamos mentalmente. Coincidem na sua interpretação: a oração 
está possuída pelo ministério e este tem de ser ativado pela in-
timidade com Deus. 

Em síntese, poderemos afirmar que o sucesso e a realização na 
vida sacerdotal depende da relação íntima com Deus. A fecundidade 
pessoal e pastoral só acontece através de uma amizade profunda, 
interior e vital com Cristo. 

“O padre que já não reza com fidelidade e que descura os 
elementos estruturantes da sua relação de intimidade com o Sen-
hor acumula um «deficit» perigoso, que pode gerar sentimento de 
vazio, perceção de frustração e insatisfação, dificuldade na gestão 
da solidão, das necessidades e dos afetos, até ao risco de exposição 
em amizades e ligações «externas» que, naquele ponto, poderiam 
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fazer desmoronar um edifício humano-espiritual já marcado por 
diversas fendas” (Papa Francisco). 

É esta reflexão que urge realizar neste dia. Nem sempre temos 
tempo para o fazer. Se a Igreja nos propõe esta oportunidade não 
podemos deixar que ela se torne graça para nosso bem pessoal e 
para a alegria do nosso ministério. 

A Congregação para o Clero elaborou, para este dia, uma 
mensagem com o título de “Sacerdotes com o Coração de Cris-
to”. Fixando-se no Coração de Jesus, propõe-se à nossa reflexão 
a necessidade de uma vida com coração: um coração agradecido, 
misericordioso, compassivo, vigilante, corajoso. Cada uma destas 
palavras encerra um programa a rezar e a rever em exame de 
consciência. Aproximamo-nos de Cristo e deixemos que molde as 
nossas atitudes e opções segundo estes parâmetros. 

Como consequência natural, verificaremos que a pastoral será 
diferente e que estaremos a dar um contributo precioso à tarefa de 
renovar a Arquidiocese. A partir desta intimidade seremos capazes 
de dar um rosto diferente à Igreja que amamos. 

Se a oração e reflexão devem acontecer todos os anos, neste 
dia poderemos e deveremos compreender a nossa consagração e 
missão colocando-a neste tempo que estamos a viver. 

Fomos perturbados por uma pandemia. Esperamos, ansiosamente, 
que ela seja vencida. Sabemos, porém, que ainda nos acompanhará 
durante mais tempo. Ela está a marcar a nossa vida pessoal e ministe-
rial. As nossas agendas não estão tão sobrecarregadas como no tempo 
normal. Muita coisa parou e ficamos mais livres. Daí que lhe peça 
licença para recordar o retiro que está marcado de 6 a 10 de julho. 

Sabemos que deveremos ter todas as cautelas. Não deixaremos 
de o fazer contando com a responsabilidade de cada um. Importa, 
porém, que veja se não deverá participar. Aí poderemos comple-
tar a reflexão que lhe sugeri. Podemos parar, libertando-nos do 
trabalho habitual, para reassumirmos a pastoral com outro ardor 
e alegria. Quero contar, e desde já agradeço, com a sua presença. 
Irá enriquecer-se e enriquecerá o presbitério. 
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Quero terminar com um pensamento do Papa Francisco di-
rigido aos sacerdotes de Roma para este dia. “A fé permite-nos 
uma imaginação realista e criativa, capaz de abandonar a lógica 
da repetição, da substituição ou da conservação; convida-nos a 
instaurar um tempo sempre novo: o tempo do Senhor. Se uma 
presença invisível, silenciosa, expansiva e viral nos colocou em 
crise e nos baralhou, deixemos que esta outra Presença discreta, 
respeitosa e não invasiva nos chame de novo e nos ensine a não 
ter medo de enfrentar a realidade. Se uma presença não palpável 
foi capaz de desconcentrar e inverter as prioridades e as agendas 
globais aparentemente imóveis que tanto sufocam e devastam as 
nossas comunidades e a nossa irmã terra, não tenhamos medo de 
que seja a presença do Ressuscitado a traçar o nosso percurso, a 
abrir horizontes e a nos dar a coragem de viver este momento 
histórico e singular”. 

Não posso terminar esta mensagem sem lhe manifestar a mais 
profunda gratidão pelo seu sacerdócio. Todos o acolhemos como 
um dom e queremos fazer dele um dom ao povo de Deus. Pelo 
modo como o temos feito, aceite um obrigado pessoal. Também eu 
procuro rever o meu exercício episcopal neste dia em que pensamos 
na santificação como um dever. Só sou bispo com presbitério. Não 
em termos de mera funcionalidade administrativa de quem precisa 
dos padres para trabalhar. Vejo-o ontologicamente. Por isso, aproveito 
este dia para lhe assegurar a mais profunda amizade. Juntos seremos 
o que Deus pretende. 

Que este dia nos convença, a cada um e a todo o presbitério, 
que deve ser o Ressuscitado a traçar o percurso da Igreja nestes 
momentos de perplexidade. Não podemos perder esta graça. Quais 
discípulos de Emaús deixemos que dê encanto aos nossos dias. 

Uma saudação muito amiga e a minha gratidão pela vivência 
do vosso sacerdócio. Sejamos todos felizes no amor de Cristo. 

 
† Jorge Ortiga, Arcebispo Primaz
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Unidade não pode
ser mera palavra

 

Homilia do senhor D. Jorge Ortiga na solenidade 
do Sagrado Coração de Jesus, na Sé, em 19 de 
junho.

 
Habitualmente, com a presença de todo o presbitério, celebra-

mos a missa crismal onde os óleos são benzidos, em Quinta-feira 
Santa, e à luz de Cristo que lava os pés aos seus apóstolos. Com 
Ele somos convidados a coloca a toalha para servir e dar alento 
a quem necessita.

Este ano, na presença dos arciprestes, que representam todos os 
sacerdotes, colocamo-nos perante a realidade do Coração de Jesus 
trespassado pela lança do soldado e que se oferece até derramar a 
última gota de sangue.

Continuamos dentro de uma grande simbologia para todos 
os sacerdotes. Continuadores do sacerdócio de Cristo, não vivem 
só para oferecer sacramentos mas para tornar a sua vida um ver-
dadeiro sacrifício de quem se entrega sem condições. A situação 
de pandemia que nos impediu de celebrar com normalidade 
convida-nos a olhar para além do que é visível e a acreditar que 
o mundo necessita da nossa entrega e que somos muito úteis 
para a sociedade que não pode olhar somente para o que se vê. 
O sacerdócio situa-se no mundo do invisível, se bem que com 
uma vida que se vai tornando doação visível. O essencial será 
sempre este sentido de entrega e de capacidade de oferta de tudo 
o que temos e somos. Não é a lógica humana que justifica a 
nossa presença na sociedade. Também não pode ser a procura das 
recompensas humanas. Tudo está para além do que a imaginação 
humana pode sugerir.
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Como Cristo, o sacerdote deve ser o homem do coração tres-
passado por amor, que dá tudo e que o faz com grande alegria 
e sentido de responsabilidade. Trata-se de viver em atitude oblativa 
e interpretar o Evangelho aplicando-o a si mesmo. Como Cristo, 
devemos poder dizer “vinde a mim vós que andais cansados e 
oprimidos e eu vos aliviarei”. Não se trata só de convidar e ficar à 
espera. O sacerdote tem de sair de si para ir ao encontro e aliviar as 
dores. Ele sente estas palavras como dirigidas a si e sabe que nunca 
poderá viver intranquilo ou desorientado. Experimentando em Cristo 
a serenidade, sabe colocar-se na sociedade para ter sede de todos os 
males. Deveria ser uma espécie de esponja que passa pelos males da 
Humanidade e os vai acolhendo para os transformar em amor puro.

Na solenidade do Coração de Jesus reconhecemos a humani-
dade de Cristo com um coração de carne que sofre por todos os 
males da Humanidade. O Seu coração está cheio de tudo o que é 
humano. Também o sacerdote se aventura neste sentido, procurando 
estar próximo e permitindo que o seu coração se encha de todas as 
realidades humanas, particularmente as mais dolorosas em termos de 
sofrimento, doença, abandonos, desgraças. A felicidade está aqui. Não 
se trata nem sequer de fugir às coisas que repugnam. O sentido da 
vida do sacerdote está naquilo que a Igreja disse como programa 
para ela. “As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos 
homens do nosso tempo, sobretudo dos pobres e de todos os que 
sofre, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as an-
gústias dos discípulos de Cristo, e nada existe de verdadeiramente 
humano que não encontre eco no seu coração”. Fundamental é 
que tudo seja acolhido por amor. Nessa altura, somos o que nos 
recordava a primeira leitura. Tu és um povo consagrado ao Senhor 
teu Deus. Foi a ti que o Senhor escolheu para seres o seu povo 
entre todos os povos que estão sobre a face da Terra. Gastando a 
vida, geramos um povo que pode não ser o mais numeroso. Pode 
até ser o menor entre todos. O amor faz deles uma fortaleza que 
ampara. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece em nós 
e em nós o Seu amor é perfeito.
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Escolhemos o dia do Coração de Jesus para a bênção dos 
óleos. É um dia em que a Igreja nos diz que os sacerdotes devem 
ser santos e que, por isso, devemos rezar. A santidade consiste em 
muitas coisas mas pode ser sintetizada na entrega a Deus e aos 
outros. Os óleos vêm das oliveiras depois de serem triturados e 
esmagados. Depois servem para muita coisa. Na liturgia baptismal, 
no crisma, nas ordenações e com os doentes. Outrora serviam 
sobretudo para iluminar. Hoje, a vida dos padres deve ter sempre 
este objectivo. Gastar-se para ser luz do amor de Deus em tudo o 
que tece a vida humana. Coisas grandes, coisas pequenas, no altar, 
fora do altar, somos coração trespassado pelo amor que nos possui 
e colocamos dentro desse coração todas as enfermidades para as 
transformar e inverter a sua lógica de destruição. Por nós passa a 
vida e isto deve ser o conteúdo permanente do nosso exame de 
consciência. Somos o que somos e devemos ser sempre santos para 
ser luz de Cristo no meio do mundo.

Este dia diferente, que vivemos numa atitude de isolamento e 
que nos obriga a um distanciamento, deve ser aproveitado para nos 
aproximarmos muito mais uns dos outros como verdadeira unidade 
presbiteral. Como nunca se falou de que somos um corpo e de 
que nos salvamos ou condenamos todos juntos. Para nós a unidade 
não pode ser uma mera palavra. Deve ter conteúdo interior na 
oração uns pelos outros, e exterior no testemunho de uma pastoral 
coral e sinodal. Este período só nos pede que reforcemos o que 
somos ontologica e sacramentalmente. Nada mais. Da minha parte, 
só quero continuar a dar a minha vida por todos e cada um, na 
esperança de que me perdoem pelas incoerências e incapacidades. 
Hoje, quero renovar a consciência de ser para todos e cada um, 
com um grande obrigado por aquilo que o presbitério testemunha. 
Aos sacerdotes em celebração jubilar, neste ano que alterou todos 
os seus projectos, expresso uma profunda gratidão e peço a Deus 
que os cumule com as suas bênçãos.

Que o Coração de Jesus informe a nossa vida com tudo o 
que ele encerra.
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Espírito de serviço

Homilia proferida pelo senhor D. Jorge no Sameiro, 
em 28 de junho, na ordenação de três diáconos.

A liturgia da Palavra oferece-nos duas narrativas muito signi-
ficativas. O Evangelho, depois de elencar o que é necessário para 
ser um autêntico discípulo de Cristo, afirma solenemente: “E se 
alguém der de beber, nem que  seja um copo de água fresca, 
a um deste pequeninos, por ele ser meu discípulo, em verdade 
vos digo: não perderá a sua recompensa”. Nada do que é dado a 
quem necessita fica sem pagamento. Na primeira leitura, o profeta 
Eliseu, quando passava por uma localidade, era convidado a tomar 
uma refeição na casa de uma senhora que não o conhecia e a 
quem, depois, a mesma senhora quis construir um quarto para lhe 
proporcionar descanso no meia da sua tarefa profética. Também 
este gesto foi recompensado e a senhora recebeu muito mais do 
que o que deu.

A história da Humanidade é sempre uma história de interdepen-
dência. Ninguém vive só com as suas capacidades e dons. O outro 
completa-nos sempre. Se experimentamos isto no passado, a actual 
situação de pandemia ainda o sublinha mais. A anormalidade deste 
tempo, onde o vírus está a impor a sua tirania, veio sublinhar isto 
ainda de um modo mais evidente. Só que nem tudo pode ser visto 
negativamente. O Papa Francisco, numa carta que escreveu aos seus 
sacerdotes da diocese de Roma, compreendeu muito bem a situação 
e deixou-nos pistas para a nossa acção eclesial. Vou servir-me do 
seu pensamento para que, na ordenação dos diáconos, consigamos 
extrair um apelo para toda a  diocese bracarense.

Olhemos para a realidade que nos circunda. Sofremos a perda 
repentina de familiares, amigos, vizinhos, conhecidos, paroquianos. 
Presenciamos os rostos tristes daqueles que não puderam estar perto e 
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dizer um último adeus de amor aos seus familiares e entes queridos. 
Participamos dos sofrimentos e impotência dos nossos profissionais 
de saúde que, exaustos e talvez desanimados, se esgotaram em in-
termináveis horas e dias de trabalho, sempre preocupados com os 
tratamentos a prestar. Podemos verificar a insegurança e o medo 
de tantos trabalhadores e voluntários que diariamente enfrentaram a 
dureza resultante de assegurar os serviços essenciais. Não ignoramos 
as dificuldades e os transtornos provocados pelo confinamento social 
que veio provocar solidão e isolamento, custoso para todos, mas, 
ainda mais, para os idosos e para as crianças. Como consequência 
de tudo, gerou-se incerteza pelo trabalho que provocou angústia 
e interrogações quanto ao futuro pessoal e familiar.

São muitas as situações que conhecemos e que poderíamos 
continuar a elencar. Tudo isto veio mostrar a nossa vulnerabilidade 
e impotência. Tudo se tornou precário e de difícil previsão do 
futuro. Na verdade, a vida tem muitas limitações e, por isso, ex-
perimentamos a nossa pequenez. Tudo se confronta com os limites 
de uma vida repleta de enigmas e interrogações.

Nesta vulnerabilidade e pequenez, Cristo ressuscitado surge 
como alguém que ultrapassou a morte, que experimentou as feridas 
atrozes de uma Humanidade desorientada e que quer criar uma 
vida nova fazendo com que a esperança volte a dotar-nos de uma 
grande capacidade para criar um novo mundo. A ressurreição de 
Cristo deve inspirar-nos e exigir que não nos detenhamos naquilo 
que pesa e é incompreensível. A morte não tem a última palavra, 
mas deve ser a antecâmara de uma vida que volta a encher-se de 
sentido e significado. O nosso talento e capacidade de resposta 
mostra como somos capazes de encontrar soluções para o que 
humanamente não queríamos que existisse.

O próprio Cristo não disfarça as suas feridas e convida Tomé 
a meter o dedo para que veja que, mesmo nas dores, um mun-
do novo pode acontecer. É o ressuscitado que deve animar-nos 
e mostrar que devemos ultrapassar aquilo que poderia complicar 
a vida. A Páscoa de Cristo mostra como a vulnerabilidade e a 



Ação CatólicaAção Católica  | julho902

precariedade não têm a última palavra. Basta pegar no Evangelho 
e permitir que entre na essência da vida. Aqui está a força do 
cristão. Somos iguais a tantos outros nos sofrimentos e limitações. 
Mas a ressurreição não é um mero acontecimento histórico, de 
um passado que recordamos e celebramos. Ela é o anúncio de um 
tempo novo que ressoa e irrompe permanentemente. “Já começa 
a brotar, não vedes” (Isaias 43,19).

Com esta certeza somos conduzidos e não voltarmos as costas à 
dura e árdua realidade dos irmãos que connosco sofrem. O Ressus-
citado está sempre a gritar-nos e a desinstalar-nos para acompanhar, 
curar e cuidar das feridas do povo que amamos. Teremos de o 
fazer sem medo e com coragem. Com a audácia e prodigalidade 
da multiplicação dos pães para quem tem fome do essencial; com 
a coragem, resolução e audácia do samaritano que se detém e 
aproxima, dando o que seria necessário para que a saúde regresse; 
com a alegria e a festa do pastor pela ovelha reencontrada depois 
de andar perdida pelos caminhos adversos da Humanidade; com o 
abraço reconciliador e reconfortante do pai do filho pródigo que 
oferece perdão a quem dele necessita; com a delicadeza, ternura e 
presença amorosa de Marta e Maria.

Hoje teremos de ser as mãos que consolam as tristezas, do 
coração que aumenta a esperança, dos olhos que oferecem vontade 
de encarar a vida de novo. Isto recorda-nos a ordenação dos diá-
conos. Como nunca, a Igreja deve tornar-se serva da Humanidade 
para ultrapassar todas as situações de precaridade e vulnerabilida-
de. Os diáconos de hoje orientam-se para o sacerdócio. Mas esta 
vocação de uma vida interpretada pelo serviço e para o serviço, 
nunca poderá ser perdida. A sua ordenação é, por esta razão, um 
apelo a que a nossa Igreja diocesana se deixe tocar pelas feridas 
do Homem moderno e acredite que, na força do ressuscitado, tudo 
pode encontrar um significado desde que coloquemos amor onde 
ele está a faltar.

Vamos acolher esta lição. Não queremos uma Igreja com diáconos 
só a servirem o altar. Olhamos para o altar da vida e apercebemo-
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-nos de diversas realidades que nos obrigam a sair e a reconhecer 
que somos discípulos quando semeamos Páscoa no coração das 
pessoas e nos meandros da história humana. O sofrimento e a dor 
não nos atemorizam. Exigem muito. Como verdadeiros discípulos, 
não nos apavoramos nem intimidamos.

Que a Senhora do Sameiro nos coloque ao serviço de todos.

 

Eucaristia ocupa lugar essencial

Homilia proferida pelo senhor D. Jorge Ortiga na 
Sé, na solenidade do Corpo de Deus, 11 de junho.

Na primeira leitura, Moisés convida-nos a fazer um exercício 
de memória. “Recordai-vos do caminho que Deus vos fez fazer 
percorrer no deserto durante quarenta dias”. Foram dias longos e 
marcados por muitas carências. Sentiram fome e desânimo. Moisés 
conclui então que “Deus fez-te passar fome  mas deu-te de comer 
o maná que não conhecias”. Foi necessário passar fome para sentir 
a força de um novo alimento que o povo não conhecia.

Jesus Cristo vai oferecer um pão que os apóstolos não conhe-
cem e que fez com que os judeus não entendessem a suas palavras. 
Parecia inconcebível alimentar-se do Seu próprio Corpo e Sangue. 
É esta a grande maravilha que hoje continuamos a viver. Jesus 
oferece-nos o seu próprio Corpo e podemos chamar ao alimento 
que Ele nos oferece “Corpo de Cristo”, “Corpo de Deus”. Não 
é uma parábola ou uma imagem. As palavras são muito claras e 
não permitem dúvidas. No deserto, os judeus sentiram fome e 
experimentaram o maná, alimento superior e que não conseguiam 
explicar. O pão que Jesus nos oferece é o verdadeiro alimento sem 
o qual não conseguimos viver a nossa vida cristã.
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Tivemos muita fome da eucaristia durante o período do con-
finamento. Muitas pessoas iam pedindo a  eucaristia, afirmando 
que não conseguiam viver sem este alimento. Com o reinício das 
celebrações comunitárias, voltamos a poder celebrar este mistério. 
Fundamental é que não se trate somente de um hábito e rotina. 
Como se tem dito muitas vezes, nada poderá ficar na mesma. 
Também a actual situação terá de nos conduzir à descoberta da 
eucaristia, não apenas como costume mas como autêntica graça que 
Deus nos concede. Passamos um período de fome da eucaristia para 
voltar a reapreciá-la no seu verdadeiro sentido e significado. Trata-se 
de uma redescoberta que teremos de fazer. Até pode acontecer que 
não tenhamos possibilidade de participar ao Domingo por razões 
de saúde ou por qualquer outro motivo. Durante a semana temos 
as igrejas abertas para que possamos entrar e colocar-nos diante do 
sacrário, sentir Deus próximo e desejoso de falar connosco.

