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Apresentação
Para tema do mês escolhemos duas notas pastorais do senhor D. 

Jorge Ortiga sobre o lento regresso da vida da igreja à normalidade.
Durante o mês de maio a atividade eclesial continuou a ser 

condicionada pelas medidas tomadas no sentido de se evitar a 
propagação do Coronavírus (Covid 19).

A partir do dia 30, inclusive, passaram a ser celebradas missas 
com a participação de público, com a estrita observância do que 
determinou a Conferência Episcopal Portuguesa.

A Missa a que o senhor Arcebispo presidia na capela da Casa 
Episcopal e era transmitida pela Internet foi-o pela última vez em 
28 de maio. Além das homilias aí proferidas publicamos também as 
que fez aos participantes na noite UP’S, na Vigília de Pentecostes 
e no dia de Pentecostes. Publicamos também um texto relativa à 
Bênção de finalistas.

Muitas reuniões continuaram a ser feitas por vídeoconferência.
O peditório na Solenidade de Pentecostes, que habitualmente 

reverte em favor dos Movimentos e Obras de Apostolado, este ano 
destinou-se integralmente às paróquias, a fim de fazerem face às 
despesas provocadas pelo Coronavírus.

As dificuldades que surgiram, sobretudo em consequência do 
desemprego e da descida de rendimentos, fizeram nascer diversas 
campanhas de solidariedade.

 
Do senhor D. Nuno publicamos textos divulgados no Facebook.



Salientamos o regresso às celebrações comunitárias, publicando  
um conjunto de orientações da Conferência Episcopal Portuguesa.

Publicamos a homilia proferida pelo Cardeal D. António Mar-
to na comemoração do 13 de maio, em Fátima, que este ano se 
realizou sem a presença de peregrinos.

Do Papa Francisco publicamos duas mensagens: uma dirigida 
a enfermeiros e obstetras e outra relativa ao Dia Mundial do Mi-
grante e do Refugiado.

O Diretor



Tema do Mês

1.





Hora de ir recomeçando

Nota Pastoral do senhor D. Jorge Ortiga, de 04 
de maio, para organizar a pastoral após o estado 
de emergência nacional.

 
“Vou realizar algo de novo que já está a aparecer: não o notais? Vou 

abrir um caminho no deserto” (Is 43,19)
Após o estado de emergência é hora de recomeçar, reconfigu-

rando a vida pessoal, comunitária e pastoral da nossa Arquidiocese. 
Tendo em vista a defesa da vida e a saúde de todos, o retomar da 
vida das comunidades terá de ser um processo gradual, prudente e 
paciente. Fomos vencendo algumas batalhas mas ainda não vence-
mos a guerra. Temos de ser rigorosos no cumprimento de todas as 
determinações oficiais. Por nós, para além da luta contra o vírus, 
é também importante o testemunho e o exemplo. Não podemos 
ter pressa nem ser precipitados. O momento é de grande ponde-
ração e responsabilidade. Que a nossa intervenção seja pedagógica. 
Temos o dever de elucidar os cristãos e de o fazer com paciência 
e perseverança. O perigo do contágio não passou.

1. Durante o período de emergência e de isolamento social, 
emergiu um aspecto essencial do ministério sacerdotal e da vida 
cristã: a oração. Houve mais tempo para rezar, para meditar. Re-
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conhecemos, antes de mais, a nossa impotência e confiamos em 
Deus que caminha connosco. Ao mesmo tempo, experimentamos 
a alegria de rezar pelos outros, tendo presente as suas intenções 
e necessidades.

Não sei se podemos dizer que temos hoje uma renovada con-
sciência do que significa rezar e interceder uns pelos outros. O 
invisível vírus, com a sua capacidade de se intrometer na vida de 
todos, conduziu-nos a encontros gratuitos com Deus omnipotente. 
A oração deverá ser sempre uma constante na vida do cristão. É 
nela que encontramos o sentido para muitas coisas inexplicáveis. 
Continuemos, por isso, a redescoberta da oração.

2. Imitando a primeira comunidade cristã de Jerusalém, sem 
descuidar a oração e o anúncio da Palavra de Deus, chegou a 
hora de recomeçar exercendo o ministério de “acompanhamento 
pastoral” a cada pessoa e família.

O que significa, hoje, este “acompanhamento pastoral”? É o 
agir eclesial que parte da fé para ir ao encontro das pessoas nas 
suas circunstâncias reais: ser solidário com quem está em crise, 
dialogar com quem sofre, ajudar os mais necessitados. Podemos 
ser chamados a atender necessidades imediatas (alimentos, rendas, 
medicamentos) como as mais profundas, muitas vezes latentes (luto, 
desemprego, depressão). Há que procurar, na medida do possível, 
ajudar pessoas e famílias concretas a reencontrarem um projecto 
de vida fecundo e feliz. “Acompanhar pastoralmente” implica 
prestar atenção às necessidades espirituais, psicológicas, físicas e 
inter-relacionais que resultam de situações cruciais como pobreza, 
doença, morte, violência doméstica, isolamento e de tantas outras 
situações, sem esquecer o vazio interior e a falta de sentido da 
vida, tão presentes na actual sociedade. 

É hora de os ministros ordenados, religiosos e todos os cristãos 
empenhados na pastoral tornarem presente a fragrância solidária de 
Jesus com o seu olhar de misericórdia e compaixão. Nesta missão 
de “acompanhamento pastoral” queremos aprender a descalçar as 
sandálias diante da terra sagrada do outro (cf. Ex 3,5), a caminhar 
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ao ritmo da proximidade, a olhar respeitosamente e cheios de 
compaixão, ao mesmo tempo que se cura, liberta e anima (cf. 
EG 169).

Neste acompanhamento estão envolvidos os grupos da pas-
toral social que já existem e tanto bem fazem nas comunidades 
cristãs. Pensemos nos Centros Sociais Paroquiais, nas Conferências 
Vicentinas, Caritas e em tantos outros. Trabalham gratuitamente 
e, por isso, sinto-me no dever de, a todos, testemunhar profunda 
gratidão. A Igreja está agradecida a tantos voluntários que vivem, 
todos os dias, a sua vocação de discípulos missionários. Por outro 
lado, causa-nos dor saber que em muitas paróquias ainda não existe 
um núcleo operativo da pastoral social. Esta situação de confina-
mento deverá levar-nos a um sério exame de consciência sobre 
esta responsabilidade.

3. Para além dos cuidados sanitários, temos de olhar para os 
efeitos que o vírus criou nas nossas comunidades. Estamos a viver 
uma crise social que se agravará. A crise económica vai suceder à 
crise sanitária. Não estamos em tempo de pedir, nem muito menos 
de exigir. Teremos de trabalhar para criar um clima de fraternidade. 
Não podemos permitir que nas comunidades haja pessoas sem o 
indispensável para viver. É chegada a hora de uma maior atenção 
a todos, particularmente aos pobres envergonhados. Com a perda 
de emprego ou diminuição de trabalho, assistiremos a situações de 
desemprego que gerarão pobreza e fome. Urge que encontremos 
modos de responder às necessidades sem envergonhar ninguém. 

Talvez seja chegada a hora, à semelhança da Igreja primitiva, 
de estruturarmos um fundo paroquial capaz de responder a estas e 
outras necessidades. A pandemia conduziu-nos a uma experiência 
de interdependência total. Ninguém sobrevive sozinho.

4. As circunstâncias actuais exigem que nos aproximemos cris-
tamente das pessoas conservando a distância sanitária. Todos pre-
cisamos de sentir o amor e os sacerdotes devem estruturar a sua 
vida para estarem na linha da frente. Tudo deve ser aproveitado 
para testemunhar a nossa proximidade de pastores, estando junto 
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das ovelhas. Mesmo sem proximidade física, há sempre modos de 
inventar gestos que mostrem que o amor não é uma simples palavra. 
Talvez tenhamos vivido até agora em ambientes demasiado formais. 
A criatividade pastoral tem de sugerir muitas iniciativas onde se 
mostre a predominância do amor entre todos, privilegiando os idosos, 
doentes ou outros marcados por qualquer tipo de vulnerabilidade. 
A pastoral do luto, dentro dos actuais constrangimentos, deverá ser 
cuidada com atenções particulares. 

5. Sabemos que iremos conviver com o vírus durante muito 
tempo e teremos de nos predispor para gradualmente nos adaptarmos. 
Estávamos habituados a procedimentos uniformes e homogéneos. 
Preparemo-nos para irmos caminhando conforme as circunstâncias 
o permitirem. Devemos, por isso, estar atentos ao que vai sendo 
determinado, acolher as orientações e educar as pessoas a iguais 
propósitos. Não podemos aceitar que o cansaço seja razão de in-
cumprimento. Sabemos que a crise sanitária será ultrapassada apenas 
com a ajuda de todos e de cada um.

6. Consciente desta interdependência, elenco agora algumas 
orientações concretas. Fundamental é que procuremos conhecer 
todas as orientações da Organização Mundial da Saúde, da Direcção 
Geral da Saúde, do Governo, da Conferência Episcopal e da Arqui-
diocese de Braga. A evolução da pandemia trará novas orientações. 
Aconselho ainda a leitura das orientações da Conferência Episcopal, 
as que já saíram e outras que poderão sair.

6.1. Ainda não é oportuno celebrar missas com o povo, par-
ticularmente ao Domingo. Poderemos fazê-lo a partir de 30 de 
Maio. Entretanto, temos de ir preparando os espaços litúrgicos para 
a reabertura. É importante conservar a distância de dois metros 
entre as pessoas e fazer com que a distribuição da comunhão não 
se dê com grande proximidade. Quando iniciarmos as celebrações, 
devemos seguir todas as orientações litúrgicas emanadas pela Confe-
rência Episcopal Portuguesa. Entretanto, o sacerdote deverá celebrar 
sozinho, todos os dias, e, se for o caso, transmitindo a eucaristia 
pela internet, desde que com qualidade. Colocaremos na página da 
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Arquidiocese todas as orientações à medida que forem surgindo.
6.2. Estimulemos as pessoas a viverem o mês de Maio nas suas 

famílias. Temos o esquema em formato digital. Digamos às famílias 
como o encontrar. Também transmitiremos esta devoção mariana a 
partir de quatro santuários. Que Maria nos acompanhe nesta hora 
de grande perplexidade.

6.3. Catequeses, reuniões e outras actividades de formação não 
devem ser feitas presencialmente. Se o forem, sempre a título ex-
traordinário, devem ter os cuidados necessários. É uma área onde 
importa seguir o que está determinado para as escolas. Há já muitos 
subsídios que ajudam a não interromper esta tarefa imprescindível 
na vida das comunidades paroquiais. Só podemos regressar à nor-
malidade no próximo ano pastoral.

6.4. As celebrações dos crismas ficam adiadas. Voltaremos a 
organizá-la quando as circunstâncias o permitirem ou adiando para 
o próximo ano pastoral.

6.5. Primeiras Comunhões e Profissões de Fé devem ser can-
celadas ou adiadas. Os párocos saberão ver quando será possível a 
celebração com segurança, mas nunca nos próximos meses. Convém 
adiar para o próximo ano pastoral.

6.6. Festas, procissões e peregrinações devem ser canceladas. No 
dia de festa, as eucaristias poderão ser a única celebração possível, 
sempre dentro das orientações gerais, sendo transmitidas pela in-
ternet se for o caso. Sempre respeitando o distanciamento social, e 
com todos os sistemas de protecção individual, poder-se-á encontrar 
modos para uma celebração festiva sem a participação dos fiéis. Ao 
mesmo tempo, a devoção individual deve ser conservada, desde que 
as igrejas ou capelas estejam devidamente preparadas para evitar a 
proximidade entre as pessoas.

6.7. A celebração dos funerais ou exéquias continuará a acon-
tecer só com os familiares, com todo o cuidado e respeito pelas 
normas de segurança. Podem ser celebradas nos cemitérios ou nas 
igrejas com a celebração da Palavra ou da Eucaristia. Os párocos 
deverão preparar tudo com os familiares.
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6.8. Sempre com os habituais cuidados de segurança, o sacra-
mento da reconciliação deverá considerar o devido distanciamento 
entre o confessor e o penitente, tendo sempre todo o cuidado com 
tudo o que possa violar o segredo de confissão.

7. As igrejas poderão e deverão estar abertas durante algumas 
horas. Para um bom funcionamento das futuras celebrações, deverá 
ser constituída uma equipa de acolhimento que orientará as pes-
soas. É conveniente a colocação de avisos sobre o modo como as 
pessoas se deverão movimentar. A Livraria Diário do Minho tem 
preparado um cartaz que ajudará neste trabalho. Mesmo assim, 
elencamos alguns pormenores a ter em consideração: 

— Colocar os bancos de forma a evitar aglomerados de pessoas 
e permitindo que estas se mantenham à distância de dois metros.

— Ter as portas abertas de tal modo que ninguém precise de 
tocar nelas para entrar ou sair. 

— Colocar à entrada da porta um cartaz (disponível na livraria) 
com as seguintes instruções: 

* Damos-lhe as boas vindas! Pela sua saúde e saúde dos outros, 
cumpra todos as orientações e use máscara. É obrigatório! Em 
tempo de pandemia, não nos responsabilizamos, nesta igreja, por 
possíveis contágios.

* Não toque nas portas ou em qualquer superfície. Mesmo 
assim, não esqueça de lavar as mãos. À entrada e à saída da igreja 
foi colocado um dispensador de gel desinfectante. 

Ouso aconselhar a que usemos sempre máscaras. É para pro-
tecção mútua. Para além disso, quero oferecer uma viseira a todos 
os sacerdotes. Está disponível nos Serviços Centrais. Agradeço aos 
arciprestes que verifiquem se todos os sacerdotes do arciprestado a 
levantaram e que se responsabilizem pela entrega. É mais um sinal 
para encararmos a situação com esmerada preocupação. Usemo-la! 
É um sinal de amor aos nossos paroquianos e a todas as pessoas.

Concluindo, à medida que os dias vão passando corremos o 
risco de nos irmos desleixando. Não podemos condescender com 
facilitismos na nossa vida pessoal e na relação com os outros. Haverá 
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sempre novas regras de higiene, saúde e segurança que deveremos 
conhecer e respeitar. As restrições não condicionam a liberdade 
quando sabemos que um bem maior está em causa.

Nada nos impede de criar novos hábitos pastorais, uma vez 
que a sociedade não vai ser o que era. Muita coisa vai mudar. 
A renovação inadiável que estamos a interpretar sugere-nos que 
aproveitemos este tempo para ultrapassar rotinas já não adequadas e 
criarmos novos dinamismo que manifestem uma pastoral em con-
sonância com a época nova que vivemos. Temos a responsabilidade 
de antecipar os tempos. Não tenhamos medo e sejamos audazes, 
sempre abertos a novas experiências. 

Muita coisa nova deverá acontecer, desde que sejamos dóceis 
ao Espírito Santo. Ousemos inovar numa criatividade pastoral fiel 
à doutrina eclesial. Posteriormente, partilhe quanto experimentou. 
Saberemos, juntos, encontrar um caminho novo para a pastoral 
arquidiocesana.

O fundamental é que estes tempos se tornem uma graça para 
que, como crentes, cresçamos no conhecimento e vivência da 
Palavra, assim como no amor concreto aos outros, conscientes de 
que isto poderá exigir muitos sacrifícios e renúncias a gostos e 
hábitos. Trabalhemos para que isso aconteça. Vivamos o presente a 
pensar num futuro novo. Façamo-lo com muita alegria e unidade. 
A crise não nos atemoriza, desde que consolidemos os laços que, 
sacramental e existencialmente, nos unem. Acredito, seriamente, 
que sairemos deste momento muito mais unidos e empenhados 
na alegria do anúncio do Evangelho.

Sigamos o exemplo de S. Bartolomeu dos Mártires. Estimulemo-
-nos e estimulemos os outros. Iluminemos o mundo que nos rodeia 
com o nosso compromisso feliz e apaixonante.

† Jorge Ortiga, Arcebispo Primaz
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Ir recomeçando

Sobre este mesmo assunto foi divulgada em 21 de 
maio uma outra nota pastoral do senhor D. Jorge.

 
No dia 30 de Maio reiniciamos as nossas celebrações comuni-

tárias. O perigo não acabou e, por isso, continuaremos a ter todos 
os cuidados para evitarmos qualquer possibilidade de contágio. Mais 
do que nunca somos responsáveis pelos nossos actos.

Aconselho a leitura das orientações da Conferência Episcopal 
do dia 8 de Maio de 2020, assim como minha última Nota Pas-
toral. Quero deixar um resumo para não permitir que ninguém 
se dispense das responsabilidades que lhe competem.

1. Começaremos a ter celebrações comunitárias nas nossas igre-
jas. Importa ter sempre presente as normas de isolamento que não 
permite a proximidade das pessoas. Em alguns casos poderá ser de 
recomendar as celebrações ao ar livre, desde que sejam cuidados 
todos pormenores que conferem dignidade ao acto. Aconselhamos a 
que se reúnam nas igrejas maiores, ou seja, nas igrejas paroquiais e 
a que se deixe de celebrar nas capelas. É de esperar que as pessoas 
compreendam, mesmo olhando para a tradição que habituou ao 
culto em lugares que, agora, não permitem o isolamento social. Se 
a presença de pessoas ultrapassar o número dos lugares, dialogue-se 
para que não entrem.

2. Deverão ser constituídas equipas de acolhimento para orien-
tarem a distribuição das pessoas no início e no fim das celebrações. 
Não sendo possível uma equipa, procure-se que duas ou três pessoas 
desempenhem esta tarefa para bem da harmonia entre todos. Os 
escuteiros estão disponíveis e poderão ser a primeira opção nas 
paróquias onde existem.

3. Os bancos devem ser colocados de modo a permitirem o 
isolamento necessário. Também os lugares devem ser identificados, 
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dizendo onde é possível estar. Existe sinalética que facilita este ser-
viço, assim como a colocação no chão para indicar como deverão 
ser feitas todas as movimentações. Respeite-se, sempre, a distância 
mínima, mesmo para comungar.

4. As pessoas devem começar a ocupar os lugares da frente. As 
pessoas sentadas nos últimos lugares devem, no fim, ser as primeiras 
a sair para evitar encontros e conversas.

5. Também se aconselha que antes e depois da celebração não 
se criem aglomerados de pessoas nos adros. É necessário muito 
cuidado.

6. As pias de água benta não devem ter água.
7. Aconselha-se aos doentes e fiéis que pertencem a grupos de 

risco que não frequentem a eucaristia dominical. Podem e devem 
fazê-lo à semana.

8. Devem fixar-se, em lugares visíveis, cartazes a lembrar as 
regras de higiene e de distanciamento social.

9. Sendo possível, deverá existir uma porta, devidamente identi-
ficada, de entrada e outras de saída. Os fiéis devem ser informados 
e devem fazer com que todos os movimentos respeitem as normas 
de distanciamento. Para o efeito devem ser identificados percursos, 
sinalizados no chão, com sentido único de modo a evitar que as 
pessoas se cruzem. As portas devem estar abertas para que não seja 
necessário tocar nos puxadores ou maçanetas.

10. O uso de máscara é obrigatório.
11. Os fiéis devem higienizar as mãos à entrada e à saída da 

igreja. Para o efeito, devem estar disponíveis frascos ou dispensadores 
de gel desinfectante.

12. Não ser distribuídas folhas, desdobráveis ou qualquer outro 
objecto ou papel.

13. O gesto da paz continua a não se fazer.
14. O ofertório deve ser feito à saída em recipientes colocados 

para o efeito e os fiéis devem ser avisados para esta alteração. A 
equipa de acolhimento ficará responsável por este serviço na porta 
de saída.
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15. A comunhão deve ser recebida na mão e não há resposta 
individual do “Amen” no momento de comunhão. Deve-se res-
ponder, em comum, logo após o “Senhor, eu não sou digno…”. 
A distribuição da comunhão é feita em silêncio.