Este alimentar-se da eucaristia tem de penetrar na nossa vida. 
Sem ela não podemos viver. Falta-nos algo de essencial. Jesus dizia 
no Evangelho: “Se não comerdes a carne do Filho do Homem 
e não beberdes o seu sangue não tereis a vida em vós”. Poder-
emos pensar que temos tudo. Haverá sempre uma lacuna que falta 
preencher. Por vezes imaginamos que a vida cristã não nos dá nada 
porque não procuramos tudo o que é necessário. A eucaristia ocupa 
um lugar essencial. Sem ela faltará sempre alguma coisa. Poderemos 
não o reconhecer em termos de pensamento. Só que nos faltará 
sempre algo que poderia dar outra alegria à vida. Muitas vezes 
temos uma vida apática porque não conseguimos vivenciar todas as 
graças do cristianismo, e a eucaristia é aquela que urge descobrir 
transpondo-a para o quotidiano. 

Há outra ideia que esta festa nos poderá fazer viver. S. Paulo 
na segunda leitura é eloquente. “Há um só pão. Nós, embora 
sejamos muitos, formamos um só corpo porque participamos do 
único pão”. Não podemos ter dúvidas. O pão espiritual que nos 
alimenta, onde se encontra o mesmo Cristo, gera  a certeza de 
que somos um único corpo. 
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Também nos últimos tempos aumenta a consciência de que 
estamos interligados e que estamos no mesmo barco. Tudo é muito 
natural pela razão do mesmo vírus. Muito mais forte deve ser 
a certeza de que Cristo está em todos e que, por isso, teremos 
de viver como corpo, ultrapassando todas as diferenças. Por causa 
desta certeza teremos de chegar a uma solidariedade efectiva e 
motivadora de muitas atitudes. O amor a Cristo também passa 
pelo amor que oferecemos aos outros. Alimentados pela eucari-
stia, teremos de ser pão que se reparte através dos gestos que 
mostram que, na verdade, estamos unidos e pelas respostas que 
vamos, individualmente ou como comunidade, estruturando para 
que deixem de existir tantas desigualdades sociais. Se tivemos fome 
da eucaristia durante o  confinamento, teremos de reconhecer 
que hoje existe outra fome. A situação irá agravar-se. Mas, infe-
lizmente, não precisamos de esperar para verificar situações que 
nos deveriam incomodar. As famílias ainda vão ocultando muitas 
situações. Alguns teriam as suas economias e estão a viver daquilo 
que foram economizando. Um grande número não tem a que se 
amarrar. O desemprego tem crescido, o lay-off também não permite 
viver com tranquilidade. Ninguém ignora que as consequências 
deste vírus atingem o âmbito da saúde mas também a vertente 
social vai trazer muitos desafios e problemas.

Que nos poderá dizer esta festa do Corpo de Deus neste 
período de pandemia? A eucaristia é o alimento sem o qual não 
podemos viver. Sendo único o pão, torna-nos um só corpo onde 
os sentimentos circulam. A fome da eucaristia que sentimos alarga-se 
para a fome que se está a viver no mundo. Tudo são interpelações 
e não podemos permitir que o Corpo de Deus seja uma simples 
festa com cânticos e procissões. Há muito mais a descobrir e a 
trazer para o dia a dia. A mesa da eucaristia obriga a colocar os 
outros na mesa da nossa vida. 
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Centrar as festas no essencial

Homilia proferida pelo senhor D. Jorge Ortiga 
na capela de Santo António, S. Tiago de Antas, 
em 12 de junho.

Estamos a entrar no período das festas populares. Habitualmente 
era elaborado um programa minucioso com diversas iniciativas. Era 
necessário encher todos os dias com um programa que fosse capaz 
de satisfazer os gostos de todos. A figura do santo era contemplada 
com uma simples eucaristia e uma procissão onde se contavam 
os andores e, nos últimos anos, se acrescentavam quadros alegóri-
cos relacionados com a vida dos santos ou mesmo só para fazer 
número e dizer que a procissão era bonita. Tudo o resto eram 
coisas profanas, com muito pouco a dizer ao ambiente de festa 
religiosa, com motivos para diversão sadia mas também para muita 
coisa que não se entendia.

Nesta situação de pandemia, com todas as restrições que nos são 
impostas, teremos de aproveitar para centrar as festas no essencial. 
Tudo deveria ser capaz de falar da vida do santo, de tal modo que, 
uns mais e outros menos, devessem ser interpelados pelo projecto de 
vida que ele abraçou. Não seremos capazes de atingir a qualidade 
de vida que os distinguiu. Alguma coisa deveria ficar. Ficando este 
ano apenas com a eucaristia em sua honra, esperemos que aconteça 
o desejo de purificação que urge dar às festas religiosas. Pensemos e 
deixemo-nos tocar pelo essencial. Nunca seremos contra a diversão. A 
Igreja estimula os momentos de convívio e de diversão. São impor-
tantes para o equilíbrio pessoal. São hoje e foram sempre no passado. 

Por onde passa, então, o essencial das festas religiosas? O Evan-
gelho responde: “Assim deve brilhar a vossa luz diante dos homens 
para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que 
está nos céus”. Os santos tornaram a sua vida brilhante. Olhando 
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para eles, também a nossa vida deve brilhar. Como acontecerá? 
Através das boas obras. Normalmente as vidas dos santos são car-
acterizadas por determinadas virtudes. São todos iguais no amor a 
Cristo mas totalmente diferentes no modo com o fizeram. É esta 
diferença de cada um que, nas festas, deveríamos ser capazes de 
captar. Ouvir a sua originalidade e trazer para o quotidiano das 
nossas vidas. Eles são um livro aberto que importa ler e colocar 
em prática. Cada um é uma verdadeira universidade. Assim nós 
queiramos estar atentos à sua autenticidade.

De S. António muitas coisas poderemos referir. Neste tempo 
em que o Santo Padre nos vai alertando para a pandemia da fome, 
devemos olhar para Santo António como o santo da solidariedade. 
“Todo o sofrimento por que estamos a passar pode não servir 
para nada se não construímos juntos um sociedade mais justa, mais 
equitativa. Se não trabalharmos para acabar com esta pandemia da 
fome, este tempo de restrições foi inútil”.

 
No final da celebração, este ano aqui na capela, procederemos 

à bênção do pão de Sto. António. Nos anos anteriores todos que-
riam levar para casa. Quando, inicialmente, esta ideia do pão era 
só para os pobres. Esta bênção simbólica deveria fazer com que 
nos consciencializássemos de que o pão começa a faltar. Poderemos 
fechar os olhos e não querer ver. Mas ninguém pode ignorar esta 
realidade. Talvez estejamos a viver distraídos. Teremos de acordar e 
Sto. António, que queremos imitar, quer conceder-nos esta graça 
de reconhecer que a situação social está a gravar-se e que nós não 
poderemos permitir. Importa lutar e não fugir à realidade. O pão 
tem de chegar a todas as mesas e os cristãos são estes distribuidores. 
Pode parecer que não temos capacidade de resposta para tantos 
problemas. Contamos com a ajuda de Sto. António. Daí a bênção 
deste pão. Deus quer apenas contar com a nossa sensibilidade e 
disponibilidade perante estas carências. Os milagres continuarão a 
acontecer. Com fé tudo se vai resolvendo. Importa a confiança e 
o trabalho de partilhar o muito ou o pouco que temos.
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O Santo Padre diz, ainda, que da pandemia podemos sair 
melhores ou piores, mas que importaria que saíssemos melhores. A 
pandemia pode tornar-se uma graça e não a podemos desperdiçar. Se 
tomamos consciência da falta de pão nas nossas mesas, também este 
ano o pão será benzido para depois ser distribuído pelas Conferências 
Vicentinas aos pobres. Nos outros anos, procurávamos ter um pão 
benzido para saborear, talvez com fé, nas nossas mesas familiares. 
Este ano queremos que seja distribuído a quem verdadeiramente 
precisa. Daqui poderemos extrair duas conclusões práticas. A fome 
está nas nossas casas e os cristãos vão ao encontro dessas famílias 
para semear um pouco de alegria, levando o pão benzido para que 
nesses lares regresse a esperança. Não é um pouco de pão que 
resolve os problemas, talvez dramáticos. A família deveria sentir que 
Deus está com eles e que eles deveriam reagir procurando ver se 
encontram solução para as suas necessidades. Muitos não poderão 
trabalhar. Talvez outros com um pouco mais de organização da 
vida consigam ir obtendo o que lhes faz falta. A Igreja sai para 
ir ao encontro. No encontro deixa a bênção para que resistam e 
lutem por uma vida mais justa.

Um outro pormenor a conservar deste ano é que o pão será 
repartido por membros das Conferências Vicentinas. Nas paróquias 
existe este movimento. E se não existe gostaríamos que estas 
circunstâncias que estamos a viver as suscitassem para um novo 
período da nossa pastoral social. Há muito para fazer de um modo 
organizado e precisamos de voluntários para que isso aconteça. A 
pandemia deveria melhorar a vida de muitos cristãos através desta 
sensibilidade pelo social, para uma intervenção para bem dos mais 
necessitados.

Que Sto. António nos conceda a graça de estarmos atentos à 
falta de pão nas nossas casas e que permita que as comunidades 
cristãs possam ter conferências vicentinas dinâmicas e interventivas. 
Que não falte o pão nas mesas das famílias de Famalicão. 
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Solidariedade vivida

Homilia proferida pelo senhor D. Jorge Ortiga na 
Sé, em 24 de junho.

Continuamos a viver este período de desconfinamento com o 
empenho e compromisso de todos, na profunda convicção de que 
ninguém pode dispensar-se da sua responsabilidade. Passamos por 
momentos muito complicados e, agora, queremos ultrapassar todas 
as consequências que este vírus nos trouxe. Há repercussões de 
ordem sanitária, económica e social. Todas elas devem ser vencidas 
mas sempre com cuidado e atenção para que a pandemia não volte. 
Sabemos que temos ainda muitos riscos com os quais teremos de 
viver. O medo de tudo o que pode acontecer também não deve 
ser desconsiderado. Mas importa caminhar em decisões responsáveis 
que exigem atenção todos os dias.

O rasto deste vírus ficou patente em várias dimensões da nossa 
vida. Hoje sentimos que devemos caminhar para recuperar o que 
a vida nos oferecia antes da chegada da pandemia. É um trabalho 
que toca a todos. Temos de cumprir as nossas responsabilidades e 
controlar as influências negativas. Mas temos, ao mesmo tempo, de 
dar as mãos para que a vida pessoal e social manifeste bem estar 
e alegria. Acredito que seremos capazes de ultrapassar a crise e 
que voltarmos ao nível de vida que mostrava já alguma felicidade.

Trabalhando para readquirir o nosso bem estar, teremos de olhar 
para o lado e comprometermo-nos para que todos possam usufruir 
de tudo quanto lhes é devido como seres humanos. Teremos, por 
isso, de assumir uma verdadeira conversão nas relações sociais, fazendo 
com que a solidariedade seja realmente vivida. Quer queiramos 
ou não, infelizmente estamos habituados a ignorar a pobreza, o 
sofrimento e as doenças dos outros. Os bispos das Conferências 
Episcopais da Europa (COMECE e CCEE) deixaram uma mensagem 
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que já começou a ser muito comentada e que, sobretudo, importa 
retirar conclusões. Dizem eles: “Vamos todos trabalhar juntos para 
uma recuperação que não deixe ninguém para trás”.

A recuperação é necessária. Só que não podemos correr a di-
versas velocidades deixando cada um à sua sorte. Ninguém pode 
ficar para trás. A pandemia ofereceu-nos a ideia de que estamos 
todos interligados. Agora que ela começa a desanuviar, teremos de 
mostrar que o bem estar não é privilégio de alguns. Todos têm 
direitos iguais e ninguém pode ser negligenciado.

Na primeira leitura Isaías diz que Deus o constituiu seu servo 
para trabalhar pelos outros. Só que Deus não queria que ele fosse 
apenas servo para restaurar as tribos de Jacob e reconduzir os 
sobreviventes de Israel. Ele deveria ser luz das nações para que 
a salvação de Deus chegasse aos confins da Terra. Não era servo 
restaurador da Humanidade de alguns mas artífice de uma salvação 
para todos.

A celebração do nascimento de João Baptista diz-nos que 
também ele foi constituído profeta para defender a dignidade de 
todos, mesmo que fosse contra a vontade e querer dos poderosos. 
A sua vida foi uma luta pela defesa dos mais vulneráveis. Por isso 
arriscou tudo.

Nesta recuperação de não querer deixar ninguém para trás, 
importa que concretizemos uma atitude de aproximação através 
de uma atenção realista às diversas fragilidades para garantir uma 
dignidade, não apenas pelos direitos proclamados ocasionalmente 
mas como algo diferenciador de uma sociedade igual e irmã de 
todos. Era mais cómodo para S. João deixar correr e permitir que 
Heródes levasse a vida que queria para satisfação de Herodíades 
e da sua filha. Não fez de conta. Arriscou tudo para defender a 
dignidade.

Não querendo deixar ninguém para trás, teremos de olhar de 
frente para todas as situações que maltratam a dignidade seja de 
quem for. Nada nos é estranho. Precisamos de olhar para intervir na 
escassez de bens materiais, trabalhando para que as famílias tenham 
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um rendimento capaz de responder a tudo o que é necessário. 
As doenças mentais, nas suas variadas configurações, exigem que 
muito seja feito por profissionais mas não só. A violência doméstica 
continua a provocar situações que são um verdadeiro ultraje a uma 
sociedade que se diz evoluída. Muitos trabalhadores não têm venci-
mentos dignos que garantam tranquilidade familiar, sofrem perante 
a ameaça do desemprego que vai crescendo assustadoramente. A 
juventude debate-se com a incerteza do futuro e tem necessidade 
não de que os adultos a substituam mas que os acompanhem com 
solicitude e atenção.

Nestas festas concelhias, e na impossibilidade de muitas reali-
dades nos distraírem, parece-me que todos os bracarenses deveriam 
comprometer-se em olhar para a sociedade e aperceber-se de tantos 
fenómenos mais ou menos escandalosos. Não podemos ignorar os 
outros. Pertencem-nos. Não podem ficar para trás. Teremos de nos 
envolver todos na mesma aventura de uma recuperação integral. 
Assim S. João nos ajude. 

 

Vida trinitária*

O pintor russo, Rublev, tentou mostrar, numa troca de olhares, 
a relação de amor que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito: 
quando o Pai e o Filho se olham, cada um olha a sua persona-
lidade e revela ao mesmo tempo a personalidade do outro, e esta 
relação de amor é o próprio Espírito que olha o Pai e o Filho, 
eles próprios deixando-se olhar, olhando ao mesmo tempo o Es-
pírito de Amor que faz a sua unidade. 

Muitas vezes basta um olhar para dizer muitas coisas, basta um 
olhar para dar de novo esperança, confiança e vida, basta um olhar 
para dizer “amo-te!” e ouvir dizer em eco: “amo-te!” 
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A Trindade é um intercâmbio de “amo-te!” Há unidade e, ao 
mesmo tempo, personalidades diferentes: cada um diz “amo-te!” e 
pode acrescentar “eu sou amado!” Tal é o segredo da sua existência 
e da sua eternidade. Mistério! Não por ser incompreensível, mas 
por, sem cessar, merecer ser melhor compreendido. 

E a Trindade não é o único mistério, a humanidade também 
o é, porque criada à imagem de Deus, homens e mulheres capazes 
de dizer “amo-te!” e capazes de dizer “eu sou amado!” e capazes 
de testemunhar o amor!

Na Santíssima Trindade, fonte da nossa fé e da nossa esperança, 
o Espírito Santo é o amor que liga o Pai e o Filho na unidade, 
respeitando a diversidade. Em São João, Jesus dissera: “Como tu, ó 
Pai, estás em Mim e Eu em Ti, também eles sejam em nós uma 
coisa só” (Jo 17, 23). 

Para nós cristãos, portanto, Deus é Amor, Deus é Família. 
Pensemos, então, em todas as consequências que isto comporta: 
somos a Sua família! 

Podemos então retribuir todo o amor que Deus teve e tem 
por nós, com o amor recíproco: na família, nas assembleias civis 
e eclesiais, nos ambiente de trabalho… . Esta vida de família é, 
porém, graça que vem do Alto e uma conquista de todos os dias, 
continuamente renovada. 

Que cada pessoa possa descobrir entre nós cristãos o reflexo 
da beleza e da harmonia da vida Trinitária.

*D. Nuno Almeida

Amor trinitário de Deus*

Ao contemplarmos os gestos de Cristo e ao escutarmos a Sua 
Palavra, somos envolvidos pelo o amor Trinitário de Deus. Nos 
gestos e palavras de Cristo, descobrimos amor misericordioso que 
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não aprisiona, que não cria dependências. Amor que liberta porque 
não nos faz sentir sufocados por ninguém, nem sufocamos ninguém. 
Um amor que quanto mais se divide por mais pessoas, mais cresce. 
Amor inteligente, que conhece a fundo o outro e procura o que 
é realmente o melhor para Ele. Um amor capaz de dizer não e 
de obrigar a parar…, mas também criativo e pronto a inventar mil 
modos para entrar em relação com os outros.

O Papa Francisco, no segundo capítulo da “Alegria do Evan-
gelho” (EG) descreve as “relações novas geradas por Jesus Cristo”:

“Neste tempo em que as redes e demais instrumentos da comu-
nicação humana alcançaram progressos inauditos, sentimos o desafio 
de descobrir e transmitir a «MÍSTICA» de viver juntos, misturar-nos, 
encontrar-nos, dar o braço, apoiar-nos, participar nesta maré um 
pouco caótica que pode transformar-se numa verdadeira experiência 
de fraternidade, numa caravana solidária, numa peregrinação sagrada. 
Assim, as maiores possibilidades de comunicação traduzir-se-ão em 
novas oportunidades de encontro e solidariedade entre todos. Como 
seria bom, salutar, libertador, esperançoso, se pudéssemos trilhar este 
caminho! Sair de si mesmo para se unir aos outros faz bem. Fechar-
-se em si mesmo é provar o veneno amargo da imanência, e a 
humanidade perderá com cada opção egoísta que fizermos” (EG 87).

*D. Nuno Almeida

Atividades pastorais 
Junho/2020

D. Jorge
 11 - Presidiu na Sé à celebração da solenidade do Corpo 

de Deus.
 13 - Presidiu à celebração da Eucaristia na igreja de Santo 

António, em Vila Nova de Famalicão.
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 15 a 17 - Participou em Fátima na assembleia plenária da 
Conferência Episcopal Portuguesa.

 19 - Presidiu na Sé à celebração da solenidade do Sagado 
Coração de Jesus.

 24 - Presidiu à celebração da Eucaristia na Sé.
 28 - Presidiu na cripta do Sameiro à ordenação de três 

diáconos.

D. Nuno
 12 - Encontro com os responsáveis do Movimento Paro-

quial e Diocesano, ramo da Obra de Maria – Mo-
vimento dos Focolares.

 15-17 - Participou na Assembleia Plenária da Conferência 
Episcopal Portuguesa, em Fátima.

 18 - Presidiu à Eucaristia, no Seminário Conciliar de S. 
Pedro e S. Paulo, para admissão às Sagradas Ordens 
de três diáconos e quatro presbíteros da Arquidiocese 
de Braga.

 20 - Participou, por videoconferência, no encontro de 
encerramento da catequese paroquial de Fafe e de 
Fornelos.

 24 - Esteve presente na reunião do Conselho Episcopal.
 25 - Encontrou-se com diversos sacerdotes. Participou no 

Conselho de Arciprestes.
 26 - Esteve presente na reunião de apresentação das contas 

gerais de 2019 da Arquidiocese de Braga.
 27 - Presidiu à Eucaristia numa instituição de saúde, na 

cidade de Braga. Concelebrou na Eucaristia da or-
denação de três jovens diáconos, no Sameiro.