16. Durante as celebrações da eucaristia, devem ser tidos em 
consideração alguns cuidados. O número de acólitos não deve ser 
muito grande, assim como os cantores. Basta o suficiente e devem 
estar colocados de modo a conservarem o distanciamento. Os canto-
res e leitores devem desinfectar as mãos antes e depois de tocarem 
no cambão ou nos livros. Os sacristães, acólitos, ministros, devem 
limpar os objectos litúrgicos e secá-los com toalhas de papel não 
reutilizáveis. O cálice e as píxides devem manter-se fechados. Se 
o sacerdote for de idade e não conseguir distribuir a comunhão 
sem tocar nas mãos dos fiéis deve ser substituído por um ministro.

17. Após a missa, proceda-se ao arejamento da igreja durante 
pelo menos 30 minutos e os objectos que tiveram contacto devem 
ser cuidadosamente desinfectados.

18. No baptismo, a signação será feita diante de cada baptizado, 
sem contacto físico. Os pais, mas não os padrinhos, a não ser que 
coabitem com a criança, farão o sinal da cruz na fronte do filho. 
Para a unção pré-baptismal, o ministro diz a fórmula seguida do 
gesto da imposição das mãos, sem contacto físico. Na unção pós-
-baptismal, omite-se a unção e diz-se a oração. Se a celebração for 
para mais de uma criança deve existir cuidado na ocupação dos 
espaços, assim como distanciamento. A água deve ser fresca, nunca 
reutilizada e a pia limpa no final.

Idênticos cuidados devem existir na iniciação cristã dos adultos. 
A norma é sempre evitar contactos físicos. Para as unções previstas, 
o sacerdote deve servir-se de um pouco de algodão, havendo sempre 
o cuidado de não tocar com as mãos, que deve ser incinerado. Há 
outros pormenores nas orientações da CEP que devem ser consi-
derados nas circunstâncias em que estas celebrações acontecerem.

19. A Confirmação é de adiar a sua celebração. Sendo de 
fazer por razões especiais e após diálogo do pároco com o bispo, 
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o ministro e os crismando usarão máscara. Os crismando serão 
ungidos com um pouco de algodão, embebido do Santo Crisma 
para cada crismação. Os padrinhos não devem colocar as mãos. A 
saudação do bispo limita-se ao diálogo, sem contacto. O algodão 
deverá ser incinerado.

20. Para o sacramento da reconciliação deve ser escolhido 
um espaço amplo que permita manter o distanciamento entre o 
penitente e o confessor, sem comprometer a confidencialidade e 
o sigilo. Devem usar máscara.

21. A unção dos enfermos deve ser revestida de todos os 
cuidados, usando máscara e evitando contacto físico na imposição 
das mãos. Na administração deve ser usado um pouco de algodão 
embebido em óleo que será incinerado, procurando sempre evitar 
todo e qualquer contacto físico.

22. No matrimónio devem ser tidas em consideração as mesmas 
restrições e condicionamentos. As alianças devem ser manipuladas 
exclusivamente pelos noivos. 

23. Os funerais continuarão a ser realizados nas igrejas e/ou 
cemitério, observando todas as normas de segurança. Continua a 
ser permitida somente a presença dos familiares.

24. As visitas às igrejas são aconselhadas, mas os fiéis devem 
abster-se de tocar em qualquer imagem ou objecto exposto. Im-
porta que sejam observados todos os requisitos habituais. As visitas 
turísticas devem ser condicionadas.

25. As primeiras comunhões estão sujeitas aos mesmos cons-
trangimentos. Daí que se deve ponderar a sua realização.

26. As actividades pastorais, reuniões, iniciativas de qualquer 
género, devem seguir as regras previstas pelas autoridades compe-
tentes. A catequese e outras acções de formação devem ser feitas 
por meios telemáticos até ao final do ano pastoral. Depois ver-se-á.

Peregrinações, procissões, festas, romarias, concentrações religiosas, 
acampamentos e outras actividades similares continuam suspensas. 
Também as visitas pastorais só acontecerão quando as condições 
o permitirem.
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Todas estas orientações devem ser escrupulosamente cumpridas 
em todas as paróquias e por todos os sacerdotes. Como iremos 
reiniciar as celebrações comunitárias, se as condições se alterarem, 
daremos outras determinações. Sabemos que cumprimos orientações 
civis. Não podemos agir de harmonia com a nossa vontade pessoal.

Ao início vai custar um pouco. Depois, tudo será mais fácil.

 † Jorge Ortiga, Arcebispo Primaz

 



Igreja Diocesana

2.





Mensagem para a Bênção
de Finalistas

Palavras de D. Jorge Ortiga para os finalistas 
universitários de 2020.

Caros finalistas, 
Hoje seria um dia para estarmos juntos a celebrar o final do 

vosso percurso académico na Bênção de Finalistas, um dos mo-
mentos mais importantes da vossa vida como jovens universitários. 

Antes deste tempo chegar, marcado pela ameaça da pandemia, 
a fase final desta vossa etapa académica estaria marcada por mo-
mentos alegres e de nostalgia, mas também de preocupação pelo 
horizonte incerto que normalmente vos acompanha na passagem 
para a vida profissional. Agora, estais perante um novo desafio nas 
vossas vidas, mas hoje ele é mais exigente, com ramificações em 
todos os aspetos da vossa vida, presente e futura. 

Sois confrontados diariamente com notícias que evidenciam 
as preocupantes vulnerabilidades sociais e as incertezas do futuro. 
Mas também vos chegam verdadeiros testemunhos de humanismo 
e de serviço ao outro. E são nestas histórias que vos deveis apoiar. 
Vós finalistas, que tivestes a espantosa oportunidade de fazer um 

1. Dos nossos Pastores
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curso, compreendeis, mais profundamente do que muitas outras 
pessoas, o contexto geral das coisas, pelo que deveis experimentar 
um sentido global de responsabilidade pela sociedade e expressar 
publicamente essa experiência interior. Há muita história positiva 
na qual vos deveis apoiar.

Caríssimos finalistas, o mundo não está preparado para enfrentar 
uma pandemia à escala global se os seus habitantes viverem fechados 
em si mesmos. Por isso, é hora de vos levantardes e de responderdes 
ao chamamento que vos é dirigido. Mais do que nunca, a vossa 
presença ativa no mundo é necessária. É tempo de arregaçar as 
mangas e de colocardes ao dispor da sociedade os conhecimentos 
adquiridos na universidade, em defesa da vida e da felicidade de 
todos. Sede, por isso, verdeiros protagonistas da mudança, “não 
renuncieis ao melhor da vossa juventude, não observeis a vida de 
uma varanda (…) pelo contrário, deixai brotar os sonhos e tomai 
decisões. Arriscai, mesmo que vos equivoqueis (…) Por favor, não 
vos aposenteis antes de tempo”, tal como vos apela o Papa Fran-
cisco na Exortação Apostólica Cristo Vive.

A sociedade de hoje clama por pessoas que, tendo percebido 
alguma coisa do que se passa e do que importa fazer, desempe-
nhem um papel mais ativo na construção de uma sociedade mais 
equitativa e justa. E vós devereis ser essa luz e sal que ajuda à 
transformação da sociedade. 

Vós, que esperais entrar no mercado de trabalho, nestes tem-
pos incertos, tendes de vos saber adaptar às novas circunstâncias. A 
vida sempre vos lançará novos desafios, uns mais difíceis do que 
outros, pelo que não podeis baixar os braços. Sede instrumentos 
de esperança cristã e lutai com paciência e perseverança pelo bem 
comum de toda a Humanidade. 

Importa também que não vos esqueçais da comunidade que vos 
trouxe até este ponto da vossa vida. Esta minha mensagem online 
não deve impedir o vosso investimento no fortalecimento cuidado 
dos laços familiares e das relações de cumplicidade com quem vos 
é próximo. Agradecei aos vossos familiares, amigos, professores e aos 
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que vos mostraram o rosto de Cristo, que vos acompanharam incan-
savelmente, que vos ensinaram os valores, a cultura, que vos limparam 
as lágrimas em momentos menos fáceis e vos dirigiram a palavra 
certa para vos tornardes homens e mulheres justos e responsáveis 
nesta sociedade. O que seria de vós sem esta comunidade alargada? 
Ela vai continuar a caminhar convosco. Também a Igreja não vos 
abandonará. Aparecei! Juntos poderemos fazer coisas maravilhosas.

O planeta está a assistir a um momento histórico, que revela 
a vulnerabilidade de todo o ser humano. Pelo certo que todos 
queremos deixar um mundo melhor aos nossos vindouros. E, para 
isso, é preciso criar entendimentos comuns e estratégias para um 
melhoramento duradouro da humanidade e naturalmente do Planeta. 
Nesta hora complicada quero gritar a cada um a minha solida-
riedade e compromisso para que juntos lancemos os alicerces de 
uma sociedade verdadeiramente humana. Há um vírus que parece 
querer desmoronar um tipo de sociedade. Pessoalmente, estou a ver 
uma aurora que abre a novos valores e compromissos.

Vós, finalistas, sois capazes de pensar num mundo melhor? 
Então, se sim, vamos todos construí-lo.

† Jorge Ortiga, Arcebispo Primaz

 

Homilias proferidas
na Casa Episcopal

01 de maio. Memória de S. José Operário
A primeira leitura que acabámos de ouvir apresenta-nos um 

pormenor muito significativo da vida da comunidade de Jerusalém. 
Enquanto S. Paulo ia perseguindo os católicos, Cristo entrou na 
sua vida provocando o que chamamos a sua “conversão”. Realidade 
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miraculosa mas orientada para a missão. Tinha sido escolhido por 
Deus para levar os gentíos ao conhecimento do seu nome. Ficou 
três dias sem ver, sem comer nem beber. Por intermédio de Ananias 
recuperou a vista, retemperou as forças, passou alguns dias com 
os discípulos para se aperceber da mensagem e logo começou a 
proclamar nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. De per-
seguidor, Paulo tornou-se evangelizador. Edificou comunidades em 
variadíssimos lugares, acolhendo a todos mas sobretudo aos pagãos.