 30 - Participou, como vogal da Comissão Episcopal Voca-
ções e Ministérios, numa reunião por teleconferência, 
com alguns Reitores que formam a comissão de 
redação da nova “Ratio Nationalis”.
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Decretos de aprovação
de estatutos

Tendo o Órgão competente do SOLIDARIEDADE - GRUPO 
CULTURAL E RECREATIVO MARTIM DE FREITAS, sito 
na paróquia de São Pedro de Freitas, Concelho de Fafe, Arcipres-
tado de Fafe e Arquidiocese de Braga, requerido a revisão dos seus 
estatutos; Atendendo a que foram seguidos os trâmites exigidos e 
examinados os Estatutos, integrados no Processo n.º 225 / 2020 
da Cúria Arquiepiscopal de Braga, nada obstando ao deferimento 
que foi requerido; D. Jorge Ferreira da Costa Ortiga, por mercê de 
Deus e da Santa Sé Apostólica, Arcebispo de Braga e Primaz das 
Espanhas aprova os ESTATUTOS do SOLIDARIEDADE - GRUPO 
CULTURAL E RECREATIVO MARTIM DE FREITAS, Con-
celho de Fafe, Arciprestado de Fafe e Arquidiocese de Braga, pelos 
quais se há-de reger de ora em diante, que constam de quarenta e 
quatro Artigos, distribuídos por cinco capítulos, exarados em dezas-
sete páginas (incluído o averbamento) autenticadas com o timbre 
da Cúria Arquiepiscopal de Braga. Para memória se outorga o 
presente Decreto, que vai assinado em nome da autoridade canónica 
competente, o Bispo Diocesano, e autenticado com o selo branco 
da Arquidiocese. O acto fica registado na Cúria Arquiepiscopal, no 
aludido processo e na Secção das Associações de Fiéis. 

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 04 de junho de 2020.

 

2. Serviços Centrais
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Tendo sido solicitada a erecção canónica e a respectiva aprovação 
de estatutos do CENTRO MISSIONÁRIO, sito na paróquia de 
São Víctor, Concelho de Braga, Arciprestado de Braga e Arquidiocese 
de Braga; Atendendo a que foram seguidos os trâmites exigidos e 
examinados os Estatutos, integrados no Processo n.º 3840 / 2017 
da Cúria Arquiepiscopal de Braga, nada obstando ao deferimento 
que foi requerido; D. Jorge Ferreira da Costa Ortiga, por mercê 
de Deus e da Santa Sé Apostólica, Arcebispo de Braga e Primaz 
das Espanhas erige como Fundação e aprova os seus ESTATUTOS 
o CENTRO MISSIONÁRIO, Concelho de Braga, Arciprestado 
de Braga e Arquidiocese de Braga, pelos quais se há-de reger de 
ora em diante, que constam de trinta e cinco Artigos, distribuí-
dos por seis capítulos, exarados em dezoito páginas (incluído o 
averbamento) autenticadas com o timbre da Cúria Arquiepiscopal 
de Braga. Para memória se outorga o presente Decreto, que vai 
assinado em nome da autoridade canónica competente, o Bispo 
Diocesano, e autenticado com o selo branco da Arquidiocese. O 
acto fica registado na Cúria Arquiepiscopal, no aludido processo e 
na Secção das Fundações. 

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 16 de junho de 2020.

 

Provisão a corpos gerentes
 

Tornando-se necessário conceder Provisão aos Corpos Geren-
tes do CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DO DIVINO 
SALVADOR DE ROSSAS, sito na Paróquia de Divino Salvador 
de Rôssas, Arciprestado de Vieira do Minho, Concelho de Vieira 
do Minho e Arquidiocese de Braga; D. Jorge Ferreira da Costa 
Ortiga, por mercê de Deus e da Santa Sé Apostólica, Arcebispo de 
Braga e Primaz das Espanhas, aprovou, nos termos dos Estatutos, os 
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respectivos Órgãos de Gestão, integrados pelos fiéis abaixo designa-
dos, os quais hão-de tomar posse de seus cargos - fazer juramento 
perante a Autoridade competente, de que hão-de administrar bem 
e fielmente os bens móveis e imóveis, nos termos do cân. 1283 
- e exercê-los de forma legal.

DIREÇÃO 
Presidente:   P.e Albano Jorge da Costa 
Vice-Presidente:  Dr. António da Silva Gonçalves 
1.º Secretário:  Dr. Manuel Gonçalves Vieira 
2.º Secretário:  Manuel Martinho Pereira 
Tesoureiro:   Dr. Sérgio Miguel Vaz Alves 
 
CONSELHO FISCAL 
Presidente:  Dr. Bruno António Ferreira de Oliveira  
Secretário:  José Manuel da Silva Gonçalves 
Vogal:   José Joaquim Fernandes Carneiro 

Esta homologação é válida de 23 de fevereiro de 2020 a 23 
de fevereiro de 2024. 

E, para constar, se outorga esta Provisão registada com o n.º 
761 / 2020. 

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 04 de junho de 2020. 
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Informações diversas
Missa Crismal. A tradicional celebração da Quinta-Feira Santa, 

impedida pela pandemia, realizou-se este ano na Solenidade do 
Sagrado Coração de Jesus, também Dia de Oração pela Santificação 
dos Sacerdotes, 19 de junho, às 11h00, na Sé. A celebração incluiu a 
bênção dos santos óleos e a renovação dos compromissos sacerdotais.

Foi transmitida em direto nas páginas do YouTube e do Face-
book da Arquidiocese de Braga.

Devido às restrições de higiene e segurança respeitantes à si-
tuação epidemiológica contou apenas com a presença do cabido, 
arciprestes, vice-arciprestes e sacerdotes que celebram as Bodas de 
Ouro e de Prata. Dentro das limitações de espaço, outros sacerdotes 
e leigos puderam participar, mas em reduzido número.

 
A Pastoral da Cultura da Arquidiocese de Braga orga-

nizou um ciclo de conferências nos dias 22, 25 e 29 de junho e 
02, 06 e 09 de julho. As videoconferências foram organizadas em 
parceria com o Centro Regional de Braga da Universidade Ca-
tólica Portuguesa e têm o tema “Espiritualidade, Arte e Poesia: o 
ser humano procura o que está ao longe”. O ciclo foi inaugurado 
com o poeta António Carlos Cortez, que refletiu sobre a arte e 
espiritualidade na contemporaneidade. Seguiu-se o professor Seabra 

3. Programa Pastoral
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Pereira, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, que 
apresentou, no dia 25 de junho, os pontos de convergência na arte, 
na poesia e na espiritualidade.

A terceira sessão, em 29 de junho, contou com o dramaturgo 
e presidente do Teatro Nacional São João, Pedro Sobrado, que 
refletiu sobre a espiritualidade e arte: o ser humano procura o 
que está ao longe. 

A sessão do dia 02 de julho será dedicada à espiritualidade 
e a arte na transformação do tempo e do espaço, com o escri-
tor Mário Cláudio.

Na quinta sessão, a 06 de julho, o sacerdote e pintor Adelino 
Ascenso, que fez estudos de budismo em mosteiros tibetanos no 
Nepal e na Índia, ajudará a refletir sobre o lugar da arte, o lugar 
da poesia e da pintura e o lugar da Vida. 

Na sexta e última sessão, a 09 de julho, o ator e encenador Luís 
Miguel Cintra refletirá sobre a aprendizagem e competências co-
municacionais por meio das artes.

 
Um momento de Oração pela Vida e Vocações realizou-se  

na igreja de Maximinos, arciprestado de Braga, de forma presencial, 
a partir das 21h15 de 04 de junho.

A Imagem de Nossa Senhora do Sameiro foi levada 
durante a noite de 05 de junho por diversas ruas da cidade de 
Braga. Durante o dia 06 esteve na Catedral. Por causa da situação 
de pandemia não se realizou a habitual peregrinação no primeiro 
domingo de junho nem a das crianças. Estas foram desafiadas a 
fazerem trabalhos subordinados ao tema «Com Maria sou feliz», 
que foram expostos na cripta da basílica.

Arciprestado de Barcelos. O Clero do arciprestado reuniu 
em 24 de junho no Centro Espírito Santo e Missão (antigo 
Seminário da Silva). O principal ponto da agenda foi o programa 
pastoral para 2020/2021.
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Arciprestado de Celorico de Basto. A peregrinação em 
honra de Nossa Senhora do Viso realizou-se em 07 de junho.

A imagem da Senhora foi transportada numa carrinha de caixa 
aberta devidamente ornamentada desde a igreja de S. Miguel de 
Caçarilhe até à capela do Viso.

Presidiu à celebração da Eucaristia o P. António Gonçalves.

 
Arciprestado de Fafe. *A paróquia de Santa Eulália de Fafe  

celebrou a Solenidade do Corpo de Deus, a 11 de Junho, sem 
a habitual “grande procissão com o Santíssimo Sacramento”, mas 
com uma “bênção solene sobre a cidade e cada uma das famílias 
da comunidade”.

Mesmo “não se realizando a procissão”, a paróquia convidou 
“todas as pessoas, no dia 11, a adornar as suas janelas ou varandas 
com as típicas colchas ou algum tecido que ajude a dar beleza e 
solenidade a este dia”.

A Confraria do Santíssimo Sacramento elaborou um programa 
que incluiu: no dia 09, uma conversa online, às 21 horas, com 
o padre Pedro Daniel e o diácono Pedro Sousa; no dia 10, um 
concerto com a fadista Liliana Araújo.

As várias iniciativas foram transmitidas pela Fafe TV.
 
*O ano catequético foi encerrado em 20 de junho  com uma 

festa on-line a que foi dado o nome «God Talents» (Talentos de 
Deus).  Destinou-se particularmente aos catequizandos e catequistas   
das paróquias de Fafe e de Fornelos. Contou com a participação 
do senhor D. Nuno Almeida.

 
Arciprestado de Famalicão. *A Festa de Santo António da 

paróquia de São Tiago de Antas, em Famalicão – conhecida como 
Festas Antoninas –, consistiu este ano apenas numa Eucaristia “com 
grande simplicidade” transmitida nas redes sociais do Município de 
Famalicão, da paróquia e da Arquidiocese.
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A celebração teve lugar no dia 13 de junho, às 09h00, na capela 
de Santo António, e foi presidida pelo senhor D. Jorge Ortiga. A 
lotação da capela foi reduzida ao máximo de 50 pessoas, não sendo 
admitidas pessoas em pé no espaço fora da igreja.

Para quem não pôde aceder à capela de Santo António e 
desejou participar presencialmente na missa deste dia, houve outra 
celebração eucarística, na igreja paroquial nova às 11h00. 

As Festas Antoninas não contaram com a habitual bênção e 
distribuição do “pão de S. António”. Durante a eucaristia foi feita 
a bênção de apenas um pão, a título simbólico, e alguns pães foram 
distribuídos pelas Conferências Vicentinas a famílias que recebem 
apoio destes grupos socio-caritativos. 

Também não houve procissão pela cidade durante a tarde.  
 
*A solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo foi 

celebrada na nova Matriz, apenas com a presença dos sacerdotes 
do arciprestado e de um membro de cada comunidade. Transmitida 
pela Internet, consistiu num momento de adoração eucarística e 
no canto de Vésperas.

Venerável Bernardo de Vasconcelos. Não se realizou este 
ano a romagem ao seu túmulo, que se costuma efetuar no sábado 
mais próximo do dia em que faleceu, 04 de julho.
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Carta ao Clero

Caro presbítero/diácono,
As ordenações diaconais e presbiterais são motivo de grande 

alegria para toda a comunidade arquidiocesana de Braga. São mo-
mento de encontro e de festa, onde a família arquidiocesana se 
reúne para louvar o Senhor pelos dons que continuamente a todos 
concede. São, ainda, um sinal de forte comunhão entre aqueles que 
já fazem parte do presbitério bracarense, e que acolhem os novos 
membros desta fraternidade. 

Também este ano assim sucederá. As ordenações diaconais de-
correrão no dia 28 de junho às 15h30, e as ordenações presbiterais 
no dia 19 de julho às 15h30. Todavia, estas celebrações estarão 
condicionadas pela pandemia do coronavírus, e pelas restrições que 
ela tem imposto, que impedem que as mesmas decorram como 
nos anos anteriores. 

A cripta do Santuário de Nossa Senhora do Sameiro está li-
mitada na sua lotação, de modo a serem cumpridas as regras de 
segurança que são pedidas para as missas comunitárias. Por esse 
motivo, a presença dos fiéis nas ordenações, e em particular a 
presença de presbíteros e diáconos, estará, este ano, condicionada 
quer nas ordenações diaconais, quer nas presbiterais. 

4. Clero e Seminários
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Assim sendo, além do Sr. Arcebispo, do Sr. Bispo Auxiliar, 
dos membros da Equipa Formadora dos Seminários, e de alguns 
presbíteros e diáconos que foram particularmente significativos no 
percurso de vida de cada um de nós candidatos, gostaríamos de 
contar com a presença dos Vigários Gerais e dos Arciprestes (ou 
seu representante), como representantes de todo o presbitério no 
qual vamos ser acolhidos, aos quais se juntam os Párocos e os 
orientadores de estágio pastoral dos candidatos.

Aos que não poderão estar presentes, pedimos a vossa oração, 
informando também que haverá transmissão em direto das cele-
brações nos canais de comunicação da Arquidiocese.

Gratos pelo vosso bom acolhimento,
Os candidatos ao Diaconado: Miguel Rodrigues, Paulo Pereira e 

Pedro Antunes
Os candidatos ao Presbiterado: Diác. João Castro, Diác. Manuel 

Torre, Diác. Miguel Neto e Diác. Pedro Sousa.
 

Três novos diáconos

Três novos diáconos, tendo em vista o sacerdócio ministerial, 
foram ordenados em 28 de junho na cripta da basílica do Sa-
meiro: Paulo António Marques Pereira, Pedro Joaquim Antunes e 
Jorge Miguel Ferreira Rodrigues. Presidiu à celebração o senhor 
D. Jorge Ortiga.

Devido à pandemia provocada pelo Coronavírus (Covid19), a 
cerimónia foi participada por um número restrito de pessoas.

Tendo em conta todos aqueles que gostariam de estar presentes 
fisicamente foi transmitida online através no canal de YouTube e 
na página de Facebook da Arquidiocese de Braga.
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Publicamos depoimentos escritos por cada um deles:

Paulo Pereira
De Santa Marinha de Covide – Terras de Bouro.
“Estou cada vez mais convencido que é a partir dos pequenos 

sinais que podemos perceber os desígnios de Deus. De facto, a beleza 
da vida percebe-se a partir dos pormenores. É com esta convicção 
que leio a história da minha vocação, tendo presente de que Deus 
não chama só os capacitados, mas também capacita os chamados. 

Estava no 7º ano, entre as muitas conversas que o nosso grupo 
de amigos tinha, surgiu, certo dia, o tema do seminário. Um amigo 
meu queria frequentar uns encontros de pré-seminário, mas não queria 
ir sozinho, então lança o desafio ao grupo. Nestas coisas é sempre 
assim... Eu acabei por falar com o meu pároco e começamos, os dois, 
a frequentar os encontros de pré-seminário. Sobre o seminário apenas 
sabia que era uma casa onde se formavam padres, e isso, inquietava-
-me pois nunca tinha pensado sobre o assunto, pelo menos para mim.

Através da experiência destes encontros mensais, ao longo de 
dois anos, esta casa e este modo de viver foram-me interpelando 
levando-me a entrar para o seminário para o 9º ano. Quando me 
perguntavam, costumava dizer que ia por curiosidade, porém, este 
desejo de ser padre foi fazendo caminho em mim. Ao longo do 
tempo, fui descobrindo que o seminário não era apenas uma casa 
que formava padres, mas é acima de tudo uma casa que pretende 
formar jovens, ajudando-os a lidar com algumas questões, abrindo 
horizontes e apontando caminhos, mas sem decidir por ninguém. 
Após 4 anos de seminário menor, terminando o 12º ano, fui para 
o seminário maior, onde comecei a formação de preparação para o 
sacerdócio. Este foi um tempo de grande amadurecimento vocacional, 
e crescimento humano. 

Encontrando-me, a uns dias de dar este passo importante na 
minha vida, quero agradecer a Deus por todas as pessoas que se 
cruzaram no meu caminho. Foram, e são, de facto, rostos de Deus 
na descoberta da minha vocação. Confio a Deus o futuro que se 
segue, na certeza de que Ele estará sempre comigo.”
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Pedro Antunes
De Santa Maria de Bouro – Amares.
“«O que é que queres para a tua vida?» Esta foi uma pergunta 

que fiz a mim mesmo, imensas vezes. A resposta vai-se desvelan-
do pela mediação de muitas pessoas, acontecimentos, caminhadas, 
leituras, meditações e orações, etc. Em determinado momento da 
minha vida, percebi que toda ela se resumia a uma procura por 
Deus, quando, na verdade, já tinha sido “encontrado” por Ele. O 
desafio era abrir-me, predispor-me, a esse encontro!

É esta a releitura que faço do meu caminho vocacional, quando 
recordo todos os ofícios profissionais e serviços que desempenhei, 
todos os estudos que realizei, sejam os seis anos de Teologia, ou 
os quatro anos de Sociologia. Percebia que estava à procura de 
uma felicidade que só vislumbrava quando me dedicava a ativi-
dades pastorais.

Só posso agradecer a Deus pelas pessoas que colocou no meu 
caminho: família, párocos e sacerdotes que me mostraram o que 
é a compaixão, o compromisso e o acolhimento; catequistas que 
são testemunhas diárias de uma fé inabalável em Cristo; e amigos 
que vivem a vida numa alegria e caridade tamanhas que são, sem 
sombra de dúvida, expressão de um Amor maior. Todas elas me 
deram a coragem para assumir este caminho.

Por isso, apesar das dúvidas que fazem parte da vida, foi com 
confiança que, em 2014, decidi propor-me a fazer um caminho de 
discernimento no Seminário Conciliar de Braga. Agora, às portas 
do diaconado, as perspetivas são de poder, de alguma forma, con-
tribuir para o amadurecimento da fé de uma comunidade concreta. 
O serviço, a caridade e a Palavra devem marcar o ministério do 
diácono, ajudando a que a comunidade possa manter viva a sua fé.

No meio de tantas incertezas e incoerências dos tempos atuais, 
Igreja precisa de cristãos vivos, pois, como refere o Salmo 115: «Não 
são os mortos que louvam o SENHOR, nem os que descem ao 
mundo do silêncio. Mas nós, os vivos, louvaremos o SENHOR 
agora e para sempre. Aleluia!» (Sl 115, 17-18).”
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Miguel Rodrigues
De São João Baptista de Nogueira – Braga.
“Todos nos debatemos, ao longo da vida, com interpelações 

que convocam para importantes decisões, para a descoberta de 
uma vocação, isto é, um caminho de ação, livre, que como cristãos 
percorremos para Deus. 

A questão pelo sentido da existência, entre outras, foi surgindo 
na minha vida, à qual procurei ir dando resposta ao longo dos 
últimos 6 anos. A entrada no Seminário, depois de concluído o 
ensino secundário e de frequentar o Pré-Seminário, afirmou-se 
como um passo importante para discernir a vocação a que Deus 
me chama. Este discernimento significou um constante percurso 
de distinção e percepção do significado dos vários sinais de Deus 
presentes na minha vida. Destaco dois importantes estímulos: a 
oração frequente e a atenção a toda(s) a(s) história(s) mediada(s) 
no quotidiano. 

Assim, por um lado, foi, e é primordial a relação e conhecimento 
de Deus, visto que só podemos amar e seguir Aquele que conhe-
cemos. Por outro lado, olhar a família, os amigos, a comunidade 
paroquial, os companheiros e formadores da vida no seminário, 
assim como tantos outros contextos e relações habitadas que se 
afiguraram como autênticos lugares da voz de Deus.

Seguir a vontade de Deus para esta vocação ao sacerdócio 
ordenado não é nenhum capricho divino, mas um encontro, uma 
comunhão de vontades, a vida através do filtro do Evangelho e 
do Serviço. De facto, são estas duas expressões que procurarei ter 
sempre presentes ao longo da vida, em particular como diácono, 
não perdendo a generosidade de cruzar o meu olhar com o de 
Deus, deixando-me encontrar por Ele. Confio com passos firmes, 
na alegria de quem se entrega à descoberta, num estado de equi-
líbrio pautado pelo reconhecimento do movimento de Deus, da 
busca incessante de abrigo no Seu santuário: «Até as aves do céu 
encontram abrigo, e as andorinhas um ninho para os seus filhos» 
(Sl 84, 4).”
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Notícias diversas

O P. Bártolo Paiva Gonçalves Pereira publicou o livro 
«O dobro do normal».

O P. João Paulo Costa publicou o livro «À sombra do 
invisível – fragmentos de um crer sapiencial».
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Notícias diversas
As Publicações Jesuítas vão participar na Feira do Livro de 

Braga, que este ano se realiza em ambiente digital, para minimizar 
o risco de propagação da pandemia de Covid-19, de 3 de julho 
a 3 de setembro.

“As Publicações Jesuítas farão chegar toda a informação sobre as 
novidades e promoções disponíveis nesta feira do livro online, bem 
como a melhor forma de nos encontrares neste espaço virtual”, 
lê-se no sítio online do projeto «Passo-a-rezar».

A 29.ª edição da Feira do Livro de Braga para além das vendas 
online vai contar com sugestões literárias, passatempos e conversas 
com autores em streaming.

Num edição pelos meios digitais, por causa da pandemia 
Covid-19, os visitantes vão ser convidados “a viajar pelas ruas da 
cidade de Braga e selecionar o stand que pretende visitar”, através 
de uma plataforma (dott.pt), que recorre a uma tecnologia Street 
View; Depois na loja virtual da plataforma “pode escolher e com-
prar os artigos” que vão ser entregues em casa.

 
O P. José Maria Peres da Rocha faleceu em 17 de junho 

na casa da Congregação do Santíssimo Redentor (Padres Redento-
ristas), em Guimarães. O funeral realizou-se no dia 19 com Missa 

5. Religiosos/as
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exequial na igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Foi 
sepultado no Cemitério da Atouguia. Tinha 93 anos.

Nasceu em Cabreiros, no arciprestado de Braga, em 05 de 
dezembro de1926.

Iniciou os estudos eclesiásticos no Seminário de Cristo Rei, 
em Vila Nova de Gaia, e completou-os em Astorga. Foi ordenado 
sacerdote em 11 de fevereiro de 1951.

Pertencia á comunidade de Guimarães, de que foi superior 
durante 38 anos, desde 1967.
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Património Mariano da Paróquia 
de S. Tiago da Sé (1620-1725)

por Franquelim Neiva Soares

Tendo-me dedicado há largas dezenas de anos à leitura e estudo 
dos livros de visitações da arquidiocese, aplico-me há bons meses atrás 
à digitalização e meticulosa análise do da paróquia de S. Tiago da 
Sé, que me veio parar às mãos em 15 de abril de 1975 através 
do saudoso Sr. Cónego Manuel Veloso.

O seu orago fê-lo confundir com S. Tiago da Cividade, 
como aconteceu e sucede ainda hoje com outros sacerdotes, 
inclusive da hierarquia e altamente responsáveis. Acontece outro 
tanto até com investigadores de nomeada como Albano Bellino 
em Archeologia Christã, Lisboa, 1900, p. 280 e Estudos Bracarenses, 
Braga, 2018, p. 774.  

É que o orago S. Tiago - o das duas antigas paróquias da 
Cividade e da Sé – leva-os à inacreditável visão de que tudo o que 
for de S. Tiago na cidade pertence inquestionavelmente à Cividade. 
O orago Santa Maria para a Cidade só vale para a Catedral, não 
para a paróquia. 

6. Património
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Exemplificando: logo na sua primeira visitação diz-se expres-
samente: “[…] visitando Nós pessoalmente  a parochia de Sam Tiago 
sita nesta nossa santa (?) See de Braga” (fl. 8). Mais clara é esta parte 
do protocolo na visita XXV de 30 de janeiro de 1723: “[…] viz-
itamos pessoalmente esta nossa santa Sée Cathedral, e nella a parochia 
de Sant-Iago” (fl. 129). 

Este livro andou por muitas mãos e não sei se o original se 
conserva ainda, mas creio que muito poucos o terão lido, até em 
parte. Já quanto a mim, foi lido e relido e até transcrito ou digi-
talizado para publicação, salvando-o para a posteridade perante o 
seu descaminho por tantas vezes.

 
Tendo acabado ontem (dia 26 de maio) o seu exaustivo estudo 

analítico seriando a matéria dos seus capítulos por grandes temas, 
achei pertinente no final deste mês de Maio e de Nossa Senhora 
divulgar o seu património mariano. 

Antes de entrar na análise propriamente dita, esclareço que 
se trata unicamente do livro dos capítulos de visita, pois havia mais 
três códices relacionados com estas visitas: o livro da devassa das 
testemunhas ouvidas e que depuseram sobre matéria de fé e 
costumes, nomeadamente concubinatos, devassidão das mulheres, 
feitiçaria, omissos da missa dominical, etc.; o chamado livro de 
termos de culpados com os termos de reprimenda aos que foram 
condenados fazendo termo em forma (com o respetivo grau), termo 
de admoestação (com o respetivo grau) ou termo de negação, não 
vindo nele as condenações mais graves de livramento nas suas 
várias modalidades; e, finalmente, o roteiro dos culpados, livro de 
longa duração com o conjunto das freguesias do roteiro havendo 
uma secção para cada uma, onde se registavam cronologicamente 
os delinquentes de cada uma.
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Património mariano
 

Neste livro há duas igrejas com registos especiais. A primeira 
é a Sé que, note-se, só se regista invariavelmente no que chamo 
protocolo: capítulo inicial com a data, o(s) visitador(es) e o clero 
presente. Fora disso, apenas se lembra que na festa da Senhora 
da Assunção, padroeira da Catedral, em 15 de agosto, realizava-
se,  à tarde, a tradição de uma solene procissão pelo Cabido, fora 
da Catedral, em que se incorporavam obrigatoriamente todos os 
capelães com coro na Sé, com as respetivas cruzes, e também 
todas as confrarias. Mas estranhamente deixaram de comparecer 
uns e outras, pelo que relembrou essa obrigação, a cumprir sob 
graves penas. 

Há outra referência mais genérica ainda a respeito do toque do 
sino do relógio (o de S. Geraldo) recomendando parcimónia contra 
a poluição sonora: só se tangeria nas festas principais e maiores: 
do Senhor, de Maria (Nascimento, Purificação, Anunciação e As-
sunção), de S. João Batista, de S. Pedro, de S. Paulo, de S. Tiago e 
dos Santos, e do patrão (padroeiro) S. Geraldo.

Outro caso especial é o da Igreja de Nossa Senhora-a-
Branca, mas aqui negativamente: prescreve que se fechasse às 
ave-marias por ser local de indecências e que as mulheres não 
acompanhassem as procissões do Viático e dos Passos de noite.

 
Passando então ao património mariano da paróquia da Sé, 

registam-se nove edifícios, capelas ou simples altares.
 
Nossa Senhora da Ajuda: capela e confraria fora da Catedral, 

referida já em 1673 por D. Veríssimo de Lencastre vendo-a provida 
do necessário; D. Rodrigo de Moura Teles mandou provê-la de 
alguns paramentos nas visitas de 1705, 1707, 1713, 1719 e 1721. 
Com oficiais bem cumpridores e zelosos foi acrescentada por 1723, 
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necessitando de retábulo novo e proporcionado ao moderno, o que 
cumpririam dentro de seis meses por ter a renda de 100 medidas 
de pão e 10$000 réis de juros dos 200$000. No ano seguinte o 
Arcebispo mandou retirar a cortina que costumava estar durante 
a semana para a gente ouvir a missa com mais comodidade e 
evitarem-se alguns inconvenientes. Muito bem zelada.

 
Nossa Senhora da Boa Memória: capela funerária na Sé, de 

que era administrador António de Almada, para sepultura dos seus 
parentes; tinha confraria. Com provimentos desde 1713, ano em 
que precisava de uns estrados novos por estarem quebrados devido 
a enterrar-se no jazigo pessoa da casa. Mas com incumprimento 
sistemático até 1721, em que se lhe preceituou, além de outras 
coisas, que não tirassem a coroa da Senhora nem as cortinas da 
tribuna para se emprestarem. Nos seus sete capítulos em três vem 
denominada simplesmente Nossa Senhora da Memória.

 
Nossa Senhora da Boa Nova: capela, altar e confraria so-

bre a Porta Nova e desde 1673, pelo menos, com provimento 
de D. Veríssimo de Lencastre; nas repetidas visitas de D. Rodrigo 
de Moura Teles capitularam-se-lhe pequenas alfaias para o culto, 
mas custou-lhes muito a colocação de um caixão para guarda dos 
ornamentos por estar roto e incapaz o existente; na segunda visita 
de 1719 D. Rodrigo de Moura Teles entendeu que os seus irmãos 
eram pouco zelosos até para aproveitarem o muro contíguo que 
dava um vizinho para a nova sacristia, acrescido de uma esmola. 
Mas na de 1721, a última com referência, há um capítulo de 
satisfação e louvor aos confrades por terem cumprido, o que não 
é muito frequente.

 
Nossa Senhora do Desterro: capela e confraria no claustro 

de S. Geraldo com provimentos desde 1706. No deste ano foi 
achada tão carecida que o Arcebispo acudir-lhe-ia por Decreto. 
Creio que nunca o deu, pois na do ano seguinte referiu-lhe a 
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fábrica de 2$000 réis, de que tomava contas o Provedor da Mi-
sericórdia, o qual em razão disso obtinha mais de 1.500 medidas 
de pão nesta província. Por isso, achando-o irresponsável, mandou 
que desta vez apenas lhe tomasse contas o Juiz dos Resíduos e 
que o Superintendente da Casa do Despacho mandasse logo fazer 
as obras necessárias do procedido e dos mais frutos que fossem 
precisos. Em 1713 era seu administrador Baltasar Vieira, de trás da 
Portela, e foi achada carecida, mas nada capitulou de grave por 
estar-se em obras na Sé e o seu altar havia de mudar-se; apenas 
proveu no cumprimento de um legado de missas do rendimento das 
casas da Rua de S. Marcos e Campo dos Remédios até à boca da 
Rua da Água devendo tomar conta dele o Juiz dos Resíduos para 
aplicar ao Hospital de S. Marcos o não cumprido. Posteriormente 
só aparece em 1719: refere uma demanda judicial entre os seus 
responsáveis ou confrades; daí fazerem-se as obras muito lentamente 
e por pressão do Arcebispo e por ação do Juiz Superintendente da 
Casa do Despacho, estando quase concluídas em 1725 com falta 
apenas do douramento do retábulo.

 
Nossa Senhora da Graça: capela e confraria de que pouco 

se sabe. Tem provimentos desde 1705 com D. Rodrigo de Moura 
Teles a mandar retelhá-la por chover nela e a realizar outras peque-
nas obras que se foram realizando, concluídas em 1713. Em 1719 
capitulou-se aos confrades, ou a quem tivesse responsabilidade, um 
retábulo ao moderno e bem feito dentro de seis meses, mas só 
aparece realizado em 1723, mandando dourar-se. Finalmente, em 
1725 ordenou-se ao administrador a colocação de uma alcatifa ou 
fazer um seirão de esparto para o supedâneo do altar.

 
Nossa Senhora do Loreto: capela na Sé só com provimen-

tos de D. Rodrigo de Moura Teles desde 1717. No deste ano 
capitularam-se-lhe sacra, lavabo e evangelho de S. João, sabendo-se 
que o Cónego Instituidor os tinha mandado fazer de prata; como 
falecera sem estarem concluídos e tudo pago, o seu herdeiro Fran-
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cisco de Sousa de Meneses acabou de pagá-los, mas levou-os para 
sua casa. Sabedor disso, o Arcebispo emprazou-lhe a entrega dentro 
de seis dias sob pena de proceder contra ele até de participantes. 
Consta não ter cumprido sendo declarado excomungado. Quatro 
anos depois há novo provimento a mandar adaptar o seu retábulo 
de talha por dentro e por fora do arco e depois dourá-lo; por 
esta altura possuía um rico e artístico lampadário de prata, que até 
serviu de modelo para outros. Obras essas a realizar pelo Cónego 
Fabriqueiro e só concluídas em 1725 ou até depois.

 
Nossa Senhora da Paz: capela e confraria, de que há 

provimentos desde 1705 por D. Rodrigo de Moura Teles, sendo 
Lourenço da Cunha Sottomayor procurador do seu administra-
dor, a quem prescreveu retelhá-la por chover sobre o seu altar, 
consertar a parede da parte de fora por ameaçar ruína e colocar 
muita alfaia litúrgica, mas só se retelhando, com omissão do resto. 
Na visita de 1713 consta que era seu administrador o conde de 
Valadares, continuando indecentíssima por incumprimento. Daí 
ter entregado a execução das obras ao Superintendente da Casa 
do Despacho e a análise do legado ao Juiz dos Resíduos para 
aplicar ao Hospital de S. Marcos a importância do não cumprido 
na forma do breve. Em 1723 continuava indecentíssima desde 
há muitos anos e sem a celebração das missas de obrigação. Sa-
bendo então que Agostinho Marques, da Rua Nova, era quem 
percebia há muitos anos os seus rendimentos, ordenou ao Juiz 
dos Resíduos que tomasse conta da satisfação dos legados e ao 
Superintendente da Casa do Despacho a execução das obras. Isto 
não surtiu logo efeito na segunda metade desse ano, recorrendo 
ao expediente de fazerem as obras os confrades com recibos le-
gais em tudo para serem ressarcidos pelo Administrador. Remédio 
santo, porquanto na visita de 1725 aparece com tudo satisfeito. 
Acrescentou-se agora um novo capítulo para estética e decência: 
consertar o lajeado por dentro e por fora em razão de estar aos 
altos e baixos e mal composto.
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Nossa Senhora dos Reis (Magos): altar e retábulo no 
claustro da Sé junto da Misericórdia Velha; com capítulos desde 
1676 por D.  Veríssimo de Lencastre que, tendo-a achado indecente, 
decretou a sua demolição, se não houvesse quem assumisse a sua 
fábrica, isto por conta da fábrica do Arcebispo. Na sequência do 
processo apresentou-se ao Vigário da Sé Manuel da Costa Vas-
concelos, morador na Rua das Águas, que se obrigou a repará-la 
e mantê-la ornada com decência, embora não comparecesse para 
assinar o termo de responsabilidade. Escapou de facto à demolição, 
mas em 1705 D. Rodrigo de Moura Teles mandou colocar–lhe 
um lampadário novo por ser incapaz o existente e mais pequenas 
coisas. Em 1713 foi encontrada em estado crítico, mandando pôr 
sequestro nos rendimentos do seu administrador, Duarte Mendes 
de Vasconcelos. Nos anos seguintes verifica-se que nada ou quase 
se reformou encontrando-se indecentíssima em 1719, pelo que 
ordenou a sua suspensão até cumprimento das suas obras. Assim 
continuou até aproximadamente 1722, pois em provimento deste 
ano descreve-se que a capela no claustro da Sé que era obrigado 
a fabricar Duarte Mendes de Vasconcelos estava decente e com 
retábulo novo e dourado, pelo que lhe foi retirada a suspensão, 
encomendando ao seu administrador cuidado e zelo com ela. 
Neste capítulo não se dignou referir o nome da sua invocação. 
Coisa estranha!

 
Nossa Senhora do Rosário (dos Pretos): altar, retábulo 

e confraria, com cinco provimentos desde 1705, da administração 
de D. Rodrigo de Moura Teles. Neste de 1705 apenas pequenas 
coisas para asseio e limpeza do altar, nomeadamente manustérgios 
grandes e capazes para evitar indecências e dois frontais novos 
de tecido e o não uso de outros dois por incapazes; na de 1707 
capitulou-lhe um retábulo novo por o existente não servir, embora 
aparentemente parecesse capaz e digno. Não se tendo cumprido 
o mandado, aparece entre as capelas ou altares a suspender pelo 
Superintendente da Casa do Despacho por incumprimento, mas 
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aqui talvez indevidamente por qualquer confusão. Na visita de 1721 
entendeu que a este retábulo, tal como ao de Nossa Senhora do 
Loreto, pela sua decência bastava acrescer-lhe a talha que faltava, 
por dentro e por fora do arco, até chegar à vidraça dourando-o. 
No respeitante ao culto, capitulou-se aos seus irmãos ou mordomos 
que nos dias de festa tivessem o altar com castiçais de prata e a 
Senhora com a coroa sempre na cabeça, tendo mais decentes os 
frontais. No ano seguinte verifica-se não terem cumprido com o 
douramento do retábulo, recomendando que se fizesse com toda 
a brevidade possível, como prometera o juiz da confraria, Cón. 
Simão Barbosa de Almeida.

 
Conclusão: o incansável zelo de D. Rodrigo de Moura Teles, 

não só pela decência do culto como pela promoção da religião 
através da arte, como bom jacobeu que era. Por isso, visitava todos 
os locais de culto e não descansava enquanto os não visse exem-
plares na promoção da fé e da devoção à Virgem. Como o geral 
dos cristãos não o acompanhava nesse século de descrença e via 
larga, as capitulações de obras não paravam para ter a Sé como 
um brinquinho. Curiosamente Albano Bellino não refere nenhuma 
destas capelas e altares na obra referida.

 

Notícias diversas

D. Diogo de Sousa. O Município de Braga vai construir um 
monumento ao Arcebispo e Senhor de Braga D. Diogo de Sousa.  
O concurso de ideias para a elaboração do projeto para a construção 
e instalação do monumento foi aprovado por unanimidade, em 
reunião de Câmara de 28 de junho, em resposta a uma proposta 
apresentada pelo Pelouro da Regeneração Urbana e Património.
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O Museu Pio XII reabriu em 02 de junho, na Torre Me-
dieval, a exposição coletiva «Compaixão».

Integra 25 obras de pintura e escultura. Pode ser visitada até 
ao fim de agosto.

Inaugurada em 29 de fevereiro, teve de ser suspensa por causa 
da pandemia do Coronavírus.

Aquele Museu foi enriquecido com um crucifixo e nove cal-
vários, confecionados ao estilo indo-português, oferecidos pelo seu 
autor, José Maurício Teixeira Pereira.

 
O Posto de Turismo do Sameiro promove um concurso 

de fotografias entre 01 de julho e 30 de setembro. Subordina-se 
ao tema «Sameiro de Todos, Sameiro para Todos».

Os trabalhos concorrentes são mostrados numa exposição a 
inaugurar em 24 de outubro.

 
Universidade Católica. Obras de remodelação das instalações, 

adjudicadas por cem mil euros, principiaram em 26 de junho no 
edifício da Rua de Camões. Devem ficar concluídas em 21 de 
setembro, data prevista para o recomeço das aulas.

Compreendem sobretudo o revestimento das paredes (no interior 
e no exterior) e a reparação dos telhados.

 
A Basílica dos Congregados concluiu a obra de conservação 

e restauro do altar de S. José.
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Notícias diversas

O jornal «Voz de Gondar», que tinha suspenso a edição 

em papel em consequência da pandemia do Coronavírus, voltou 

a publicar-se em junho.

Propriedade da Fábrica da Igreja da paróquia de Gondar (Gui-

marães), é dirigido pelo P. João Luís dos Santos Matos.

 
«Igreja Nova». A paróquia de Santa Eulália de Fafe voltou 

a editar, em junho, em papel, o boletim paroquial «Igreja Nova». 
Desde março que, devido à pandemia do Coronavírus, apenas havia 
a edição digital.

O Pároco de Fafe deu agora a conhecer uma carta datada 
de 22 de fevereiro na qual o Papa Francisco concede a Bênção 
Apostólica  a todos os que têm feito, distribuído e lido aquele 
boletim, que no próximo dia 01 de novembro completa 70 anos.

 
A Ronda da Lapinha, no arciprestado de Guimarães e Vizela, 

efetuou-se em 21 de junho em moldes diferentes dos habituais. A 
imagem de Nossa Senhora da Lapinha passou pela maior parte das 
ruas da Ronda, transportada num carro de bombeiros. 

7. Educação da Fé
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Os peregrinos que acorreram ao santuário, além do pedido 
de boas colheitas, imploraram a interceção da Senhora contra os 
nefastos efeitos da pandemia do Covid-19.

Segundo a tradição, no século XVII, por mediação da Senhora, 
terminou uma praga de gafanhotos que devastavam as culturas das 
gentes de Calvos (Guimarães) e freguesias vizinhas.

 
A Irmandade de São Torcato assinalou a data da tradicional 

Romaria Grande com uma novena e uma missa solene. A Romaria 
Grande acontece anualmente no primeiro domingo de julho e foi 
cancelada devido à pandemia.

No dia 27 de julho teve início a novena em honra de São 
Torcato. Incluiu missa, seguida de “pregação e reflexões” sobre “São 
Torcato e a santidade no século XXI,” a cargo do Pe. Tiago Freitas.