Este facto particular recorda-nos que o caminho da fé estará 
sempre marcado pela exigência da conversão. Para alguns, esta con-
versão consiste na passagem de uma vida não cristã para uma vida 
cristã. Sempre na história da Igreja estas conversões foram aconte-
cendo. Hoje também hoje. Se outrora todos eram baptizados em 
criança, agora já não está a acontecer assim. São muitos os adultos 
que voluntariamente optam por Cristo, iniciando um processo de 
catecumenado rumo à celebração do baptismo. Demos graças a Deus. 

Para a generalidade dos cristãos, a conversão terá de acontecer 
como a vontade de ir progredindo no conhecimento e intimidade 
com Cristo. É trabalho para todos e para todos os dias. O Santo 
Padre interpelava os cristãos a não terem medo de apontar mais alto, 
deixando-se amar e libertar por Deus. A vida não pode ser sempre 
igual e sujeita às mesmas rotinas e monotonias. Importa aperfeiçoar-se 
e trabalhar para ir mudando e aperfeiçoando o modo de viver. É 
uma sadia insatisfação, uma atenção permanente àquilo que Deus vai 
sugerindo. Tudo na vida é importante mas o que verdadeiramente 
interessa é o momento presente a viver com redobrada atenção. 

Nunca podemos prender-nos ao passado ou viver preocupados 
por aquilo que poderá acontecer no futuro. Deus espera uma resposta 
muito concreta em cada momento. Quando isto acontece, sabemos o 
que devemos mudar ou aperfeiçoar. Não se trata de viver angustiado 
ou melancólico por aquilo que somos. Sentimos alegria pela vida 
que vamos levando mas vemos que Deus nos quer levar mais longe 
em todos os aspectos. Os primeiros cristãos viviam nesta dinâmica. 
Tertuliano sintetizava esta ideia dizendo que o cristão não nasce, faz-
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-se. Este ir-se fazendo todos os momentos é uma autêntica aventura 
que, uma vez interpretada, nunca mais deixamos de a querer viver.

Trata-se de viver com um projecto, com uma vocação, e sabe-
mos que Deus vai chamando a todos para a santidade e não para 
a superficialidade ou mediocridade, para os dias sempre iguais. Ter 
consciência de que Deus quer concretizar uma história de santida-
de em cada um é essencial para quem aposta na autenticidade de 
uma vida cristã. Se a ideia da vocação é para todos, os casais não 
podem deixar de equacionar esta obrigação. Casar não é apenas 
para viver numa convivência a dois com sonhos de vida material de 
bem-estar e desejos de felicidade que depois se alargam aos filhos.

Quando o casamento acontece, deveria existir esta consciência 
de uma vocação que se assume, sabendo que Deus vai chamando 
permanentemente e que importa ir respondendo, momento após 
momento, para que a felicidade seja verdadeira. Rezemos hoje para 
que muitos casais sejam capazes de assumir a sua vida matrimonial 
neste perspectiva. Àqueles que me ouvem, peço que repensem a sua 
vida e a reestruturem. Dou graças a Deus por um grande número 
que já pensa deste modo e quotidianamente vai crescendo neste 
projecto de santidade dentro do matrimónio. Muitos deles dão 
este testemunho e querem caminhar juntamente com outros. Há 
muitas equipas de casais onde, em comum, se cresce na vocação 
matrimonial. Não será que muitos outros poderiam fazer idêntica 
experiência? Acreditem que vale a pena.

Neste dia em que celebramos S. José Operário, não podemos 
deixar de alargar o nosso discurso a todo o mundo operário. O 
trabalho é também lugar de santificação e não um simples meio 
de subsistência. Quando muitos pensam nas reivindicações, que até 
poderão ser justas, nós acrescentamos este apelo a que Deus esteja 
presente no mundo do trabalho. Como o viveria S. José? Como 
terá vivido Cristo? Também aqui o Evangelho deve chegar.

Fiquemos com a ideia da urgência da conversão. Caminhemos 
quotidianamente procurando uma vida de maior autenticidade e 
verdade. 
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02 de maio. Sábado da III Semana da Páscoa
A Igreja cresceu no meio das perseguições. Não era fácil ser 

cristão naquela época. Só a fidelidade fez com que o cristianismo 
conseguisse impor-se ao furor dos judeus e às leis romanas. O pri-
meira leitura de hoje fala do momento em que a Igreja gozava de 
paz e se consolidava, crescendo com todas as bênçãos do Espírito 
Santo. Pedro e os outros apóstolos iam percorrendo as comunida-
des para anunciar e realizar milagres. Tudo era oportunidade para 
verificar como os cristãos estavam a viver.

Em Jope aconteceu um pormenor muito elucidativo. Aí vivia 
uma senhora crente, chamada Tabita que tinha vivido a sua vida 
fazendo caridade, ajudando as viúvas, oferecendo túnicas e man-
tos a muitas pessoas. Faleceu e todos choraram a sua partida. Os 
cristãos intercederam e Pedro realizou o milagre de a trazer de 
novo à vida. Aqui confirmamos a existência de pessoas que tes-
temunhavam uma vida de grande coerência com a nova doutrina 
que tinha sido anunciada há pouco tempo. Era a beleza de uma 
comunidade onde resplandeciam as virtudes e particularmente a 
caridade. Acontecia um testemunho eloquente que não deixava 
ninguém indiferente.

Hoje teremos de voltar a esta experiência áurea. Estamos num 
ambiente multicultural e multireligioso. Vamos chegar à conclusão de 
que não basta um cristianismo de tradição. O presente e o futuro 
estão a pedir-nos que mostremos as nossas convicções. Importa 
ser sem “ses” nem “mas”. Ou somos ou não somos. Mereceremos 
respeito, mesmo não concordando connosco, se nos afirmarmos 
pela coerência de vida.

Na carta pastoral “ Uma alma para o corpo da Igreja” procurei 
pedir aos cristãos este compromisso, dizendo que seria necessário 
desenvolver o espírito de vocação. Deus sai ao nosso encontro, 
como foi ao encontro de Abraão, de Moisés, de Samuel, de Jere-
mias, de Maria, de Saulo. Toma a iniciativa e espera uma resposta. 
Encontrou-a em muitos e hoje terá de encontrar a mesma dispo-
nibilidade da parte de quem deseja ser cristão. 



2. Igreja Diocesana2. Igreja Diocesana 769

Teremos de estar abertos a uma descoberta vocacional que 
comprometa a vida toda. A vocação não diz respeito a alguns. 
Toda a vida cristã é vocacional e podemos dizer que há apenas 
um chamamento, único da parte de Deus, mas muitos caminhos 
para responder. Cada um encontra o seu e procura corresponder 
com dedicação e entrega. Todos somos vocacionados e a felici-
dade consiste em responder com alegria e radicalidade. Falta-nos 
muito esta consciência. Habituamo-nos a viver a vida cristã como 
um simples cumprimento de mandamentos. Sabíamos quais eram 
e seriamos bons cristãos se os cumpríssemos. Este modo de agir 
está a cansar-nos e precisamos de um espírito que nos envolva 
permanentemente na alegria de sermos amigos de Cristo e viver-
mos nas solicitações desse amor. Nada se repete. Há uma novidade 
impressionante e experimentamos como é belo ser cristão.

Nesta semana de oração pelas vocações, procuremos aprovei-
tar para dar um sentido à vida. Estamos no primeiro sábado de 
Maio. Maria foi a mulher do “sim” dado em diversos momentos: 
na anunciação e no calvário. Em todas as circunstâncias, ela não 
hesitou. A sua vida foi diálogo contínuo com Deus e cantou 
as suas maravilhas por aquilo que Ele ia realizando. Uma vida 
cheia de uma resposta que se estendia aos pormenores da vida. 
Como ela, também nós teremos de redescobrir esta verdadeira 
identidade cristã.

Como podemos concretizar este modo de viver a vida cristã? 
A nota que referi conclui com uma síntese do viver cristão. Aí se 
fala das duas pontas de um ramo. Nós somos ramos na árvore da 
Igreja. Há uma ponta fixa que significa o nosso enxerto em Cristo 
e depois uma ponta móvel que nos situa nos diversos ambientes. 
À semelhança do ramo que possui uma ponta fixa e outra móvel, 
o discípulo de Jesus Cristo deve estar fortemente unido a Ele e 
inteiramente aberto aos desafios do mundo. A ponta solta signi-
fica ter a liberdade de se deixar conduzir pelo Espírito Santo na 
resposta a esses desafios. Como consequência, teremos de cuidar 
das duas pontas. Não podemos permitir uma vida desnutrida de 
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espiritualidade nem acabar definhados por causa do imenso trabalho 
a realizar. As duas realidades são imprescindíveis e interdependentes. 

Os primeiros cristãos viviam felizes. Sabiam estar em Deus e 
caminhar na solicitude pelos outros. Havia uma grande harmonia. 
Não eram caminhos paralelos que se percorriam um de cada 
vez. Viver em Deus era estar com os irmãos e conviver com os 
irmãos era crescer na comunhão com Deus. Não teremos muito 
para aprender? Comecemos por ter a convicção de que Deus nos 
chama. Depois habituemos-nos a ir respondendo. Há um treino a 
fazer. Não tenhamos medo. Ousemos caminhar num modo novo 
de encarar a fé. Muitas novidades poderão surgir. Não fiquemos 
à porta do cristianismo. Redescobrindo a nossa vocação baptismal, 
alarguemos os horizontes e sejamos felizes em Cristo.