A 5 de Julho a Basílica estará ornamentada festivamente e o 
andor de São Torcato estará exposto no Terreiro de São Torcato 
para “acolher e abençoar os devotos”. Às onze horas terá lugar a 
Missa Solene em honra de São Torcato, no Terreiro de São Torcato, 
presidida por D. Nuno Almeida, bispo auxiliar. A celebração será 
transmitida pela Rádio Renascença.

A Basílica e o andor de São Torcato vão estar acessíveis aos 
fiéis, com a condição do distanciamento social e do cumprimento 
das normas de higiene.
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Notícias diversas

A Pastoral Universitária encerrou em 27 de junho a proposta 
de oração «2 minutos de pausa». 

A conclusão foi marcada com uma eucaristia presencial, presi-
dida pelo senhor D. Jorge Ortiga, no espaço exterior do Centro 
Pastoral Universitário, apenas com a presença dos coordenadores 
dos grupos da Pastoral Universitária e alguns jovens que fizeram 
a caminhada nesses mesmos grupos.

  
LOC/MTC Os coordenadores da Liga Operária Católica/Mo-

vimento de Trabalhadores Cristãos (LOC/MTC) na Arquidiocese 
de Braga vão continuar nas suas funções por mais um ano.

Fátima Pinto e Francisco Morgado estão em fim de mandato, 
mas a Equipa Diocesana, reunida em 27 de junho, em Ronfe, 
Guimarães, pediu a estes responsáveis que se mantenham como 
coordenadores, alegando que «o futuro continua incerto para todos 
e todas» e «as preocupações são muitas».

Desta forma, foi cancelada a Assembleia Diocesana de militantes, 
agendada para outubro próximo, e decidido convocar as equipas 
arciprestais para um encontro diocesano de relançamento do Plano 
de Ação para 2020/21.

8. Apostolado dos Leigos
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Notícias diversas

Recolha de Bens - Campanha S. Luís Gonzaga. Ten-
do em conta o contexto de pandemia que atravessamos, o CAB 
(Centro Académico de Braga) preparou uma nova proposta pastoral. 

O objetivo passa por responder, de maneira prática e espiritual, 
ao convite de Jesus que diz “Tive fome e deste-me de comer”. 

«Assim, porque queremos caminhar junto daqueles que mais 
sofrem, procuraremos ajudar as famílias da nossa cidade que passam 
por mais dificuldades nestes tempos. O contributo pode ser feito 
através da doação de alimentos, produtos de higiene e equi-
pamentos de proteção individual. Todos estes donativos serão 
entregues pelo CAB a instituições civis ou sócio-caritativas com as 
quais estamos a colaborar», disseram os responsáveis.

A campanha decorreu de 1 a 13 de junho, de segunda a 
sábado. 

 
Apoio à missão de Ocua. O Centro Missionário da 

Arquidiocese informou em 26 de junho ter disponíveis peças feitas 
em Capulana para apoiar a missão de Ocua.

Estas bolsas com fecho, porta-moedas, totós e fitas para o cabelo, 
capas para cadernos e agendas, porta-lápis, algumas peças de roupa 
e ainda máscaras comunitárias contribuem agora para o 

9. Pastoral Social



Da Igreja em Portugal

3.





Conferência Episcopal
 

Comunicado final da 198.ª Assembleia Plenária 
da Conferência Episcopal Portuguesa.

 
1. A 198.ª Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Por-

tuguesa decorreu em Fátima de 15 a 16 de junho de 2020. Sendo 
uma Assembleia essencialmente eletiva e por razões de segurança 
devido à atual pandemia da Covid-19, participaram apenas os Bispos 
com direito a voto (Diocesanos e Auxiliares), além do Secretário 
e do Diretor do Secretariado Geral.

 
2. Depois das palavras de abertura pelo Presidente da CEP, 

a Assembleia fez uma «reflexão sobre a sociedade portuguesa a 
reconstruir depois da pandemia Covid-19».

Como no mundo inteiro e em todos os setores da sociedade, 
também entre nós a Igreja foi provada pela pandemia e obrigada a 
adaptar-se e a inovar no campo das celebrações, da catequese, dos 
laços comunitários, da sua presença e ação na sociedade. 

Nestas vertentes houve muitos sinais de criatividade pastoral 
que não se devem perder, mas antes valorizar no futuro, como 
manifestação de nova vida e de nova esperança.
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Esta reflexão quer ser apenas um contributo construtivo e cor-
dial sem pretensão de oferecer soluções técnicas e imediatas para 
os problemas enfrentados.

Dado o evoluir da pandemia e a exiguidade de tempo desta 
Assembleia, está a ser preparada para a próxima Assembleia Plenária 
uma reflexão mais alargada e profunda sobre os desafios e conse-
quências pastorais da pandemia na vida da Igreja.

 
3. A Assembleia decidiu celebrar a nível nacional uma Eucaristia 

em sufrágio das vítimas da pandemia Covid-19 em Portugal, no 
final da próxima Assembleia Plenária de Novembro, no Santuário 
de Fátima.

 
4. A eleição para os órgãos da Conferência Episcopal Portu-

guesa deu os seguintes resultados para o triénio 2020-2023:
.  Conselho Permanente: D. José Ornelas Carvalho, Bispo de 

Setúbal, Presidente; D. Virgílio do Nascimento Antunes, 
Bispo de Coimbra, VicePresidente; D. Manuel da Silva 
Rodrigues Linda, Bispo do Porto, D. José Manuel Garcia 
Cordeiro, Bispo de BragançaMiranda, Cardeal D. António 
Augusto dos Santos Marto, Bispo de Leiria Fátima, e D. 
José Francisco Senra Coelho, Arcebispo de Évora, Vogais 
do Conselho Permanente. O Cardeal D. Manuel José 
Macário do Nascimento Clemente é membro de direito 
do Conselho Permanente na qualidade de Patriarca de 
Lisboa.

.  Comissões Episcopais: D. António Manuel Moiteiro Ra-
mos, Bispo de Aveiro, Presidente da Comissão Episcopal 
da Educação Cristã e da Doutrina da Fé; D. José Augusto 
Traquina Maria, Bispo de Santarém, Presidente da Comis-
são Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana; 
D. Joaquim Augusto da Silva Mendes, Bispo Auxiliar de 
Lisboa, Presidente da Comissão do Laicado e Família; D. 
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João Evangelista Pimentel Lavrador, Bispo de Angra, Pre-
sidente da Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais 
e Comunicações Sociais; D. António Augusto de Oliveira 
Azevedo, Bispo de Vila Real, Presidente da Comissão 
Episcopal das Vocações e Ministérios; D. Anacleto Cordeiro 
Gonçalves Oliveira, Bispo de Viana do Castelo, Presidente 
da Comissão Episcopal da Liturgia e Espiritualidade; D. 
Armando Esteves Domingues, Bispo Auxiliar do Porto, 
Presidente da Comissão Episcopal da Missão e Nova 
Evangelização.

.  Delegados da CEP: D. António José da Rocha Couto, Bispo 
de Lamego, Delegado para as Relações Bispos/Vida Con-
sagrada; D. Nuno Brás da Silva Martins, Bispo do Funchal, 
Delegado para a Comissão dos Episcopados da Comunidade 
Europeia (COMECE).

  Por inerência do cargo, são Delegados da CEP nos seguintes 
organismos: no Conselho Superior da Universidade Católica 
Portuguesa, D. Manuel Clemente, enquanto Patriarca de 
Lisboa e Magno Chanceler da UCP; no Pontifício Colé-
gio Português e no Conselho das Conferências Episcopais 
da Europa (CCEE), D. José Ornelas Carvalho, enquanto 
Presidente da CEP.

 
5. A Assembleia procedeu às seguintes nomeações para o pró-

ximo triénio:
.  Rui Manuel Sousa Valério, Bispo das Forças Armadas e de 

Segurança, como Presidente da Pax Christi Portugal;
.  Padre António Estêvão Fernandes, da Diocese do Funchal, 

como Vice-Reitor do Pontifício Colégio Português em 
Roma;

.  Manuel Saturino da Costa Gomes, SCJ, reconduzido como 
Diretor Espiritual do Pontifício Colégio Português em Roma;
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.  Padre José Gil Pinheiro, da Diocese de Setúbal, como 
Assistente Nacional da Associação Cristã de Empresários e 
Gestores (ACEGE);

.  Padre Luís Gonzaga Marinho Teixeira da Silva, da Arquidio-
cese de Braga, reconduzido como Assistente Eclesiástico da 
Conferência Nacional de Apostolado dos Leigos (CNAL);

.  Padre António Manuel Alves Martins, da Diocese do Algarve, 
como Assistente Nacional da Vida Ascendente – Movimento 
Cristão de Reformados (VA-MCR);

.  Padre Manuel Henrique Gameiro de Jesus, da Diocese de 
Leiria-Fátima, como Assistente Nacional do Movimento 
Católico de Estudantes (MCE);

.  Frei José Filipe Rodrigues, OP, como Assistente Nacional 
do Movimento Por um Lar Cristão (MLC).

 
6. Com o nihil obstat da Congregação para o Clero, a Assembleia 

aprovou as alterações aos Estatutos e as Linhas de Formação Integral 
Presbiteral do Pontifício Colégio Português.

 
7. A Assembleia aprovou as seguintes candidaturas a Basílica 

menor: Igreja de São Domingos, onde está sepultado São Bartolomeu 
dos Mártires, e Igreja do Sagrado Coração de Jesus, no monte de 
Santa Luzia, ambas na Diocese de Viana do Castelo; Igreja Matriz 
da Torre de Moncorvo, na Diocese de Bragança-Miranda.

 
8. Foi ainda aprovado o Calendário de Atividades da CEP 

para 2020-2023.
Fátima, 16 de junho de 2020
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D. José Ornelas
 

D. José Ornelas Carvalho, eleito presidente da Conferência 
Episcopal Portuguesa, nasceu a 5 de janeiro de 1954, no Porto da 
Cruz (Madeira), tendo feito a sua formação religiosa na Congregação 
dos Sacerdotes do Coração de Jesus (Dehonianos); foi ordenado 
padre na sua terra natal, a 9 de agosto de 1981.

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

Foi superior da Província Portuguesa dos Sacerdotes do Cora-
ção de Jesus, cargo que assumiu a 1 de julho de 2000; seria eleito 
superior geral dos Dehonianos a 27 de maio de 2003, cargo que 
ocupou até 6 de junho de 2015.

Após estes mandatos, D. José Ornelas Carvalho tinha sido in-
digitado, a seu pedido, para uma missão em África, mas o Papa 
Francisco nomeou-o bispo de Setúbal, em agosto de 2015.

 

O que é amar um país

Discurso do Cardeal José Tolentino de Mendonça, 
Presidente da Comissão Organizadora das Come-
morações do Dia de Portugal, de Camões e das 
Comunidades Portuguesas 2020, em 10 de junho, 
no Mosteiro dos Jerónimos.

Agradeço ao senhor Presidente o convite para presidir à 
Comissão das comemorações do dia 10 de Junho, Dia de Portu-
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gal, de Camões e das Comunidades. Estas comemorações estavam 
para acontecer não só com outro formato, mas também noutro 
lugar, a Madeira. No poema inicial do seu livro intitulado Flash, 
o poeta Herberto Hélder, ali nascido, recorda justamente «como 
pesa na água (...) a raiz de uma ilha». Gostaria de iniciar este 
discurso, que pensei como uma reflexão sobre as raízes, por sau-
dar a raiz dessa ilha-arquipélago, também minha raiz, que desde 
há seis séculos se tornou uma das admiráveis entradas atlânticas 
de Portugal.

É uma bela tradição da nossa República esta de convidar 
um cidadão a tomar a palavra neste contexto solene para assim 
representar a comunidade de concidadãos que somos. É nessa 
condição, como mais um entre os dez milhões de portugueses, que 
hoje me dirijo às mulheres e aos homens do meu país, àquelas 
e àqueles que dia-a-dia o constroem, suscitam, amam e sonham, 
que dia-a-dia encarnam Portugal onde quer que Portugal seja: 
no território continental ou nas regiões autónomas dos Açores 
e da Madeira, no espaço físico nacional ou nas extensas redes 
da nossa diáspora.

Se interrogássemos cada um, provavelmente responderia que 
está apenas a cuidar da sua parte - a tratar do seu trabalho, da 
sua família; a cultivar as suas relações ou o seu território de 
vizinhança - mas é importante que se recorde que, cuidando das 
múltiplas partes, estamos juntos a edificar o todo. Cada português 
é uma expressão de Portugal e é chamado a sentir-se respon-
sável por ele. Pois quando arquitetamos uma casa não podemos 
esquecer que, nesse momento, estamos também a construir a 
cidade. E quando pomos no mar a nossa embarcação não somos 
apenas responsáveis por ela, mas pelo inteiro oceano. Ou quando 
queremos interpretar a árvore não podemos esquecer que ela não 
viveria sem as raízes.
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Camões e a arte do desconfinamento

Pensemos no contributo de Camões. Camões não nos deu 
só o poema. Se quisermos ser precisos, Camões deixou-nos em 
herança a poesia. Se, à distância destes quase quinhentos anos, 
continuamos a evocar coletivamente o seu nome, não é apenas 
porque nos ofereceu, em concreto, o mais extraordinário mapa 
mental do Portugal do seu tempo, mas também porque iniciou 
um inteiro povo nessa inultrapassável ciência de navegação inte-
rior que é a poesia. A poesia é um guia náutico perpétuo; é um 
tratado de marinhagem para a experiência oceânica que fazemos 
da vida; é uma cosmografia da alma. Isso explica, por exemplo, 
que Os Lusíadas sejam, ao mesmo tempo, um livro que nos leva 
por mar até à India, mas que nos conduz por terra ainda mais 
longe: conduz-nos a nós próprios; conduz-nos, com uma lucidez 
veemente, a representações que nos definem como indivíduos e 
como nação; faz-nos aportar – e esse é o prodígio da grande 
literatura - àquela consciência última de nós mesmos, ao quin-
hão daquelas perguntas fundamentais de cujo confronto, um ser 
humano sobre a terra, não se pode isentar.

Se é verdade, como escreveu Wittgenstein, que «os limites da 
minha linguagem são os limites do meu mundo», Camões descon-
finou Portugal. A quem tivesse dúvidas sobre o papel central da 
cultura, das artes ou do pensamento na construção de um país 
bastaria recordar isso. Camões desconfinou Portugal no século 
XVI e continua a ser para a nossa época um preclaro mestre da 
arte do desconfinamento. Porque desconfinar não é simplesmente 
voltar a ocupar o espaço comunitário, mas é poder, sim, habitá-
lo plenamente; poder modelá-lo de forma criativa, com forças e 
intensidades novas, como um exercício deliberado e comprometido 
de cidadania. Desconfinar é sentir-se protagonista e participante de 
um projeto mais amplo e em construção, que a todos diz respeito. 
É não conformar-se com os limites da linguagem, das ideias, dos 
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modelos e do próprio tempo. Numa estação de tetos baixos, Camões 
é uma inspiração para ousar sonhos grandes. E isso é tanto mais 
decisivo numa época que não apenas nos confronta com múltiplas 
mudanças, mas sobretudo nos coloca no interior turbulento de uma 
mudança de época.

Que a crise nos encontre unidos

Gostaria de recordar aqui uma passagem do Canto Sexto d’Os 
Lusíadas, que celebra a chegada da expedição portuguesa à India. 
Os marinheiros, dependurados na gávea, avistam finalmente «terra 
alta pela proa» e passam notícia ao piloto que, por sua vez, a an-
uncia vibrante a Vasco da Gama. O objetivo da missão está assim 
cumprido. Mas o Canto Sexto tem uma exigente composição em 
antítese, à qual não podemos não prestar atenção. É que à visão do 
sonho concretizado não se chega sem atravessar uma dura experiên-
cia de crise, provocada por uma tempestade marítima que Camões 
sabiamente se empenha em descrever, com impressiva força plástica. 
Digo sabiamente, porque não há viagem sem tempestades. Não há 
demandas que não enfrentem a sua própria complexificação. Não 
há itinerário histórico sem crises. Isso vem-nos dito n’Os Lusíadas 
de Camões, mas também nas Metamorfoses de Ovídio, na Eneida 
de Virgílio, na Odisseia de Homero ou nos Evangelhos cristãos.

No itinerário de um país, cada geração é chamada a viver 
tempos bons e maus, épocas de fortuna e infelizmente também de 
infortúnio, horas de calmaria e travessias borrascosas. A história não 
é um continuum, mas é feita de maturações, deslocações, ruturas 
e recomeços. O importante a salvaguardar é que, como comuni-
dade, nos encontremos unidos em torno à atualização dos valores 
humanos essenciais e capazes de lutar por eles.

Mas à observação realística que Camões faz da tempestade, 
gostaria de ir buscar um detalhe, na verdade uma palavra, para a 
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reflexão que proponho: a palavra «raízes». Na estância 79, falando 
dos efeitos devastadores do vento, o poeta diz: «Quantas árvores 
velhas arrancaram/ Do vento bravo as fúrias indignadas/ As forçosas 
raízes não cuidaram/Que nunca para o Céu fossem viradas». A lei-
tura da imagem em jogo é imediata: as velhas árvores reviradas ao 
contrário, arrancadas com violência ao solo, expõem dramaticamente, 
a céu aberto, as próprias raízes. A tempestade descrita por Camões 
recorda-nos, assim, a vulnerabilidade, com a qual temos sempre de 
fazer conta. As raízes, que julgamos inabaláveis, são também frágeis, 
sofrem os efeitos da turbulência da máquina do mundo. Não há 
super-países, como não há super-homens. Todos somos chamados 
a perseverar com realismo e diligência nas nossas forças e a tratar 
com sabedoria das nossas feridas, pois essa é a condição de tudo 
o que está sobre este mundo.

O que é amar um país

O Dia de Portugal, e este Dia de Portugal de 2020 em concreto, 
oferece-nos a oportunidade de nos perguntarmos o que significa 
amar um país. A pensadora europeia Simone Weil, num instigante 
ensaio destinado a inspirar o renascimento da Europa sob os escom-
bros da Segunda Grande Guerra, de cujo desfecho estamos agora 
a celebrar o 75º aniversário, escreveu o seguinte: um país pode ser 
amado por duas razões, e estas constituem, na verdade, dois amores 
distintos. Podemos amar um país idealmente, emoldurando-o para 
que permaneça fixo numa imagem de glória, e desejando que esta 
não se modifique jamais. Ou podemos amar um país como algo 
que, precisamente por estar colocado dentro da história, sujeito 
aos seus solavancos, está exposto a tantos riscos. São dois amores 
diferentes. Podemos amar pela força ou amar pela fragilidade. Mas, 
explica Simone Weil, quando é o reconhecimento da fragilidade a 
inflamar o nosso amor, a chama deste é muito mais pura.
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O amor a um país, ao nosso país, pede-nos que coloquemos 
em prática a compaixão – no seu sentido mais nobre - e que essa 
seja vivida como exercício efetivo da fraternidade. Compaixão e 
fraternidade não são flores ocasionais. Compaixão e fraternidade 
são permanentes e necessárias raízes de que nos orgulhamos, não 
só em relação à história passada de Portugal, mas também àquela 
hodierna, que o nosso presente escreve. E é nesse chão que pre-
cisamos, como comunidade nacional, de fincar ainda novas raízes.

Nestes últimos meses abateu-se sobre nós uma imprevista 
tempestade global que condicionou radicalmente as nossas vidas e 
cujas consequências estamos ainda longe de mensurar. A pandemia 
que principiou como uma crise sanitária tornou-se uma crise 
poliédrica, de amplo espetro, atingindo todos os domínios da nossa 
vida comum. Sabendo que não regressaremos ao ponto em que 
estávamos quando esta tempestade rebentou, é importante, porém, 
que, como sociedade, saibamos para onde queremos ir. No Canto 
Sexto d’Os Lusíadas a tempestade não suspendeu a viagem, mas 
ofereceu a oportunidade para redescobrir o que significa estarmos 
no mesmo barco.