03 de maio. IV Domingo da Páscoa
A Igreja cresceu no meio das perseguições. Não era fácil ser 

cristão naquela época. Só a fidelidade fez com que o cristianismo 
conseguisse impor-se ao furor dos judeus e às leis romanas. O pri-
meira leitura de hoje fala do momento em que a Igreja gozava de 
paz e se consolidava, crescendo com todas as bênçãos do Espírito 
Santo. Pedro e os outros apóstolos iam percorrendo as comunida-
des para anunciar e realizar milagres. Tudo era oportunidade para 
verificar como os cristãos estavam a viver.

Em Jope aconteceu um pormenor muito elucidativo. Aí vivia 
uma senhora crente, chamada Tabita que tinha vivido a sua vida 
fazendo caridade, ajudando as viúvas, oferecendo túnicas e man-
tos a muitas pessoas. Faleceu e todos choraram a sua partida. Os 
cristãos intercederam e Pedro realizou o milagre de a trazer de 
novo à vida. Aqui confirmamos a existência de pessoas que tes-
temunhavam uma vida de grande coerência com a nova doutrina 
que tinha sido anunciada há pouco tempo. Era a beleza de uma 
comunidade onde resplandeciam as virtudes e particularmente a 
caridade. Acontecia um testemunho eloquente que não deixava 
ninguém indiferente.
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Hoje teremos de voltar a esta experiência áurea. Estamos num 
ambiente multicultural e multireligioso. Vamos chegar à conclusão de 
que não basta um cristianismo de tradição. O presente e o futuro 
estão a pedir-nos que mostremos as nossas convicções. Importa 
ser sem “ses” nem “mas”. Ou somos ou não somos. Mereceremos 
respeito, mesmo não concordando connosco, se nos afirmarmos 
pela coerência de vida.

Na carta pastoral “Uma alma para o corpo da Igreja” procurei 
pedir aos cristãos este compromisso, dizendo que seria necessário 
desenvolver o espírito de vocação. Deus sai ao nosso encontro, 
como foi ao encontro de Abraão, de Moisés, de Samuel, de Jere-
mias, de Maria, de Saulo. Toma a iniciativa e espera uma resposta. 
Encontrou-a em muitos e hoje terá de encontrar a mesma dispo-
nibilidade da parte de quem deseja ser cristão. 

Teremos de estar abertos a uma descoberta vocacional que 
comprometa a vida toda. A vocação não diz respeito a alguns. 
Toda a vida cristã é vocacional e podemos dizer que há apenas 
um chamamento, único da parte de Deus, mas muitos caminhos 
para responder. Cada um encontra o seu e procura correspon-
der com dedicação e entrega. Todos somos vocacionados e a 
felicidade consiste em responder com alegria e radicalidade. 
Falta-nos muito esta consciência. Habituamo-nos a viver a vida 
cristã como um simples cumprimento de mandamentos. Sabíamos 
quais eram e seriamos bons cristãos se os cumpríssemos. Este 
modo de agir está a cansar-nos e precisamos de um espírito que 
nos envolva permanentemente na alegria de sermos amigos de 
Cristo e vivermos nas solicitações desse amor. Nada se repete. 
Há uma novidade impressionante e experimentamos como é 
belo ser cristão.

Nesta semana de oração pelas vocações, procuremos aprovei-
tar para dar um sentido à vida. Estamos no primeiro sábado de 
Maio. Maria foi a mulher do “sim” dado em diversos momentos: 
na anunciação e no calvário. Em todas as circunstâncias, ela não 
hesitou. A sua vida foi diálogo contínuo com Deus e cantou 
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as suas maravilhas por aquilo que Ele ia realizando. Uma vida 
cheia de uma resposta que se estendia aos pormenores da vida. 
Como ela, também nós teremos de redescobrir esta verdadeira 
identidade cristã.

Como podemos concretizar este modo de viver a vida cristã? 
A nota que referi conclui com uma síntese do viver cristão. Aí 
se fala das duas pontas de um ramo. Nós somos ramos na árvore 
da Igreja. Há uma ponta fixa que significa o nosso enxerto em 
Cristo e depois uma ponta móvel que nos situa nos diversos 
ambientes. À semelhança do ramo que possui uma ponta fixa e 
outra móvel, o discípulo de Jesus Cristo deve estar fortemente 
unido a Ele e inteiramente aberto aos desafios do mundo. A ponta 
solta significa ter a liberdade de se deixar conduzir pelo Espírito 
Santo na resposta a esses desafios. Como consequência, teremos 
de cuidar das duas pontas. Não podemos permitir uma vida des-
nutrida de espiritualidade nem acabar definhados por causa do 
imenso trabalho a realizar. As duas realidades são imprescindíveis 
e interdependentes. 

Os primeiros cristãos viviam felizes. Sabiam estar em Deus e 
caminhar na solicitude pelos outros. Havia uma grande harmonia. 
Não eram caminhos paralelos que se percorriam um de cada 
vez. Viver em Deus era estar com os irmãos e conviver com 
os irmãos era crescer na comunhão com Deus. Não teremos 
muito para aprender? Comecemos por ter a convicção de que 
Deus nos chama. Depois habituemos-nos a ir respondendo. Há 
um treino a fazer. Não tenhamos medo. Ousemos caminhar 
num modo novo de encarar a fé. Muitas novidades poderão 
surgir. Não fiquemos à porta do cristianismo. Redescobrindo 
a nossa vocação baptismal, alarguemos os horizontes e sejamos 
felizes em Cristo.
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Todos no mesmo barco

Homilia proferida pelo senhor D. Jorge Ortiga 
na Basílica dos Congregados, aos participantes na 
noite UP’S, em 29 de maio de 2020.

Temos já uma bonita história das Noite UP’S. Este ano é 
vivida de um modo diferente. Continuamos a pensar sobretudo 
nos jovens, mas sabemos que alguns adultos nos acompanham. Não 
o fazemos sentindo o calor e a proximidade dos amigos ou dos 
desconhecidos. Sozinhos, na nossa casa, temos um melhor ambiente 
para pensar e reflectir. Espero que esta noite possa ser muita rica. 
Nada nos deve distrair de uma mensagem que queremos decifrar 
e trazê-la para a vida. Agora rezamos e pensamos. Amanhã con-
cretizamos os propósitos.

Temos diante de nós o Papa Francisco, quase que perdido na 
Praça de S. Pedro, a dizer a cada um: “Estamos todos no mesmo 
barco”. Vejamos o Papa, sozinho, a dizer-nos esta mensagem. Sintamos 
a importância da responsabilidade pessoal. Ninguém me substitui. 
Sou eu que quero viver uma aventura a partir desta noite. Mui-
tos ou poucos poderão vir comigo. Não interessa! Eu vou. Tenho 
grande alegria de mostrar o meu compromisso.

Na minha responsabilidade pessoal, sei que estamos no mesmo 
barco. A pandemia faz-nos experimentar esta realidade. Não é apenas 
a pandemia. A vida tem sentido e razão de ser quando entro para 
o barco, não só com os amigos e conhecidos mas com todos, os 
mais próximos e aqueles que não conheço nem nunca verei na 
minha vida. O mundo é meu e acolho-o. Aí tomamos consciência 
de que somos todos interdependentes ou que estamos ligados a 
todos. Ou nos salvamos todos ou perecemos todos. Tenho os remos 
na minha mão e não posso olhar para o vizinho e desculpar-me 
com ele. Dou o meu contributo para que o mundo se salve e sei 
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que juntos teremos a possibilidade de chegar a bonitas praias com 
tudo aquilo que uma terra nova nos poderá reservar. Estamos den-
tro do mesmo barco, não para ficar lá a olhar uns para os outros. 
Sabemos que a bússola é Cristo. É Ele que nos guia, que marca o 
ritmo da navegação ao sabor da Palavra, a qual deve ser conhecida, 
estudada e vivida. O código de navegação é o Evangelho. E, depois, 
olhamos para a estrela polar que é Deus e à volta de quem tudo 
deve girar. Poderemos nem sempre entender. Mas acreditamos que 
a aurora será maravilhosa.

Juntos alcançaremos a salvação. Mas há ainda uma salvação social 
para a qual, em conjunto, devemos trabalhar. É verdade que estamos 
no mesmo barco. Só que efectivamente nem todos estão dentro desse 
mesmo barco. Habituamo-nos ao bem estar que a sociedade actual 
nos oferece. Com mais ou menos possibilidades todos nós estamos 
bem, não nos faltando nada do que é essencial. Nem todos têm 
a mesma sorte. A miséria continua por aí. A fome está estampada 
em muitos rostos. A dificuldade em aceder aos cuidados de saúde 
é real. A sociedade continua, para nosso escândalo, a mostrar-nos 
que nem todos são bem tratados. Há muitos mundos paralelos e 
muitos ficam para trás. As desigualdades são muito acentuadas e 
o futuro nem sempre é de serenidade para muitos. Quanta insen-
sibilidade existe! Parece que não queremos ver. Viramos a página 
ou carregamos no botão da televisão para vermos imagens mais 
consoladoras. Não podemos ignorar que o mundo grita tantos 
sofrimentos e contradições.

Perante estes que não estão no mesmo barco não podemos 
ficar em considerações teóricas que elaboramos nos nossos grupos 
de jovens. Exibimos fotografias e escrevemos textos muito interes-
santes. Fundamental, porém, é delinear estratégias para colocar esses 
milhões de seres humanos no nosso barco. Pode parecer que temos 
pouco para fazer. Ousemos denunciar e chamar a atenção. A palavra 
pode ser a nossa arma. Mas não chega. É importante que surjam 
iniciativas que atenuem estas desigualdades. O amor, mesmo nos 
pequenos gestos, tem uma força impressionante.
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É verdade que estamos no mesmo barco. Mas há muitos que 
estão a ficar para trás. Apenas como comunidade faremos o mundo 
mais justo e fraterno. Trata-se de uma verdadeira revolução. E nós 
somos os protagonistas desta nova aventura de que a sociedade 
moderna precisa. Todos juntos, dentro do mesmo barco, e com 
uma responsabilidade pessoal onde ninguém substitui ninguém, 
gritemos que as coisas não estão bem. Há muita coisa maravilhosa 
e os jovens do mundo inteiro estão a construir um mundo novo. 
Há muito mais para fazer.

Caríssimo jovem. Estamos unidos nesta noite. Sintamos o calor 
e afectividade de estarmos lado a lado comprometidos com uma 
causa comum. Mas não deixemos de olhar para aqueles cuja sorte 
ou os interesses de poucos poderosos continuam a empurrar para 
a degradação humana. Estaremos a ser uma sociedade do século 
vinte e um, apelidada de “evoluída e igual”? Podemos pensar que, 
mesmo com a ameaça do vírus, podemos ser felizes. Nunca o 
seremos sozinhos nem enquanto existir desigualdade e exclusão. 
Somos uma única Humanidade. Acreditais nisto? Eu acredito! Vamos 
pintar o mundo com outras cores.

 

Regressar à normalidade

Homilia proferida pelo senhor D. Jorge Ortiga na 
vigília da solenidade de Pentecostes, na Basílica 
dos Congregados, em 30 de maio. 

Viemos de um período de confinamento. Encerramo-nos nas 
nossas casas e reajustamos o ritmo normal da nossa vida. Aí fomos 
tomando consciência de que era necessário viver em atitudes defen-
sivas perante um pequeno vírus que pode chegar a todos. Não foi 
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experiência fácil. Na verdade, não fomos criados para estar fechados 
e viver com medo.

Estamos num período de desconfinamento onde lenta e gra-
dualmente teremos de regressar à normalidade da vida sem deixar 
de ter todos os cuidados que a saúde pública exige. Na verdade, 
teremos de nos ir habituando a conviver com o vírus que persistirá 
como um adversário de quem nos temos de defender.

Estamos a celebrar a festa do Espírito Santo. Tomamos consciência 
do que é a Igreja. Somos discípulos que seguem Cristo com um 
estatuto bem definido pelo Evangelho. Sabemos o que devemos ser, se 
bem que reconhecemos que necessitamos de crescer numa formação 
que vá solidificando as razões da nossa fé. Ao tomarmos consciên-
cia do que somos, sabemos que a nossa vida se vive no meio do 
mundo. Não podemos ter medo nem vergonha de ser e de mostrar 
a nossa fé. Queremos ser coerentes e sabemos que sozinhos não o 
conseguiremos. Contamos com a ajuda do Espírito e reconhecemos, 
como nos propusemos para este dia, que estamos no mesmo barco. 
Do vírus sabemos que só nos libertaremos todos juntos. 

Como crentes acreditamos que somos Igreja e que é nesta 
consciência eclesial que ultrapassaremos todas as dificuldades. Ser 
Igreja não é acidental. Sem esta consciência não somos nós. No 
Pentecostes celebramos o nascimento da Igreja e somos convidados 
a pensar neste sentido de pertença. Somos um corpo com muitos 
órgãos e com funções diferentes. Somos uma coisa só.

Nesta Igreja queremos reavivar a missão que nos foi confiada. 
Como movimentos sabemos que os fundadores dos nossos movi-
mentos ouviram a voz do Espírito e aceitarem uma tarefa muito 
concreta e explícita. Os movimentos são um carisma ao serviço da 
Igreja. Nasceram nela e estão ao serviço dela para que continue a ser 
presença de Cristo no meio dos homens. Membros dos movimentos, 
aceitamos ser protagonistas da obra evangelizadora. A defesa do vírus 
não está só em não fazer nada. Cada um assume tarefas muito con-
cretas e do cumprimento deles pode depender a saúde de muitos. 
Pertencer a um movimento não pode ser sinónimo de contentar-se 
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em participar tranquilamente nas reuniões, no aconchego de uma 
sala. A todos se exige um dinamismo exterior que se torna visível 
nas acções que vão acontecendo nos diversos ambientes do mundo. 
Todos os terrenos são campo de batalha onde agimos em nome de 
Cristo tornando publica a nossa fé e mostrando que o carisma que 
Deus nos concedeu nos interpela permanentemente. 

Parece que os movimentos se adaptaram um pouco às circunstân-
cias hostis e perderam a alegria de serem presença viva da Igreja no 
mundo. O Pentecostes fala-nos da criatividade de Deus no seio da 
história. O Espírito Santo está sempre a estimular-nos e a sugerir-nos 
que sejamos fecundos nas iniciativas e nas obras a partir da origina-
lidade de tantos carismas e das características diferentes de cada um 
de nós. O mundo moderno vai-nos falando da indiferença. Outrora 
o ambiente ajudava a ser cristão com compromissos. Hoje é mais 
fácil ver a história correr, quando deveríamos ser artesãos da história. 
Esta indiferença generalizada, e talvez o ódio em alguns momentos, 
não pode nem deve intimidar-nos no nosso compromisso cristão. 

Devemos ter força para nos tornarmos porta-vozes da boa nova 
em todos os ambientes. Indo ao encontro de toda essa indiferença 
para ajudarmos muitos a encontrarem um sentido para a vida. Não 
basta que batam à nossa porta ou sede dos movimentos. Estamos 
a caminhar com todos os homens e devemos com eles tecer a 
aventura cristã.

Já ultrapassamos o período do confinamento. Não podemos 
estar fechados. Se os fundadores dos movimentos que receberam a 
graça dos carismas estivessem ao nosso lado reconheceriam em nós 
membros das obras a que deram vida? Os tempos são diferentes. 
Talvez mais difíceis. Mas o entusiasmo deve ser o mesmo.

O que espero de vós para a Igreja que peregrina nos espaços 
da Arquidiocese de Braga? Ide ao encontro do vosso carisma na sua 
força original. Vede nele a presença do Espírito que quer actuar na 
Igreja e na sociedade. Crescei na vossa fidelidade a esse carisma e 
saí para vos encontrardes com os problemas desta hora. São muitos 
e diversificados. Acolhei o que o Papa vai dizendo à Igreja e tende 
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orgulho em ser desta Igreja particular, que tem uma longa história, 
mas que sabe que nada valem os tesouros alcançados se não conti-
nuarmos a ser geradores de vida nova. Há caminhos novos a percorrer. 

Parti sempre da oração. Que a Palavra de Deus vos inspire e 
entusiasme. Pegai na bandeira da unidade onde cada movimento 
tem o seu espaço mas onde só encontra a sua identidade quando 
cresce com todos os outros. Não somos barcos isolados. Estamos 
todos no mesmo barco. Que o mundo veja isso mesmo e que 
possa testemunhar a alegria com que vivemos o Evangelho. Quero 
ser um de vós. Ajudai-me a ser timoneiro.

Passar da teoria aos atos 

Homilia proferida pelo senhor D. Jorge Ortiga na 
solenidade de Pentecostes, em 31 de maio. 

“Recebei o Espírito Santo”. Cristo oferece este dom aos após-
tolos fechados no cenáculo com medo dos judeus. Há um antes e 
um depois. O medo do que poderia acontecer apoderou-se deles e 
fecharam-se em casa. Com o Espírito tudo se transforma e parecem 
homens diferentes que orientam a sua vida para o anúncio corajoso. 

Podemos ver este dia num sentido histórico do que aconteceu. 
Com isto fazemos memória de um acontecimento marcante para 
a vida do pequeno grupo dos apóstolos. Somos, porém, convidados 
a vivê-lo de um modo dinâmico. Também nós fomos envolvidos 
pelo Espírito desde o dia do baptismo e teremos de permitir que a 
Sua presença seja interpretada com grande criatividade. Não somos 
meros depositários de um dom que olhamos para ele ocasionalmente. 
Somos templo e a Sua presença em nós deve ser origem de uma 
vida nova em movimento todos os dias e em todas as circunstâncias. 
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Ele deve ser criativo e verdadeiramente fecundo em termos de 
uma responsabilidade nova e que quotidianamente se renova perante 
as solicitações diferentes que vão acontecendo. Possuído pelo Espírito, 
o cristão não é um baú de recordações que se vai contentando 
em fazer uma viagem interior de contemplação dos dons recebidos. 
Deve sair, ir ao encontro do mundo e depositar sementes de vida e 
de esperança. Depois, porque todos estamos possuídos pelo mesmo 
Espírito, somos convidados a dar um testemunho coral e sinodal. O 
Espírito não é privilégio de alguns. Pelo baptismo todos adquirimos 
uma dignidade comum que se alicerça nessa presença. Somos a 
Igreja de Cristo que não é um simples aglomerado de pessoas, nem 
muito menos uma afinada organização com determinados serviços. 
Ela acontece como união de todos em nome do Pai, do Filho e 
do Espírito Santo. Nascidos desta comunhão, colocamos diante de 
nós o mundo com a obrigação única de lhe oferecermos o Evan-
gelho. Isto é o essencial. A Igreja deve redescobrir-se e abrir-se à 
dinâmica da  conversão para nunca fugir ao essencial.

Outrora os problemas e dificuldades iam surgindo e algumas pes-
soas encontravam as soluções. Bastava um pouco mais de inteligência 
por parte de uns tantos para resolver os problemas que surgiam. 
Pensávamos que bastava a ciência e que a solução acontecia, pelo 
menos era isto que  pensávamos. Neste momento vamos tomando 
consciência de que ninguém tem a solução mágica. Cada um tem 
um papel, de que nunca se pode sentir dispensado, para realizar 
para bem dele e dos outros. Penso poder dizer que a Igreja sempre 
afirmou esta doutrina. Falta-nos passar da teoria aos actos e começar 
a interpretar uma corresponsabilidade de todos e não apenas de 
alguns mais dotados. Ninguém se pode sentir dispensado. Tiremos 
esta lição para uma Igreja mais possuída pelo mesmo Espírito.