Reabilitar o pacto comunitário

O que significa estar no mesmo barco? Permitam-me pegar 
numa parábola. Circula há anos, atribuída à antropóloga Margaret 
Mead, a seguinte história. Um estudante ter-lhe-ia perguntado qual 
seria para ela o primeiro sinal de civilização. E a expectativa geral 
é que nomeasse, por exemplo, os primeiríssimos instrumentos de 
caça, as pedras de amolar ou os ancestrais recipientes de barro. Mas 
a antropóloga surpreendeu a todos, identificando como primeiro 
vestígio de civilização um fémur quebrado e cicatrizado. No reino 
animal, um ser ferido está automaticamente condenado à morte, 
pois fica fatalmente desprotegido face aos perigos e deixa de se 
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poder alimentar a si próprio. Que um fémur humano se tenha 
quebrado e restabelecido documenta a emergência de um momento 
completamente novo: quer dizer que uma pessoa não foi deixada 
para trás, sozinha; que alguém a acompanhou na sua fragilidade, 
dedicou-se a ela, oferecendo-lhe o cuidado necessário e garantindo 
a sua segurança, até que recuperasse. A raiz da civilização é, por 
isso, a comunidade. É na comunidade que a nossa história começa. 
Quando do eu fomos capazes de passar ao nós e de dar a este 
uma determinada configuração histórica, espiritual e ética.

É interessante escutar o que diz a etimologia latina da palavra 
comunidade (communitas). Associando dois termos, cum e munus, 
ela explica que os membros de uma comunidade – e também de 
uma comunidade nacional – não estão unidos por uma raiz oca-
sional qualquer. Estão ligados sim por um múnus, isto é, por um 
comum dever, por uma tarefa partilhada. Que tarefa é essa? Qual 
é a primeira tarefa de uma comunidade? Cuidar da vida. Não há 
missão mais grandiosa, mais humilde, mais criativa ou mais atual.

Celebrar o Dia de Portugal significa, portanto, reabilitar o 
pacto comunitário que é a nossa raiz. Sentir que fazemos parte 
uns dos outros, empenharmo-nos na qualificação fraterna da vida 
comum, ultrapassando a cultura da indiferença e do descarte. Uma 
comunidade desvitaliza-se quando perde a dimensão humana, 
quando deixa de colocar a pessoa humana no centro, quando não 
se empenha em tornar concreta a justiça social, quando desiste de 
corrigir as drásticas assimetrias que nos desirmanam, quando, com 
os olhos postos naqueles que se podem posicionar como primeiros, 
se esquece daqueles que são os últimos. Não podemos esquecer 
a multidão dos nossos concidadãos para quem o Covid19 ficará 
como sinónimo de desemprego, de diminuição de condições de 
vida, de empobrecimento radical e mesmo de fome. Esta tem de 
ser uma hora de solidariedade. No contexto do surto pandémico, 
foi, por exemplo, um sinal humanitário importante a regularização 
dos imigrantes com pedidos de autorização de residência, pendentes 
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no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. O desafio da integração 
é, porém, como sabemos, imenso, porque se trata de ajudar a 
construir raízes. E essas não se improvisam: são lentas, requerem 
tempo, políticas apropriadas e uma participação do conjunto da 
sociedade. Lembro-me de um diálogo do filme do cineasta Pedro 
Costa, «Vitalina Varela», onde se diz a alguém que chega ao nosso 
país: «chegaste atrasada, aqui em Portugal não há nada para ti». 
Sem compaixão e fraternidade fortalecem-se apenas os muros e 
aliena-se a possibilidade de lançar raízes.

Fortalecer o pacto intergeracional

Reabilitar o pacto comunitário implica robustecer, entre nós, 
o pacto intergeracional. O pior que nos poderia acontecer seria 
arrumarmos a sociedade em faixas etárias, resignando-nos a uma 
visão desagregada e desigual, como se não fossemos a cada mo-
mento um todo inseparável: velhos e jovens, reformados e jovens à 
procura do primeiro emprego, avós e netos, crianças e adultos no 
auge do seu percurso laboral. Precisamos, por isso, de uma visão 
mais inclusiva do contributo das diversas gerações. É um erro pensar 
ou representar uma geração como um peso, pois não poderíamos 
viver uns sem os outros.

A tempestade provocada pelo Covid19 obriga-nos como co-
munidade, a refletir sobre a situação dos idosos em Portugal e 
nesta Europa da qual somos parte. Por um lado, eles têm sido as 
principais vítimas da pandemia, e precisamos chorar essas perdas, 
dando a essas lágrimas uma dignidade e um tempo que porven-
tura ainda não nos concedemos, pois o luto de uma geração não 
é uma questão privada. Por outro, temos de rejeitar firmemente 
a tese de que uma esperança de vida mais breve determine uma 
diminuição do seu valor. A vida é um valor sem variações. Uma 
raiz de futuro em Portugal será, pelo contrário, aprofundar a con-
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tribuição dos seus idosos, ajudá-los a viver e a assumir-se como 
mediadores de vida para as novas gerações. Quando tomei posse 
como arquivista e bibliotecário da Santa Sé, uma das referências 
que quis evocar nesse momento foi a da minha avó materna, uma 
mulher analfabeta, mas que foi para mim a primeira biblioteca. 
Quando era criança, pensava que as histórias que ela contava, ou 
as cantilenas com que entretinha os netos, eram coisas de circun-
stância, inventadas por ela. Depois descobri que faziam parte do 
romanceiro oral da tradição portuguesa. E que afinal aquela avó 
analfabeta estava, sem que nós soubéssemos, e provavelmente sem 
que ela própria o soubesse, a mediar o nosso primeiro encontro 
com os tesouros da nossa cultura.

Robustecer o pacto intergeracional é também olhar seriamente 
para uma das nossas gerações mais vulneráveis, que é a dos jovens 
adultos, abaixo dos 35 anos; geração que, praticamente numa década, 
vê abater-se sobre as suas aspirações, uma segunda crise económica 
grave. Jovens adultos, muitos deles com uma alta qualificação escolar, 
remetidos para uma experiência interminável de trabalho precário 
ou de atividades informais que os obrigam sucessivamente a adiar 
os legítimos sonhos de autonomia pessoal, de lançar raízes familiares, 
de ter filhos e de se realizarem.

Implementar um novo pacto ambiental

A pandemia veio, por fim, expor a urgência de um novo 
pacto ambiental. Hoje é impossível não ver a dimensão do prob-
lema ecológico e climático, que têm uma clara raiz sistémica. Não 
podemos continuar a chamar progresso àquilo que para as frágeis 
condições do planeta, ou para a existência dos outros seres vivos, 
tem sido uma evidente regressão. Num dos textos centrais deste 
século XXI, a Encíclica Laudato Sii’, o Papa Francisco exorta a 
uma «ecologia integral», onde o presente e o futuro da nossa hu-
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manidade se pense a par do presente e do futuro da grande casa 
comum. Está tudo conectado. Precisamos de construir uma ecologia 
do mundo, onde em vez de senhores despóticos apareçamos como 
cuidadores sensatos, praticando uma ética da criação, que tenha 
expressão jurídica efetiva nos tratados transnacionais, mas também 
nos estilos de vida, nas escolhas e nas expressões mais domésticas 
do nosso quotidiano.

Uma viagem que fazemos juntos

Camões n’Os Lusíadas não apenas documentou um país em 
viagem, mas foi mais longe: representou o próprio país como via-
gem. Portugal é uma viagem que fazemos juntos há quase nove 
séculos. E o maior tesouro que esta nos tem dado é a possibilidade 
de ser-em-comum, esta tarefa apaixonante e sempre inacabada de 
plasmar uma comunidade aberta e justa, de mulheres e homens 
livres, onde todos são necessários, onde todos se sentem - e efe-
tivamente são - corresponsáveis pelo incessante trânsito que liga 
a multiplicidade das raízes à composição ampla e esperançosa do 
futuro. Portugal é e será, por isso, uma viagem que fazemos juntos. 
E uma grande viagem é como um grande amor. Uma viagem as-
sim - explica Maria Gabriela Llansol, uma das vozes mais límpidas 
da nossa contemporaneidade -, não se esgota, nem cancela na fugaz 
temporalidade da história, mas constitui uma espécie de «rasto do 
fulgor» que exprime a ardente natureza do sentido que interrogamos.

Cardeal José Tolentino de Mendonça
Mosteiro dos Jerónimos, Lisboa, 10 de junho de 2020
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Estar vigilantes e atentos
Carta do Papa Francisco aos sacerdotes da diocese 
de Roma, em dia de Pentecostes.

Amados irmãos!
Neste tempo de Páscoa, eu pensava em encontrar-me convosco 

e celebrar juntos a Missa crismal. Uma vez que uma celebração 
de caráter diocesano não é possível, escrevo-vos esta carta. A nova 
fase que iniciamos pede-nos sabedoria, clarividência e compromisso 
comum, para que todos os esforços e sacrifícios feitos até agora 
não sejam inúteis.

Durante este tempo de pandemia, muitos de vós partilharam 
comigo, por e-mail ou por telefone, o significado desta situação 
imprevista e desconcertante. Assim, sem poder sair nem ter con-
tacto direto, permitistes que eu soubesse “de primeira mão” o que 
estáveis a experimentar. Esta partilha alimentou a minha oração, 
em muitos casos para agradecer o testemunho corajoso e generoso 
que recebia de vós; noutros, foi a súplica e a intercessão confi-
ante no Senhor, que sempre estende a sua mão (cf. Mt 14, 31). 
Embora fosse necessário manter o distanciamento social, isto não 
impediu de reforçar o sentimento de pertença, de comunhão e de 
missão que nos ajudou a garantir que a caridade não fosse posta 
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em quarentena, especialmente para com as pessoas e comunidades 
mais desfavorecidas. Nestes diálogos sinceros, pude constatar que a 
distância necessária não era sinónimo de fuga nem de fechamento 
em si mesmo que anestesia, adormece e apaga a missão.

Encorajado por estes intercâmbios, escrevo-vos porque quero 
estar mais próximo de vós para acompanhar, partilhar e confirmar 
o vosso caminho. A esperança depende também de nós e exige 
que nos ajudemos uns aos outros a mantê-la viva e ativa; aquela 
esperança contagiosa que é cultivada e reforçada no encontro com 
os outros e que, como dom e tarefa, nos é dada para construir a 
nova “normalidade” que tanto desejamos.

Escrevo-vos, olhando para a primeira comunidade apostólica, 
que viveu também momentos de confinamento, isolamento, medo e 
incerteza. Passaram cinquenta dias entre a imobilidade, o fechamento 
e o anúncio incipiente que iria mudar para sempre a sua vida. Os 
discípulos tinham fechado as portas do lugar onde estavam, por medo 
dos judeus. Jesus veio e «pôs-se no meio deles e disse-lhes: “A paz seja 
convosco”. Dito isto, mostrou-lhes as suas mãos e o seu lado. E os 
discípulos regozijaram-se ao ver o Senhor. Jesus disse-lhes novamente: 
“A paz seja convosco! Como o Pai me enviou, também Eu vos 
envio”. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: “Recebei o Espírito 
Santo!”» (Jo 20, 19-22). Também nós nos deixemos surpreender!

«Os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se 
achavam, por medo dos judeus» (Jo 20, 19).

Tanto hoje como ontem, sentimos que «as alegrias e as esper-
anças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos 
pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e 
as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo; e 
não há realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre 
eco no seu coração» (Gaudium et spes, 1). Como conhecemos bem 
tudo isto! Todos nós ouvimos os números e as percentagens que, dia 
após dia, nos assaltavam; tocamos com as próprias mãos a dor do 
nosso povo. Não eram dados distantes: as estatísticas tinham nomes, 
rostos, histórias partilhadas. Como comunidade sacerdotal não éramos 
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alheios a esta realidade e não a víamos pela janela; encharcados 
pela tempestade que enfurecia, esforçastes-vos para estar presentes 
e acompanhar as vossas comunidades: vistes o lobo que chegava e 
não fugistes nem abandonastes o rebanho (cf. Jo 10, 12-13).

Sofremos a súbita perda de familiares, vizinhos, amigos, paroquia-
nos, confessores, pontos de referência da nossa fé. Vimos os rostos 
desconsolados daqueles que não puderam acompanhar e dizer adeus 
aos seus entes queridos nas suas últimas horas. Vimos o sofrimento 
e a impotência dos profissionais de saúde que, exaustos, se con-
sumiram em intermináveis dias de trabalho, preocupados por fazer 
face a tantas urgências. Todos sentimos a insegurança e o medo 
dos trabalhadores e voluntários que se expunham diariamente para 
garantir a prestação de serviços essenciais; e também para acompan-
har e cuidar daqueles que, devido à sua exclusão e vulnerabilidade, 
sofriam ainda mais com as consequências desta pandemia. Ouvimos 
e vimos as dificuldades e inconvenientes do confinamento social: 
a solidão e o isolamento, especialmente dos idosos; a ansiedade, 
a angústia e o sentimento de não-proteção face à incerteza do 
emprego e da habitação; a violência e o desgaste nas relações. O 
medo ancestral do contágio voltou a atingir duramente. Partilhamos 
também as preocupações angustiantes de famílias inteiras que não 
sabem o que pôr na mesa na próxima semana.

Experimentamos a nossa própria vulnerabilidade e impotência. 
Tal como o forno testa os vasos do oleiro, também nós fomos pos-
tos à prova (cf. Sr 27, 5). Desnorteados por tudo o que acontecia, 
sentimos de forma amplificada a precariedade da nossa vida e dos 
nossos compromissos apostólicos. A imprevisibilidade da situação 
pôs em evidência a nossa incapacidade de viver e de enfrentar o 
desconhecido, com aquilo que não podemos governar ou controlar 
e, como todos, sentimo-nos confusos, assustados, indefesos. Vivemos 
também esta raiva saudável e necessária que nos exorta a não abaixar 
os braços perante a injustiça e nos recorda que fomos sonhados 
para a Vida. Como Nicodemos, à noite, surpreendidos porque «o 
vento sopra onde quer e ouvimos a sua voz, mas não sabemos de 
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onde vem nem para onde vai», perguntamo-nos: «Como pode isto 
acontecer?»; e Jesus respondeu-nos: «Tu és mestre de Israel e não 
sabes estas coisas?» (cf. Jo 3, 8-10).

A complexidade do que tínhamos de enfrentar não tolerava 
receitas nem respostas de manuais; exigia muito mais do que exor-
tações fáceis ou discursos edificantes, incapazes de criar raízes e de 
assumir conscientemente tudo o que a vida concreta exigia de nós. 
A dor do nosso povo feriu-nos, as suas incertezas atingiram-nos, a 
nossa fragilidade comum despojou-nos de qualquer falsa complacên-
cia idealista ou espiritualista, bem como de toda a tentativa de fuga 
puritana. Ninguém é alheio a tudo o que acontece. Podemos dizer 
que vivemos comunitariamente a hora do pranto do Senhor: choramos diante 
do túmulo do amigo Lázaro (cf. Jo 11, 35), perante o fechamento 
do seu povo (cf. Lc 13, 14; 19, 41), na noite escura do Getséma-
ni (cf. Mc 14, 32-42; Lc 22, 44). É também a hora do pranto do 
discípulo perante o mistério da Cruz e do mal que atinge muitos 
inocentes. É o choro amargo de Pedro depois da negação (cf. Lc 22, 
62) e de Maria Madalena diante do sepulcro (cf. Jo 20, 11).

Sabemos que, nestas circunstâncias, não é fácil encontrar o 
caminho a seguir, nem faltarão vozes para dizer tudo o que poderia 
ter sido feito face a esta realidade desconhecida. As habituais formas 
de nos relacionarmos, organizarmos, celebrarmos, rezarmos, convo-
carmos e até enfrentarmos conflitos foram alteradas e desafiadas por 
uma presença invisível, que transformou a nossa vida quotidiana em 
adversidade. Não se trata apenas de um dado individual, familiar, de 
um determinado grupo social ou de um país. As caraterísticas do 
vírus fazem desaparecer as lógicas com que estávamos acostumados 
a dividir ou classificar a realidade. A pandemia não conhece adje-
tivos, não conhece fronteiras e ninguém pode pensar em escapar 
impune. Somos todos atingidos e envolvidos.

Foi posta em questão a narrativa de uma sociedade de profilaxia, 
imperturbável e sempre pronta para o consumo indefinido, revelando 
a falta de imunidade cultural e espiritual diante dos conflitos. Uma 
série de questões e problemas antigos e novos (que muitas regiões 
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consideravam ultrapassados e algo do passado) ocupou o horizonte 
e a atenção. Perguntas que ficarão sem uma resposta unicamente 
com a reabertura das diversas atividades; pelo contrário, será in-
dispensável desenvolver uma escuta atenta mas cheia de esperança, 
serena mas tenaz, constante mas não ansiosa, que possa preparar e 
facilitar o caminho que o Senhor nos chama a percorrer (cf. Mc 1, 
2-3). Sabemos que, da tribulação e das experiências dolorosas, não 
saímos como antes. Temos que estar vigilantes e atentos. O pró-
prio Senhor, na sua hora crucial, orou por isto: «Não peço que 
os tires do mundo, mas que os livres do mal» (Jo 17, 15). Pessoal 
e comunitariamente expostos e atingidos na nossa vulnerabilidade 
e fragilidade e nas nossas limitações, corremos o grave risco de 
nos retirarmos e de “remoermos” a desolação que a pandemia nos 
apresenta, bem como de nos exasperarmos num otimismo ilimi-
tado, incapazes de aceitar a dimensão real dos acontecimentos (cf. 
Exortação Apostólica Evangelii gaudium, 226-228).

As horas de tribulação põem em questão a nossa capacidade de 
discernimento para descobrir quais são as tentações que ameaçam 
aprisionar-nos numa atmosfera de perplexidade e confusão, para 
depois nos deixar cair num caos que impedirá as nossas comuni-
dades de promover a nova vida que o Senhor Ressuscitado nos 
quer conceder. Há muitas tentações, típicas desta época, que podem 
cegar-nos e fazer-nos cultivar certos sentimentos e atitudes que não 
permitem ter esperança para estimular a nossa criatividade, o nosso 
engenho e a nossa capacidade de resposta: querer assumir honesta-
mente a gravidade da situação, mas procurar resolvê-la apenas com 
atividades de substituição ou paliativas, esperando que tudo volte ao 
“normal”, ignorando as feridas profundas e o número de pessoas 
que entretanto faleceram; e permanecer imersos numa certa nostal-
gia paralisante do passado recente que nos faz dizer “nada voltará 
a ser como antes” e nos torna incapazes de convidar os outros a 
sonhar e a desenvolver novos caminhos e novos estilos de vida.

«Chegou Jesus, pôs-se no meio deles, e disse-lhes: “A paz seja 
convosco”. E, dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o seu lado. 
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Os discípulos alegraram-se, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus 
novamente: “A paz seja convosco!”» (Jo 20, 19-21).

O Senhor não escolheu nem procurou uma situação ideal para 
entrar na vida dos seus discípulos. Certamente teríamos preferido 
que tudo o que aconteceu não tivesse ocorrido, mas aconteceu; e 
assim como os discípulos de Emaús, também nós podemos con-
tinuar a murmurar com tristeza pelo caminho (cf. Lc 24, 13-21). 
Ao aparecer no Cenáculo com as portas fechadas, no meio do 
isolamento, do medo e da insegurança em que viviam, o Senhor 
foi capaz de transformar toda a lógica e dar um novo sentido à 
história e aos acontecimentos. Qualquer tempo é adequado para a 
proclamação da paz, nenhuma circunstância está desprovida da sua 
graça. A sua presença no meio do confinamento e das ausências 
forçadas anuncia, tanto para os discípulos de ontem como para nós 
hoje, um novo dia capaz de questionar a imobilidade e a resignação, 
e de mobilizar todos os dons ao serviço da comunidade. Com a 
sua presença, o confinamento tornou-se fecundo, dando vida à 
nova comunidade apostólica.

Digamo-lo com confiança e sem medo: «Onde abundou o 
pecado, superabundou a graça» (Rm 5, 20). Não temamos os ce-
nários complexos em que vivemos porque neles, entre nós, está 
o Senhor; Deus fez sempre o milagre de produzir bons frutos 
(cf. Jo 15, 5). A alegria cristã nasce precisamente desta certeza. No 
meio das contradições e incompreensões que temos de enfrentar 
todos os dias, esmagados e até atordoados por tantas palavras e 
conexões, esconde-se a voz do Ressuscitado que nos diz: «A paz 
seja convosco!».

É consolador ler o Evangelho e contemplar Jesus no meio do 
seu povo, enquanto Ele acolhe e abraça a vida e as pessoas na 
medida que se apresentam. Os seus gestos dão corpo ao bonito 
cântico de Maria: «Dissipou os soberbos no pensamento dos seus 
corações. Depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes» 
(Lc 1, 51-52). Ele próprio ofereceu as suas mãos e o seu lado 
ferido como forma de ressurreição. Ele não esconde nem dissi-
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mula as suas feridas; pelo contrário, convida Tomé a tocar com a 
mão como um lado ferido pode ser fonte da Vida em abundância 
(cf. Jo 20, 27-29).

Em várias ocasiões, como acompanhador espiritual, pude teste-
munhar que «a pessoa que, vendo as coisas como realmente estão, 
se deixa trespassar pela aflição e chora no seu coração, é capaz de 
alcançar as profundezas da vida e ser autenticamente feliz. Esta pes-
soa é consolada, mas com a consolação de Jesus e não do mundo. 
Assim pode ter a coragem de compartilhar o sofrimento alheio, e 
deixa de fugir das situações dolorosas. Desta forma, descobre que 
a vida tem sentido socorrendo o outro na sua aflição, compreen-
dendo a angústia alheia, aliviando os outros. Esta pessoa sente que 
o outro é carne da sua carne, não teme aproximar-se até tocar a 
sua ferida, compadece-se até sentir que as distâncias são superadas. 
Assim, é possível acolher aquela exortação de São Paulo: “Chorai 
com os que choram” (Rm 12, 15). Saber chorar com os outros: 
isto é santidade» (Exortação Apostólica Gaudete et exsultate, 76).

«“Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. 
Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: “Recebei o Espírito San-
to”» (Jo 20, 21-22).

Caros irmãos, como comunidade sacerdotal somos chamados 
a anunciar e profetizar o futuro, como a sentinela ao anunciar a 
aurora que traz um novo dia (cf. Is 21, 11): ou será algo novo, ou 
será mais, muito mais e pior do que o habitual. A Ressurreição não 
é apenas um acontecimento histórico do passado a ser recordado 
e celebrado; é mais, muito mais: é o anúncio da salvação de um 
novo tempo que ressoa e que já hoje começa: «a qual já começa: 
não a vedes?» (Is 43, 19); é o ad-vir que o Senhor nos chama a 
construir. A fé permite-nos uma imaginação realista e criativa, capaz 
de abandonar a lógica da repetição, da substituição ou da conser-
vação; convida-nos a instaurar um tempo sempre novo: o tempo 
do Senhor. Se uma presença invisível, silenciosa, expansiva e viral 
nos colocou em crise e nos perturbou, que esta outra Presença 
discreta, respeitadora e não intrusa nos chame novamente e nos 
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ensine a não ter medo de enfrentar a realidade. Se uma presença 
impalpável foi capaz de perturbar e subverter as prioridades e as 
agendas globais aparentemente inamovíveis, que tanto sufocam e 
devastam as nossas comunidades e a nossa irmã terra, não temamos 
que seja a presença do Ressuscitado a traçar o nosso caminho, a 
abrir horizontes e a dar-nos a coragem de viver este momento 
histórico e único. Um punhado de homens temerosos conseguiu 
iniciar uma nova corrente, uma proclamação viva do Deus connosco. 
Não temais! «A força do testemunho dos santos consiste em viver 
as bem-aventuranças e a regra de comportamento do juízo final» 
(Exortação Apostólica Gaudete et exsultate, 109).

Deixemo-nos surpreender mais uma vez pelo Ressuscitado. 
Que do seu lado ferido Ele seja sinal de quão dura e injusta é a 
realidade que nos exorta a não virarmos as costas à dura e difícil 
realidade dos nossos irmãos. Que Ele nos ensine a acompanhar, 
curar e enfaixar as feridas do nosso povo, não com medo mas 
com a audácia e a prodigalidade evangélica da multiplicação dos 
pães (cf. Mt 14, 15-21); com a coragem, a preocupação e a res-
ponsabilidade do samaritano (cf. Lc 10, 33-35); com a alegria e a 
festa do pastor pela ovelha reencontrada (cf. Lc 15, 4-6); com o 
abraço reconciliador do pai que conhece o perdão (cf. Lc 15, 20); 
com a piedade, doçura e ternura de Maria de Betânia (cf. Jo 12, 
1-3); com a mansidão, a paciência e a inteligência dos discípulos 
missionários do Senhor (cf. Mt 10, 16-23). Que as mãos chagadas 
do Ressuscitado consolem as nossas tristezas, elevem a nossa espe-
rança e nos impulsionem a procurar o Reino de Deus para além 
dos nossos refúgios habituais. Deixemo-nos surpreender inclusive 
pelo nosso povo fiel e simples, muitas vezes provado e dilacerado, 
mas também visitado pela misericórdia do Senhor. Que este povo 
nos ensine a plasmar e temperar o nosso coração de pastor com 
mansidão e compaixão, com a humildade e a magnanimidade da 
resistência ativa, solidária, paciente e corajosa, que não permanece 
indiferente, mas nega e desmascara qualquer ceticismo e fatalismo. 
Quanto devemos aprender da força do povo fiel de Deus, que 
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encontra sempre uma forma de socorrer e acompanhar quantos 
caíram! A Ressurreição é o anúncio de que as coisas podem 
mudar. Deixemos que a Páscoa, que não conhece fronteiras, nos 
conduza de forma criativa aos lugares onde a esperança e a vida 
lutam, onde o sofrimento e a dor se tornam um espaço favorável 
à corrupção e à especulação, onde a agressividade e a violência 
parecem ser a única saída.

Como presbíteros, filhos e membros de um povo sacerdotal, 
cabe a nós assumir a responsabilidade pelo futuro e projetá-lo como 
irmãos. Coloquemos nas mãos feridas do Senhor, como oferta santa, 
a nossa fragilidade, a fragilidade do nosso povo, a fragilidade de 
toda a humanidade. O Senhor é Aquele que nos transforma, que 
se serve de nós como pão, carrega a nossa vida nas suas mãos, 
abençoa-nos, parte-nos e partilha-nos, oferecendo-nos ao seu povo. 
E deixemo-nos ungir com humildade pelas palavras de Paulo, para 
que se difundam como óleo perfumado nos diversos recantos da 
nossa cidade e assim despertem a discreta esperança que muitos 
— tacitamente — conservam no seu coração: «Em tudo somos 
atribulados, mas não esmagados; perplexos, mas não desanimados; 
perseguidos, mas não desamparados; abatidos, mas não destruídos 
Trazemos sempre no nosso corpo os traços da morte do Senhor 
Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste no nosso 
corpo» (2 Cor 4, 8-10). Participemos com Jesus na sua paixão, a 
nossa paixão, para viver também com Ele a força da Ressurreição: 
a certeza do amor de Deus, capaz de mover as entranhas e de 
sair às encruzilhadas para anunciar «a Boa Nova aos pobres, para 
anunciar a libertação aos cativos e, aos cegos o recobrar da vista, 
para mandar em liberdade os oprimidos e proclamar um ano de 
graça do Senhor» (cf. Lc 4, 18-19), com a alegria que todos podem 
participar ativamente com a sua dignidade de filhos do Deus vivo.

Tudo isto, que pensei e senti durante este tempo de pandemia, 
quero partilhá-lo fraternalmente convosco, para que nos ajude no 
caminho do louvor ao Senhor e do serviço aos irmãos. Espero 
que seja útil a todos nós para “amar e servir mais”.
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Que o Senhor Jesus vos abençoe e que a Santíssima Virgem vos 
proteja. E, por favor, peço-vos que não vos esqueçais de rezar por mim!

Fraternalmente,
Francisco

Estende a tua mão ao pobre

«Estende a tua mão ao pobre» (Sir 7, 32) é o 
tema da mensagem do Papa Francisco para o IV 
Dia Mundial dos Pobres que se celebra em 15 
de novembro.

«Estende a tua mão ao pobre» (Sir 7, 32): a sabedoria antiga 
dispôs estas palavras como um código sacro que se deve seguir na 
vida. Hoje ressoam com toda a densidade do seu significado para 
nos ajudar, também a nós, a concentrar o olhar no essencial e 
superar as barreiras da indiferença. A pobreza assume sempre rostos 
diferentes, que exigem atenção a cada condição particular: em cada 
uma destas, podemos encontrar o Senhor Jesus, que revelou estar 
presente nos seus irmãos mais frágeis (cf. Mt 25, 40).

1. Tomemos nas mãos o Ben-Sirá, um dos livros do Antigo 
Testamento. Nele encontramos as palavras dum mestre da sabedoria 
que viveu cerca de duzentos anos antes de Cristo. Andava à pro-
cura da sabedoria que torna os homens melhores e capazes de 
perscrutar profundamente as vicissitudes da vida. E fê-lo num 
período de dura prova para o povo de Israel, um tempo de dor, 
luto e miséria por causa da dominação de potências estrangeiras. 
Sendo um homem de grande fé, enraizado nas tradições dos pais, 
o seu primeiro pensamento foi dirigir-se a Deus para Lhe pedir o 
dom da sabedoria. E o Senhor não lhe deixou faltar a sua ajuda.
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Desde as primeiras páginas do livro, Ben-Sirá propõe os seus 
conselhos sobre muitas situações concretas da vida, sendo a pobreza 
uma delas. Insiste que, na contrariedade, é preciso ter confiança 
em Deus: «Não te perturbes no tempo do infortúnio. Conserva-te 
unido a Ele e não te separes, para teres bom êxito no teu momento 
derradeiro. Aceita tudo o que te acontecer e tem paciência nas 
vicissitudes da tua humilhação, porque no fogo se prova o ouro, e 
os eleitos de Deus no cadinho da humilhação. Nas doenças e na 
pobreza, confia n’Ele. Confia em Deus e Ele te salvará, endireita 
os teus caminhos e espera n’Ele. Vós que temeis o Senhor, esperai 
na sua misericórdia, e não vos afasteis, para não cairdes» (2, 2-7).

2. Página a página, descobrimos um precioso compêndio de 
sugestões sobre o modo de agir à luz duma relação íntima com 
Deus, criador e amante da criação, justo e providente para com 
todos os seus filhos. Mas, a constante referência a Deus não impede 
de olhar para o homem concreto; pelo contrário, as duas realidades 
estão intimamente conexas.

Demonstra-o claramente o texto donde se tirou o título desta 
Mensagem (cf. 7, 29-36). São inseparáveis a oração a Deus e a 
solidariedade com os pobres e os enfermos. Para celebrar um culto 
agradável ao Senhor, é preciso reconhecer que toda a pessoa, mesmo 
a mais indigente e desprezada, traz gravada em si mesma a ima-
gem de Deus. De tal consciência deriva o dom da bênção divina, 
atraída pela generosidade praticada para com os pobres. Por isso, 
o tempo que se deve dedicar à oração não pode tornar-se jamais 
um álibi para descuidar o próximo em dificuldade. É verdade o 
contrário: a bênção do Senhor desce sobre nós e a oração alcança 
o seu objetivo, quando são acompanhadas pelo serviço dos pobres.

3. Como permanece atual, também para nós, este ensinamento! 
Na realidade, a Palavra de Deus ultrapassa o espaço, o tempo, as 
religiões e as culturas. A generosidade que apoia o vulnerável, consola 
o aflito, mitiga os sofrimentos, devolve dignidade a quem dela está 
privado, é condição para uma vida plenamente humana. A opção 
de prestar atenção aos pobres, às suas muitas e variadas carências, 
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não pode ser condicionada pelo tempo disponível ou por interesses 
privados, nem por projetos pastorais ou sociais desencarnados. Não 
se pode sufocar a força da graça de Deus pela tendência narcisista 
de se colocar sempre a si mesmo no primeiro lugar.

Manter o olhar voltado para o pobre é difícil, mas tão neces-
sário para imprimir a justa direção à nossa vida pessoal e social. 
Não se trata de gastar muitas palavras, mas antes de comprometer 
concretamente a vida, impelidos pela caridade divina. Todos os anos, 
com o Dia Mundial dos Pobres, volto a esta realidade fundamental 
para a vida da Igreja, porque os pobres estão e sempre estarão 
connosco (cf. Jo 12, 8) para nos ajudar a acolher a companhia de 
Cristo na existência do dia a dia.

4. O encontro com uma pessoa em condições de pobreza não 
cessa de nos provocar e questionar. Como podemos contribuir 
para eliminar ou pelo menos aliviar a sua marginalização e o seu 
sofrimento? Como podemos ajudá-la na sua pobreza espiritual? A 
comunidade cristã é chamada a coenvolver-se nesta experiência de 
partilha, ciente de que não é lícito delegá-la a outros. E, para servir 
de apoio aos pobres, é fundamental viver pessoalmente a pobreza 
evangélica. Não podemos sentir-nos tranquilos, quando um membro 
da família humana é relegado para a retaguarda, reduzindo-se a 
uma sombra. O clamor silencioso de tantos pobres deve encontrar 
o povo de Deus na vanguarda, sempre e em toda parte, para lhes 
dar voz, defendê-los e solidarizar-se com eles face a tanta hipocrisia 
e tantas promessas não cumpridas, e para os convidar a participar 
na vida da comunidade.

É verdade que a Igreja não tem soluções globais a propor, 
mas oferece, com a graça de Cristo, o seu testemunho e gestos 
de partilha. Além disso, sente-se obrigada a apresentar os pedidos 
de quantos não têm o necessário para viver. Lembrar a todos o 
grande valor do bem comum é, para o povo cristão, um com-
promisso vital, que se concretiza na tentativa de não esquecer 
nenhum daqueles cuja humanidade é violada nas suas necessidades 
fundamentais.
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5. Estender a mão leva a descobrir, antes de tudo a quem o 
faz, que dentro de nós existe a capacidade de realizar gestos que 
dão sentido à vida. Quantas mãos estendidas se veem todos os dias! 
Infelizmente, sucede sempre com maior frequência que a pressa 
faz cair num turbilhão de indiferença, a tal ponto que se deixa 
de reconhecer todo o bem que se realiza diariamente no silêncio 
e com grande generosidade. Assim, só quando acontecem factos 
que transtornam o curso da nossa vida é que os olhos se tornam 
capazes de vislumbrar a bondade dos santos «ao pé da porta», «da-
queles que vivem perto de nós e são um reflexo da presença de 
Deus» (Francisco, Exort. ap. Gaudete et exsultate, 7), mas dos quais 
ninguém fala. As más notícias abundam de tal modo nas páginas 
dos jornais, nos sites da internet e nos visores da televisão, que faz 
pensar que o mal reine soberano. Mas não é assim. Certamente 
não faltam a malvadez e a violência, a prepotência e a corrupção, 
mas a vida está tecida por atos de respeito e generosidade que não 
só compensam o mal, mas impelem a ultrapassá-lo permanecendo 
cheios de esperança.

6. Estender a mão é um sinal: um sinal que apela imediata-
mente à proximidade, à solidariedade, ao amor. Nestes meses, em 
que o mundo inteiro foi dominado por um vírus que trouxe dor 
e morte, desconforto e perplexidade, pudemos ver tantas mãos 
estendidas! A mão estendida do médico que se preocupa de cada 
paciente, procurando encontrar o remédio certo. A mão estendida 
da enfermeira e do enfermeiro que permanece, muito para além 
dos seus horários de trabalho, a cuidar dos doentes. A mão este-
ndida de quem trabalha na administração e providencia os meios 
para salvar o maior número possível de vidas. A mão estendida do 
farmacêutico exposto a inúmeros pedidos num arriscado contacto 
com as pessoas. A mão estendida do sacerdote que, com o coração 
partido, continua a abençoar. A mão estendida do voluntário que 
socorre quem mora na rua e a quantos, embora possuindo um 
teto, não têm nada para comer. A mão estendida de homens e 
mulheres que trabalham para prestar serviços essenciais e segurança. 
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E poderíamos enumerar ainda outras mãos estendidas, até compor 
uma ladainha de obras de bem. Todas estas mãos desafiaram o 
contágio e o medo, a fim de dar apoio e consolação.

7. Esta pandemia chegou de improviso e apanhou-nos im-
preparados, deixando uma grande sensação de desorientamento 
e impotência. Mas, a mão estendida ao pobre não chegou de 
improviso. Antes, dá testemunho de como nos preparamos para 
reconhecer o pobre a fim de o apoiar no tempo da necessidade. 
Não nos improvisamos instrumentos de misericórdia. Requer-se um 
treino diário, que parte da consciência de quanto nós próprios, em 
primeiro lugar, precisamos duma mão estendida em nosso favor.

Este período que estamos a viver colocou em crise muitas 
certezas. Sentimo-nos mais pobres e mais vulneráveis, porque ex-
perimentamos a sensação da limitação e a restrição da liberdade. 
A perda do emprego, dos afetos mais queridos, como a falta das 
relações interpessoais habituais, abriu subitamente horizontes que 
já não estávamos acostumados a observar. As nossas riquezas es-
pirituais e materiais foram postas em questão e descobrimo-nos 
amedrontados. Fechados no silêncio das nossas casas, descobrimos 
como é importante a simplicidade e o manter os olhos fixos no 
essencial. Amadureceu em nós a exigência duma nova fraterni-
dade, capaz de ajuda recíproca e estima mútua. Este é um tempo 
favorável para «voltar a sentir que precisamos uns dos outros, que 
temos uma responsabilidade para com os outros e o mundo (...). 
Vivemos já muito tempo na degradação moral, baldando-nos à 
ética, à bondade, à fé, à honestidade (...). Uma tal destruição de 
todo o fundamento da vida social acaba por colocar-nos uns contra 
os outros na defesa dos próprios interesses, provoca o despertar de 
novas formas de violência e crueldade e impede o desenvolvimento 
duma verdadeira cultura do cuidado do meio ambiente» (Francisco, 
Carta enc. Laudato si’, 229). Enfim, as graves crises económicas, 
financeiras e políticas não cessarão enquanto permitirmos que 
permaneça em letargo a responsabilidade que cada um deve sentir 
para com o próximo e toda a pessoa.
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8. «Estende a mão ao pobre» é, pois, um convite à responsabi-
lidade, sob forma de empenho direto, de quem se sente parte do 
mesmo destino. É um encorajamento a assumir os pesos dos mais 
vulneráveis, como recorda São Paulo: «Pelo amor, fazei-vos servos 
uns dos outros. É que toda a Lei se cumpre plenamente nesta 
única palavra: ama o teu próximo como a ti mesmo. (...) Carregai 
as cargas uns dos outros» (Gal 5, 13-14; 6, 2). O Apóstolo ensina 
que a liberdade que nos foi dada com a morte e ressurreição de 
Jesus Cristo é, para cada um de nós, uma responsabilidade para 
colocar-se ao serviço dos outros, sobretudo dos mais frágeis. Não 
se trata duma exortação facultativa, mas duma condição da auten-
ticidade da fé que professamos.

E aqui volta o livro de Ben-Sirá em nossa ajuda: sugere ações 
concretas para apoiar os mais vulneráveis e usa também algumas 
imagens sugestivas. Primeiro, toma em consideração a debilidade 
de quantos estão tristes: «Não fujas dos que choram» (7, 34). O 
período da pandemia constrangeu-nos a um isolamento forçado, 
impedindo-nos até de poder consolar e estar junto de amigos e 
conhecidos atribulados com a perda dos seus entes queridos. E, 
depois, afirma o autor sagrado: «Não sejas preguiçoso em visitar 
um doente» (7, 35). Experimentamos a impossibilidade de estar 
junto de quem sofre e, ao mesmo tempo, tomamos consciência da 
fragilidade da nossa existência. Enfim, a Palavra de Deus nunca nos 
deixa tranquilos e continua a estimular-nos para o bem.

9. «Estende a mão ao pobre» faz ressaltar, por contraste, a ati-
tude de quantos conservam as mãos nos bolsos e não se deixam 
comover pela pobreza, da qual frequentemente são cúmplices também 
eles. A indiferença e o cinismo são o seu alimento diário. Que 
diferença relativamente às mãos generosas que acima descrevemos! 
Com efeito, existem mãos estendidas para premer rapidamente o 
teclado dum computador e deslocar somas de dinheiro duma parte 
do mundo para outra, decretando a riqueza de restritas oligarquias 
e a miséria de multidões ou a falência de nações inteiras. Há mãos 
estendidas a acumular dinheiro com a venda de armas que outras 
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mãos, incluindo mãos de crianças, utilizarão para semear morte e 
pobreza. Existem mãos estendidas que, na sombra, trocam doses 
de morte para se enriquecer e viver no luxo e num efémero 
desregramento. Existem mãos estendidas que às escondidas trocam 
favores ilegais para um lucro fácil e corruto. E há também mãos 
estendidas que, numa hipócrita respeitabilidade, estabelecem leis que 
eles mesmos não observam.