O Pentecostes está a pedir-nos isto mesmo. Teremos de interi-
orizar a importância do Espírito, que exige uma vida de fidelidade 
e coerência, para depois reconhecer que o mesmo Espirito terá 
de agir nos comportamentos. Todos deveremos ser cristãos adultos 
que, através de um compromisso pessoal e profissional, em todos 
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os ambientes de trabalho (economia, política, cultura, comércio, 
industria, serviços públicos) assumem uma particular responsabili-
dade de construção da Igreja e do Reino de Deus. Como seria 
importante que todos os cristãos tivessem esta consciência. Quero 
recordar o testemunho de Alcide Degasperi, um dos fundadores da 
União Europeia. “Mas para o cristão que entende a política como 
exteriorização da sua fé, sobretudo como obra de fraternidade social 
e portanto suprema responsabilidade perante os irmãos e o Pai 
comum, este angustiante trabalho torna-se um dever inexorável”.

Entender a vida como exteriorização da fé. Eis a consciência 
que todos os cristãos deveriam possuir. Se o fizessem, o mundo seria 
diferente e a Igreja mostraria a sua credibilidade. Com esta men-
talidade uma nova Igreja poderá surgir. Nos últimos tempos temos 
vindo a referir, relacionado com o Corona Vírus, que nada ficará na 
mesma. Alguém dizia que o mundo continuará a ser o mesmo mas 
o que interessaria era que as pessoas mudassem e fossem diferentes 
em termos de humanismo. Há muito que temos vindo a falar de 
uma renovação da Igreja. Poderemos elencar muitos objectivos onde 
identificamos as fragilidades e carências. Quer queiramos ou não, 
o fundamental está sempre nas pessoas. Se as estruturas mudarem 
ou criarmos outras novas mas sem uma correspondente mudança 
interior, continuaremos a apostar na superficialidade daquilo que 
hoje existe e amanhã desaparecerá.

Vivemos esta festa do Pentecostes num tempo especial que nos 
pode ajudar na sua compreensão. Ninguém consegue ser cristão 
e membro da Igreja sozinho. Estamos todos interligados. Somos 
efectivamente um único corpo. Neste corpo temos uma única fé 
que devemos exteriorizar em todos os ambientes onde vivemos. 
Poderemos fazê-lo por palavras mas o testemunho poderá ser mais 
eloquente. O que importa é a coerência. Ser cristãos de cara er-
guida, sem medos nem complexos.

Rezemos para que o Espírito esteja presente na vida das pes-
soas e da Igreja. Não nos fechemos, mas saiamos para mostrar a 
beleza da fé que professamos.
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Dia da mãe*

É bom, belo e justo celebrar o Dia da Mãe: agradecer à minha 
(nossa) Mãe e a todas as Mães que dia e noite, todos os dias e todos 
anos, ao longo da sua vida, se dedicam ao acolhimento amoroso, à 
educação e ao crescimento integral dos filhos e dos netos.

Na sua terceira exortação apostólica, “Alegrai-vos e exultai”, o 
Papa Francisco recorda que a santidade é construída na vida de 
cada dia, com os “pequenos detalhes do amor” (n. 145). Todos sabe-
mos, por experiência própria, que a sacralidade de tantos pequenos 
gestos das nossas Mães deixou um sabor indizível e inesquecível 
no nosso coração de filhos.

Que a celebração de mais um Dia da Mãe junte, em coro, as 
nossas vozes para agradecer, apoiar e proteger o dom da materni-
dade que começa na fecundação e nunca deixa de se manifestar. 
Bem haja, minha Mãe! Bem hajam, todas as Mães!

As mães de todos os tempos têm como modelo Maria, Mãe de 
Jesus. Que Nossa Senhora abençoe, proteja sob o seu santo manto, 
a minha Mãe e todas as Mães! 

Como “pequena lembrança” para este dia, aqui deixo uma 
singela parábola: 

Um anjo fugiu do paraíso para dar um passeio pela terra. 
No findar do dia, decidiu levar algumas lembranças daquela 

visita. Num jardim, viu algumas rosas: apanhou as mais bonitas e 
fez um belo ramo para levar para o paraíso.

Mais à frente, viu uma criança sorrir para a mãe. Encantado 
com a ternura daquela criança, apanhou também o seu sorriso.

Estava para partir, quando viu uma mãe olhar com amor para 
o seu pequenino no carrinho. O amor jorrava como uma nascente 
a transbordar. O anjo pensou: «O amor daquela mãe é o que de 
mais bonito existe na terra, portanto pegarei também nele».
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Voou para o céu, mas antes de passar pelos portões azuis, de-
cidiu examinar as recordações para ver como se tinham conservado 
durante a viagem. 

As flores estavam murchas, o sorriso da criança tinha-se es-
morecido, mas o amor da mãe ainda tinha todo o seu esplendor 
e beleza. 

Pôs de lado as flores murchas e o sorriso apagado, chamou 
à sua volta todos os hóspedes do céu e disse: “Eis a única coisa 
que encontrei na terra e que manteve toda a sua beleza durante 
a viagem para o paraíso: o amor de mãe!”.

* D. Nuno Almeida

 

Oração ao Bom Pastor*

Senhor, BOM PASTOR, envolve-me com o Teu olhar de amor 
e de misericórdia e envia-me a derramar o óleo da esperança e 
da consolação.

Senhor, BOM PASTOR, apesar da minha fragilidade, falhas e 
pecados, ajuda-me a ser homem de paz e de reconciliação: um 
pequeno sinal e instrumento da Tua ternura, procurando difundir 
o bem e a verdade com paixão. 

Senhor, BOM PASTOR, dá-me a graça de Te amar e de amar 
o Mundo, que reconheço visitado todas as manhãs pela Tua presença 
amorosa. Que eu procure sempre os caminhos da comunhão e da 
unidade com todos! 

Senhor, BOM PASTOR, que o meu olhar seja sempre de 
Páscoa e voltado para o Teu Reino, para onde a história humana 
caminha, apesar dos atrasos, das tribulações, obscuridades e con-
tradições. Amén!

 * D. Nuno Almeida
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O “diário” de Igino Giordani*
 

Igino Giordani nasceu, em Itália, em 1894 e regressou à Casa 
do Pai no dia 18 de abril de 1980. Casado, pai de quatro filhos, 
homem de cultura, escritor, jornalista, político. Aderiu com entu-
siasmo e inteligência ao Movimento dos Focolares, sendo o pri-
meiro focolarino casado. É considerado por Chiara Lubich, como 
co-fundador. 

Na sua vasta obra, Deus e o homem, religião e política, eco-
nomia e moral, história, revolução, cultura… são aprofundados e 
expostos a partir da sua vida pela unidade. 

Sobretudo a partir do Novo Testamento e dos Padres da 
Igreja, esforçou-se por tornar o cristianismo numa experiência 
viva e fecunda na sua vida, na dos outros e na vida da Igreja e 
da sociedade. Tratava-se de um verdadeiro “formador”. Por ex-
emplo: Muitos dos atuais sacerdotes estudaram Doutrina Social 
da Igreja pelos seus livros. Muitos recordam conferências, artigos, 
encontros em que se sentiram profundamente tocados pelo “fogo” 
deste homem.

“Cresce a fadiga – escreve Giordani no seu “Diário” em 1960 - 
crescem os tormentos e aumenta a solidão, como sol entre nuvens 
e ramos de árvores nuas. Ora, o que é isto senão um convite a 
recolhermo-nos mais seriamente, continuamente, em torno de Deus, 
a valorizar o resto da vida num serviço mais sério, com menores 
distrações? O que é isto senão uma paterna intervenção de Cristo 
Mestre, que incita a traduzir em ação os ensinamentos comunica-
dos acerca da caducidade dos afetos humanos? Tudo desmorona só 
Deus permanece. Amar é servir, não servir-se; é dar não receber. A 
recompensa é Deus que a dá: o fruto é o seu amor”. Acrescenta 
ainda: “Nutrir-se de orgulho ou apascentar gente com o orgulho, 
é o mesmo que levantar a moral com o álcool: acaba-se por ficar 
intoxicado e paralisado”.
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É bom recordar o que escreveu no dia 01 de Novembro de 
1963: “Um dos mais belos dias: o mal físico obrigou-me a ficar 
em casa e, em casa, meditei sobre Maria e a minha alma encheu-se 
d’Ela: portanto, de poesia, beleza, pureza. Virginizou-se.

E é o dia dos santos; eles, portanto, culminam e resumem-se 
em Maria, Mãe dos santos. Estando com Ela, estive no Cenáculo, 
onde eles se apinhavam”.

Numa época em que a sede de infinito é saciada de tantas 
e extravagantes maneiras, são sábias as palavras de Igino Giordani: 
“fora do amor, gira o oceano da estupidez”.

 
* D. Nuno Almeida

Perfil do acompanhador
dos jovens 
(Cf. «Cristo Vive» 246): 

 

- Cristão comprometido com a Igreja e com a sociedade.
- Procura constantemente a santidade. 
- Compreende sem julgar.
- Sabe escutar ativamente as necessidades dos jovens e procura 

responder-lhes com diligência e simpatia.
- Reconhece as suas limitações e conhece a alegria e o sofri-

mento que todo o caminho espiritual implica. 
- Reconhece a sua própria humanidade, consciente de ser 

pecador perdoado. 
- Caminha ao lado dos jovens, deixando-os ser os protagonistas 

do seu próprio caminho. 
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- Respeita a liberdade que o jovem tem no seu processo de dis-
cernimento vocacional e oferece-lhe ferramentas para que o faça bem. 

- Confia sinceramente na capacidade que tem cada jovem de 
participar na vida da Igreja. 

- Procura plantar a semente da fé nos jovens, sem querer ver 
imediatamente os frutos do trabalho do Espírito Santo. 

- Tal missão é para ser exercida por sacerdotes, pelos que abra-
çam a vida consagrada e por leigos.

- Os “acompanhadores” dos jovens devem beneficiar de uma 
boa formação permanente.

 
* D. Nuno Almeida

 

O vento e o fogo do Espírito*
 

Se consigo balbuciar uma oração, é porque o Espírito Santo 
a pôs no coração...

Se, rompendo o círculo dos próprios interesses, procuro, sem 
que ninguém me veja, alguém devorado pela solidão, é o Espírito 
quem me empurra...