Neste cenário, «os excluídos continuam a esperar. Para se 
poder apoiar um estilo de vida que exclui os outros ou mesmo 
entusiasmar-se com este ideal egoísta, desenvolveu-se uma glo-
balização da indiferença. Quase sem nos dar conta, tornamo-nos 
incapazes de nos compadecer ao ouvir os clamores alheios, já não 
choramos à vista do drama dos outros, nem nos interessamos por 
cuidar deles, como se tudo fosse uma responsabilidade de outrem, 
que não nos incumbe» (Francisco, Exort. ap Evangelii gaudium, 
54). Não poderemos ser felizes enquanto estas mãos que semeiam 
morte não forem transformadas em instrumentos de justiça e paz 
para o mundo inteiro.

10. «Em todas as tuas obras, lembra-te do teu fim» (Sir 7, 
36): tal é a frase com que Ben-Sirá conclui a sua reflexão. O 
texto presta-se a uma dupla interpretação. A primeira destaca que 
precisamos de ter sempre presente o fim da nossa existência. A 
lembrança do nosso destino comum pode ajudar a conduzir uma 
vida sob o signo da atenção a quem é mais pobre e não teve as 
mesmas possibilidades que nós. Mas existe também uma segunda 
interpretação, que evidencia principalmente a finalidade, o objetivo 
para o qual tende cada um. É a finalidade da nossa vida que exige 
um projeto a realizar e um caminho a percorrer sem se cansar. Pois 
bem! O objetivo de cada ação nossa só pode ser o amor: tal é o 
objetivo para onde caminhamos, e nada deve distrair-nos dele. Este 
amor é partilha, dedicação e serviço, mas começa pela descoberta 
de que primeiro fomos nós amados e despertados para o amor. 
Esta finalidade aparece no momento em que a criança se cruza 
com o sorriso da mãe, sentindo-se amada pelo próprio facto de 
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existir. De igual modo um sorriso que partilhamos com o pobre 
é fonte de amor e permite viver na alegria. Possa então a mão 
estendida enriquecer-se sempre com o sorriso de quem não faz 
pesar a sua presença nem a ajuda que presta, mas alegra-se apenas 
em viver o estilo dos discípulos de Cristo.

Neste caminho de encontro diário com os pobres, acompanha-
nos a Mãe de Deus que é, mais do que qualquer outra, a Mãe 
dos pobres. A Virgem Maria conhece de perto as dificuldades e os 
sofrimentos de quantos estão marginalizados, porque Ela mesma Se 
viu a dar à luz o Filho de Deus num estábulo. Devido à ameaça 
de Herodes, fugiu, juntamente com José, seu esposo, e o Menino 
Jesus, para outro país e, durante alguns anos, a Sagrada Família 
conheceu a condição de refugiados. Possa a oração à Mãe dos 
pobres acomunar estes seus filhos prediletos e quantos os servem 
em nome de Cristo. E a oração transforme a mão estendida num 
abraço de partilha e reconhecida fraternidade.

Roma, em São João de Latrão, na Memória litúrgica de Santo António, 
13 de junho de 2020.

 Francisco

Unidade e Profecia

Homilia do Papa Francisco na solenidade de S. 
Pedro e S. Paulo.

Na festa dos dois Apóstolos desta cidade, gostaria de partilhar 
convosco duas palavras-chave: unidade e profecia.

Unidade. Celebramos conjuntamente duas figuras muito diferentes: 
Pedro era um pescador que passava os dias entre os remos e as 
redes; Paulo, um fariseu culto, que ensinava nas sinagogas. Quando 
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saíram em missão, Pedro dirigiu-se aos judeus; Paulo, aos pagãos. E, 
quando se cruzaram os seus caminhos, discutiram animadamente, 
como Paulo não tem vergonha de contar numa carta (cf. Gal 2, 
11-14). Enfim, eram duas pessoas muito diferentes, mas sentiam-se 
irmãos, como numa família unida onde muitas vezes se discute 
mas sem deixar de se amarem. Contudo a familiaridade, que os 
unia, não provinha de inclinações naturais, mas do Senhor. Ele 
não nos mandou agradar, mas amar. É Ele que nos une, sem nos 
uniformizar. Une-nos nas diferenças.

A primeira Leitura de hoje leva-nos à fonte desta unidade. 
Narra que a Igreja, pouco depois de ter nascido, passava por uma 
fase crítica: Herodes não lhe dava paz, a perseguição era violenta, o 
apóstolo Tiago fora morto; e agora acabou preso o próprio Pedro. 
A comunidade parece decapitada; cada qual teme pela própria vida. 
Contudo, neste momento trágico, ninguém foge, ninguém pensa 
em salvar a pele, ninguém abandona os outros, mas todos rezam 
juntos. Da oração, tiram coragem; da oração, vem uma unidade mais 
forte do que qualquer ameaça. Diz o texto que, «enquanto Pedro 
estava encerrado na prisão, a Igreja orava a Deus, instantemente, 
por ele» (At 12, 5). A unidade é um princípio que se ativa com a 
oração, porque a oração permite ao Espírito Santo intervir, abrir à 
esperança, encurtar as distâncias, manter-nos juntos nas dificuldades.

Notemos outra coisa: naqueles momentos dramáticos, ninguém 
se lamenta do mal, das perseguições, de Herodes. Ninguém insulta 
Herodes; e nós estamos tão habituados a insultar os responsáveis. É 
inútil, e até chato, que os cristãos percam tempo a lamentar-se do 
mundo, da sociedade, daquilo que está errado. As lamentações não 
mudam nada. Lembremo-nos de que as lamentações são a segunda 
porta que fechamos ao Espírito Santo, como vos disse no dia de 
Pentecostes: a primeira é o narcisismo, a segunda o desânimo, a 
terceira é o pessimismo. O narcisismo leva-te a parar diante do 
espelho, a olhar continuamente para ti; o desânimo, às lamenta-
ções; o pessimismo, ao enigmático, à escuridão. Estas três atitudes 
fecham a porta ao Espírito Santo. Aqueles cristãos não culpavam, 
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mas rezavam. Naquela comunidade, ninguém dizia: «Se Pedro tivesse 
sido mais cauteloso, não estaríamos nesta situação». Ninguém o 
dizia. Humanamente havia motivos para criticar Pedro, mas nin-
guém o criticava. Não murmuravam contra ele, mas rezavam por 
ele. Não falavam por trás, mas falavam com Deus. Hoje, podemos 
interrogar-nos: «Guardamos a nossa unidade com a oração: a nossa 
unidade da Igreja? Rezamos uns pelos outros?» Que aconteceria se 
se rezasse mais e murmurasse menos, deixando a língua um pouco 
mais tranquila? Aquilo que aconteceu a Pedro na prisão: como 
então, muitas portas que separam, abrir-se-iam; muitas algemas que 
imobilizam, cairiam. E nós ficaríamos maravilhados, como sucedeu 
àquela serva que, ao perceber que Pedro está à porta, nem pensa 
em abrir mas volta para a sala a correr, estupefacta pela alegria 
de ter ouvido a voz de Pedro (cf. At 12, 10-17). Peçamos a graça 
de saber rezar uns pelos outros. São Paulo exortava os cristãos a 
rezar por todos, mas em primeiro lugar por quem governa (cf. 1 
Tim 2, 1-3). «Mas este governante é...», e os adjetivos são muitos. 
Não os digo, porque este não é o momento nem o lugar para 
repetir os adjetivos que se ouvem contra os governantes. Deixemos 
que Deus os julgue! Nós rezemos pelos governantes. Rezemos… 
Precisam da nossa oração. É uma tarefa que o Senhor nos confia. 
Temo-la cumprido? Ou limitamo-nos a falar, a insultar? Quando 
rezamos, Deus espera que nos lembremos também de quem não 
pensa como nós, de quem nos bateu a porta na cara, das pessoas 
a quem nos custa perdoar. Só a oração desata as algemas, como a 
Pedro; só a oração deixa livre o caminho para a unidade.

Neste dia, benzem-se os pálios que serão entregues ao Decano 
do Colégio Cardinalício e aos Arcebispos Metropolitas nomeados 
no decorrer do último ano. O pálio recorda a unidade entre as 
ovelhas e o Pastor que, como Jesus, carrega a ovelha aos ombros 
e nunca mais a larga. Além disso, segundo uma bela tradição, 
hoje unimo-nos de maneira especial ao Patriarcado Ecuménico 
de Constantinopla. Pedro e André eram irmãos; e entre nós, 
quando é possível, trocamos uma visita fraterna nas respetivas 
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festas; não tanto por gentileza, mas para caminhar juntos rumo 
à meta que o Senhor nos indica: a unidade plena. Hoje, eles 
não conseguiram vir, pela dificuldade de viajar devido ao coro-
navírus, mas quando desci para venerar as relíquias de Pedro, no 
coração sentia junto de mim o meu amado irmão Bartolomeu. 
Eles estão, aqui, connosco.

A segunda palavra: profecia. Unidade e profecia. Os nossos 
Apóstolos foram provocados por Jesus. Pedro ouviu-O perguntar-lhe: 
«Tu, quem dizes que Eu sou?» (cf. Mt 16, 15). Naquele momento, 
compreendeu que, ao Senhor, não Lhe interessam as opiniões 
gerais, mas a opção pessoal de O seguir. Também a vida de Paulo 
mudou depois duma provocação de Jesus: «Saulo, Saulo, porque 
Me persegues?» (At 9, 4). O Senhor abalou-o dentro: mais do 
que fazê-lo cair por terra no caminho de Damasco, derrubou 
a sua presunção de homem religioso e bom. Assim um Saulo 
altivo tornou-se Paolo: Paulo, que significa «pequeno». A estas 
provocações, a estas inversões da vida seguem as profecias: «Tu 
és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja» (Mt 16, 
18); e a Paulo: «É instrumento da minha escolha, para levar o 
meu nome perante os pagãos» (At 9, 15). Assim, a profecia nasce 
quando nos deixamos provocar por Deus: não quando gerimos a 
própria tranquilidade, mantendo tudo sob controle. Não nasce do 
meu pensamento; não nasce do meu coração fechado. Nasce, se 
nos deixarmos provocar por Deus. Quando o Evangelho inverte as 
certezas, brota a profecia. Só quem se abre às surpresas de Deus 
é que se torna profeta. Vemo-lo em Pedro e Paulo, profetas que 
enxergam mais além: Pedro é o primeiro a proclamar que Jesus 
é «o Messias, o Filho de Deus vivo» (Mt 16, 16); Paulo antecipa 
a conclusão da sua vida: «Já me aguarda a merecida coroa, que 
me entregará, naquele dia, o Senhor» (2 Tim 4, 8).

Hoje precisamos de profecia, mas de verdadeira profecia: não 
discursos que prometem o impossível, mas testemunhos de que o 
Evangelho é possível. Não são necessárias manifestações miraculosas. 
Dá-me pena ao ouvir proclamar: «Queremos uma Igreja profética». 
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Muito bem! E que fazes para que a Igreja seja profética? Servem 
vidas que manifestam o milagre do amor de Deus. Não potência, 
mas coerência; não palavras, mas oração; não proclamações, mas 
serviço. Queres uma Igreja profética? Começa a servir, e não digas 
nada. Não teoria, mas testemunho. Precisamos não de ser ricos, mas 
de amar os pobres; não de ganhar para nós, mas de nos gastarmos 
pelos outros; não do consenso do mundo, do estar de bem com 
todos (entre nós usa-se a expressão: «estar de bem com Deus e com 
o diabo»), estar de bem com todos, não! Isto não é profecia. Mas 
precisamos da alegria pelo mundo que virá; não daqueles projetos 
pastorais que parecem conter em si mesmos a própria eficiência, 
como se fossem Sacramentos! Projetos pastorais eficientes, não; mas 
precisamos de pastores que ofereçam a vida: de enamorados de Deus. 
Foi assim, como enamorados, que Pedro e Paulo anunciaram Jesus. 
Pedro, antes de ser colocado na cruz, não pensa em si mesmo, mas 
no seu Senhor e, considerando-se indigno de morrer como Ele, 
pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Paulo está para 
ser decapitado e pensa só em dar a vida, escrevendo que quer ser 
«oferecido como sacrifício» (2 Tim 4, 6). Isto é profecia …e não 
palavras. Isto é profecia, a profecia que muda a história.

Amados irmãos e irmãs, Jesus profetizou a Pedro: «Tu és Pe-
dro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja». Existe, também 
para nós, uma profecia semelhante; encontra-se no último livro da 
Bíblia, quando Jesus promete às suas testemunhas fiéis «uma pedra 
branca», na qual «estará gravado um novo nome» (Ap 2, 17). Como 
o Senhor transformou Simão em Pedro, assim chama a cada um 
para fazer de nós pedras vivas, com as quais construir uma Igreja e 
uma humanidade renovadas. Há sempre quem destrua a unidade e 
quem apague a profecia, mas o Senhor acredita em nós e pede-te: 
«Tu queres ser construtor de unidade? Queres ser profeta do meu 
céu na terra?» Irmãos e irmãs, deixemo-nos provocar por Jesus e 
ganhemos a coragem de Lhe dizer: «Sim, quero»!
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Diretório para a catequese
 

O Vaticano apresentou em 25 de junho o novo Directório para 
a Catequese. A nova edição sublinha o impacto das novas tecnologias 
e da globalização na transmissão da fé, para além de defender uma 
maior atenção às pessoas com deficiência, migrantes e reclusos na 
acção das comunidades católicas.

“Na Igreja, muitas vezes, é habitual uma comunicação unidi-
reccional: prega-se, ensina-se e apresentam-se sínteses dogmáticas. 
Além disso, só com um texto escrito é difícil falar aos mais jovens, 
habituados a uma linguagem que consiste na convergência da palavra 
escrita, som e imagens”, refere o texto.

O documento que vai orientar a acção catequética das comu-
nidades católicas sublinha as possibilidades de “interação” abertas 
com as redes sociais e plataformas digitais, que alteram “a própria 
abordagem da experiência fé”.

Os catequistas são desafiados a aproximar a linguagem na rede 
com a linguagem religiosa, num acompanhamento pessoal que leve 
“cada jovem a redescobrir o seu projecto pessoal de vida”.

“Este caminho requer que se passe da solidão, alimentada pe-
los likes, à realização de projectos pessoais e sociais a realizar em 
comunidade”, pode ler-se.

Estas propostas, destaca o Vaticano, serão cada vez mais digitais, 
exigindo “formas inéditas de evangelização” que levem a “acções 
pastorais globais, tal como é global a cultura digital”.

O novo Directório adverte para os limites e problemas do 
digital, observando que o processo deve ser colectivo e nunca 
individual, passando do mundo “isolado das redes sociais para a 
comunidade eclesial”.

“A catequese valoriza todas as linguagens que a ajudam a 
realizar as suas tarefas; de modo particular, tem uma atenção em 
relação à linguagem narrativa e autobiográfica”, bem como a arte, 
acrescenta o texto.
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A Santa Sé destaca também a “exigência de colocar tudo em 
chave evangelizadora”, projectando “espaços e propostas concretas 
para o primeiro anúncio e para repensar a iniciação cristã em 
chave catecumenal”.

O Directório fala da catequese como “laboratório” de diálogo, 
apresentando princípios teológico-pastorais e orientações gerais para 
o sector, com destaque para a formação dos catequistas.

O Vaticano sublinha que todos são responsáveis pela acção 
catequética, falando no papel dos bispos, padres, consagrados e con-
sagradas neste processo, na relação com os pais, padrinhos e com 
os avós, destacando o papel dos mais velhos na transmissão da fé.

No texto assume-se ainda o compromisso de “evitar qualquer 
género de abuso, seja ele de poder, de consciência, económico ou 
sexual”.

Dioceses desafiadas a promover o acolhimento
“As pessoas com deficiência constituem uma oportunidade de 

crescimento para a comunidade eclesial que, com a sua presença, 
é incentivada a superar os preconceitos culturais”, refere também 
o documento.

O texto orientador da pastoral catequética desafia cada diocese 
a promover o acolhimento e “presença habitual das pessoas com 
deficiência”, marcando posição em favor de uma cultura da inclusão 
“contra a lógica do descarte”.

“As pessoas com deficiências intelectuais vivem a relação com 
Deus no imediatismo da sua intuição e é necessário e condigno 
acompanhá-las na vida de fé. Isso exige que os catequistas pro-
curem novos canais de comunicação e métodos mais adequados 
para favorecer o encontro com Jesus”, pode ler-se.

O documento sugere formação específica e pede que os 
catequistas acompanhem também as famílias de pessoas com defi-
ciência, “acompanhando-as e favorecendo a sua plena inserção na 
comunidade”.

O novo Directório – o terceiro documento do género em 
50 anos – apela à presença dos migrantes no sector da catequese, 
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promovendo até a sua língua materna, para evitar a “perda dos 
seus ritos e da sua identidade religiosa”.

Outra nota liga-se à pastoral nas prisões, sustentando que o 
encontro com a Palavra de Deus “pode consolar e curar até a 
vida mais devastada pelo pecado, além de abrir espaços para a 
reeducação e a reabilitação”.

O Directório para a Catequese sublinha a atenção a questões 
sociais, ecológicas, culturais e espirituais do mundo contemporâneo, 
propondo uma Igreja “capaz de acolhimento e proximidade, activa-
mente atenta às pessoas que vivem em sofrimento, pobreza e solidão”.

O Vaticano propõe uma catequese “sensível à salvaguarda da 
criação”, que promove uma cultura da atenção “tanto ao ambiente 
como às pessoas que o habitam”

“A par de uma preocupante desigualdade social que, muitas 
vezes, desemboca em alarmantes tensões planetárias, está a alterar-se 
profundamente o horizonte de significado da própria experiência 
humana”, adverte.

A Santa Sé realça que a catequese participa no desafio eclesial 
de se opôr a “processos centrados na injustiça, na exclusão dos 
pobres, no primado do dinheiro” para se constituir, pelo contrário, 
em “sinal profético de promoção e de vida plena para todos”.

Falando em dinâmica de conversão missionária, o documento apela 
para que cada paróquia se interrogue “acerca do tipo de catequese 
que propõe, sobretudo nos novos contextos sociais e culturais”.

 
“Cada Igreja particular é convidada a desenvolver da melhor 

maneira a catequese como expressão evangelizadora dentro do seu 
contexto cultural e social. Toda a comunidade cristã é responsável 
pela catequese, ainda que somente alguns recebam do Bispo o 
mandato para serem catequistas. Estes agem e operam sob forma 
eclesial em nome de toda a Igreja”, indica o texto.

O documento destaca o papel das associações, movimentos e 
diferentes grupos eclesiais, bem como das escolas católicas, aludindo 
ainda ao ensino da religião, defendendo uma distinção “clara”.



Recensões

5.





O dobro do normal

O P. Bártolo Paiva Gonçalves Pereira pu-
blicou o livro «O dobro do normal». Tem 
como objetivo recordar dois sacerdotes falecidos: 
Mons. Manuel Ferreira de Araújo (1942-2019) e 
P. António Brandão Martins Torres (1945-2019). 

Com esta publicação pretende também 
assinalar o 60.º aniversário da sua ordenação 
presbiteral ocorrida em 15 de agosto de 1959.

É um conjunto de breves crónicas em que 
o P. Bártolo reflete sobre a vida da Igreja, com 

particular incidência na paróquia. Nunca foi pároco, lembra. Serviu 
durante 28 anos nas Forças Armadas e 30 anos junto de emigrantes 
portugueses na Suíça. Mas colaborou com diversos párocos em 
diversas paróquias e ainda hoje o faz na de S. João Batista de Vila 
do Conde, pelo que este conjunto de crónicas reflete muito de 
experiências vividas e de ideais sonhados. 

Neste volume recorda alguns dos párocos com quem conviveu 
e considera terem sido «o dobro do normal».

Ao longo do volume são citados diversos teólogos e literatos. 
Refere com alguma frequência o livro de Albano Nogueira «É 
possível renovar as paróquias?»
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A capa do livro é um trabalho de Nuno Calçada, de Vila 
do Conde. Sobrepôs o rosto de Mons. Ferreira de Araújo e do 
P. Martins Torres. Eram «um em dois», comenta. «Pertenciam-se 
fraternalmente».