Se tenho força para esquecer e perdoar, é o Espírito quem 
ma faz sentir...

Se em vez de fórmulas, frases de conveniência ou conselhos 
moralizantes e respostas pré-fabricadas, ouso uma palavra viva, eficaz, 
original, é o Espírito quem ma sussurra...

Se perante uma página do Evangelho tantas vezes ouvida a 
sinto como nova, é o Espírito quem me guia...

Se me arrependo dos meus pecados e sinto uma vontade enorme 
de nascer de novo, quer dizer que o Espírito se interessa por mim 
e em mim concentra toda a sua ação purificadora e fecundadora...
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...
Vento e fogo têm em comum a característica de serem incon-

troláveis, imprevisíveis, não programáveis...! 
O Espírito, de facto, mesmo sendo realidade interior, põe as 

pessoas “fora de si”.
Homens e mulheres exclusivamente reflexivos, com gestos 

pesados, calculados, vigiados, previsíveis... não nasceram certamente 
(como a Igreja) no dia de Pentecostes.

A Igreja só pode despertar entusiasmo se ousa contar as 
“maravilhas de Deus” abandonando distâncias, friezas, anonimatos, 
burocracias inúteis ... para adoptar um estilo inspirado por frescura, 
fantasia, liberdade e até provocação.

Fora de si, fora dos esquemas, fora de casa, pois o vento entrou 
lá para os mandar para a praça pública.

Nos Evangelho de São Mateus e São Marcos, Jesus fala de uma 
blasfémia contra o Espírito Santo que não obterá perdão.

Esse pecado misterioso não será a não abertura ao Espírito, 
ignorá-lo, manter-se longe, ter medo de ser queimado pelo fogo 
ou de se opor ao peso dos costumes ou dos imobilismos para não 
se deixar arrastar pelo vento?

Esta blasfémia não consistirá em conceder a esse sopro só al-
gumas fendas em vez de janelas e portas abertas?

Não será esse pecado que não obtém perdão o estar em casa 
tremendo de frio pretendendo aquecer as mãos numa chama pintada 
na parede ou num quadro?

Ou nunca ter tentado oferecer ao Espírito pelo menos metade 
do espaço que concedemos ao medo? Ou ainda falar de Pentecostes 
sem nunca ter experimentado a sua “embriaguez”?

Feliz e fecundo Pentecostes em tempos de pandemia!
 

* D. Nuno Almeida
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Atividades pastorais 
maio/2020

D. Jorge
 01 a 28 - Continuou a celebrar a Eucaristia na capela da Casa 

Episcopal, transmitida pela Internet.
 29 - Presidiu à celebração da Eucaristia na Basílica dos 

Congregados.
 30 - Presidiu à celebração da Eucaristia na Basílica dos 

Congregados.
 31 - Presidiu na Sé à celebração da solenidade de Pen-

tecostes.

D. Nuno
 12 - Reunião, por teleconferência, da Comissão Episcopal 

Laicado, Família e Vida.
 14. 21 - Reunião, não presencial, de preparação da Noite Ups 

e da Vigília do Pentecostes, acompanhando o trabalho 
da Comissão Arquidiocesana dos Leigos, Família e 
Vida.

 15 - Reuniões de trabalho com sacerdotes.
 16 - Participou na reunião do Conselho Pastoral Diocesano 

por vídeo-conferência.
 19 - articipou na reunião do Conselho Presbiteral Arqui-

diocesano por teleconferência.
 21 - Reunião de preparação da Noite Ups e da Vigília do 

Pentecostes, acompanhando o trabalho da Comissão 
Arquidiocesana dos Leigos, Família e Vida.

 26 - Presidiu à reunião da Comissão de Proteção de 
Crianças, Jovens e Pessoas Vulneráveis da Arquidiocese 
de Braga, por teleconferência.

 27 - Reunião, não presencial, dos Bispos da Província 
Eclesiástica de Braga.
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 28 - Orientou um encontro com a equipa de redação 
do terceiro caderno dos “Grupos Semeadores de 
Esperança”.

 29 - Concelebrou, na Igreja dos Congregados, a Eucaristia 
de início da “Noite Ups”, que envolve muitos jovens 
da Arquidiocese. Eucaristia transmitida pelas redes 
sociais.

 30 - Participou na Vigília do Pentecostes, na Igreja dos 
Congregados e que envolveu, presencialmente, e atra-
vés da Net, os Movimentos e Obras da Arquidiocese 
de Braga. 
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Proteção de crianças
 

Comunicado da Comissão de Proteção de Crianças, 
Jovens e Pessoas Vulneráveis.

 
 A Comissão de Proteção de Crianças, Jovens e Pessoas Vul-

neráveis da Arquidiocese de Braga foi criada por decreto do 
Arcebispo de Braga, D. Jorge Ferreira da Costa Ortiga, a 22 de 
outubro de 2019.

Questionada sobre a existência de queixas/denúncias e sobre o 
encaminhamento que lhes foi dado, no dia 24 de abril de 2020, 
o Coordenador da Comissão respondeu à pessoa que no-las ti-
nha colocado.

A Comissão está sempre solidária com as vítimas e sofre com 
o seu sofrimento incomensurável.

A Comissão recebeu dois casos, que tratou com o máximo 
cuidado e no respeito pela presunção de inocência.

O primeiro que motivou o apuramento dos factos, tendo-se 
verificado que tinham sido cometidos há mais de trinta anos, está 
jurídica e canonicamente prescrito e por isso não foi denunciado 
às autoridades.

Se novos casos forem apresentados, o processo será reaberto.

2. Serviços Centrais
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O segundo caso reporta-se a um sacerdote já falecido, tendo os 
factos denunciados ocorrido há mais de trinta anos. Assim sendo, 
por terem decorrido há mais de trinta anos está jurídica e canoni-
camente prescrito e não foi denunciado às autoridades.

Estamos conscientes que não há justiça, e muito menos pre-
scrições, que reconfortem as vítimas, nem aliviem o seu sofri-
mento. Resta-nos, para além de partilhar as suas dores, manter-nos 
à disposição das vítimas para um acompanhamento psicológico e 
espiritual.

Braga, 19 de maio de 2020
A Comissão de Proteção de Crianças, Jovens e Pessoas Vulneráveis da Arquidiocese de Braga.

 

Decreto de aprovação
de estatutos

O senhor D. Jorge Ortiga promulgou um decreto 
que aprova os estatutos de:

 
CONFRARIA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO, sita 

na paróquia de São Paio de Carvalhal, Concelho de Barcelos, Ar-
ciprestado de Barcelos e Arquidiocese de Braga. 

Constam de cinquenta e três Artigos, distribuídos por oito ca-
pítulos, exarados em vinte e duas 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 ato fica registado na Cúria Arquiepiscopal, no Processo n.º 
94 / 2020 e na Secção das Associações de Fiéis. 

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 28 de maio de 2020.
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Decreto de aprovação
de estatutos e alteração
de identidade jurídica

Tendo o Órgão competente da «IRMANDADE DE SÃO 
BENTO DA PORTA ABERTA» sita na Paróquia de São João 
Baptista de Rio Caldo, arciprestado de Terras de Bouro, manifes-
tado a falta de irmãos e a sua prática ausência nas actividades da 
Confraria e requerido a alteração de Identidade Jurídica com a 
respectiva alteração e aprovação dos seus Estatutos; Atendendo a 
que foram seguidos os trâmites exigidos e redigidos novos Estatutos, 
integrados no Processo Nº 1275 / 2013 da Cúria Arquiepiscopal 
de Braga, nada obstando ao deferimento; D. JORGE FERREI-
RA DA COSTA ORTIGA, por mercê de Deus e da Santa Sé 
Apostólica, Arcebispo de Braga e Primaz das Espanhas, no uso da 
sua jurisdição: ALTERA a Identidade Jurídica da «IRMANDADE 
DE SÃO BENTO DA PORTA ABERTA» sita na Paróquia de 
São João Baptista de Rio Caldo, Concelho de Amares, Arciprestado 
de Terras de Bouro e Arquidiocese de Braga, de Pessoa Jurídica 
Colegial para Pessoa Jurídica Não Colegial e APROVA os ESTA-
TUTOS pelos quais se há-de reger de ora em diante, que constam 
de cinquenta e três artigos, distribuídos por oito capítulos, exarados 
em vinte páginas (incluídos os índices e averbamento) autenticadas 
com o timbre da Cúria Arquiepiscopal de Braga.

Para memória, se outorga, por escrito, o presente Decreto, que 
vai assinado em nome da autoridade canónica competente, o Bispo 
Diocesano, (cânon 312 § 1, 3º do Código de Direito Canónico), 
e autenticado com o selo branco da Arquidiocese.

O ato fica registado na Cúria Arquiepiscopal, no aludido pro-
cesso e na Secção dos Entes Canónicos. 

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 21 de maio de 2020.
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Despacho

Vistos os Autos, aprovo o Estatuto da IRMANDADE DE 
SÃO BENTO DA PORTA ABERTA, sita na paróquia de São 
João Baptista de Rio Caldo, Concelho de Amares e Arciprestado 
de Terras de Bouro e Arquidiocese de Braga, pelo qual se há-de 
reger de ora em diante, que consta de cinquenta e três Artigos, 
distribuídos por oito capítulos, exarados em vinte páginas (incluído 
o averbamento).

Passe-se o respetivo Decreto.
Braga, Cúria Arquiepiscopal, 21 de maio de 2020.

 

Provisões a corpos gerentes

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

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE A-VER-O-
-MAR, sito na Paróquia de Nossa Senhora das Neves de Averomar, 
Arciprestado de Vila do Conde / Póvoa de Varzim, Concelho de 
Póvoa de Varzim e Arquidiocese de Braga, constituídos por:

DIREÇÃO 
Presidente:  P.e Joaquim Moreira Amorim
Vice-Presidente:  José Paulo Amorim Torres 
1.º Secretário:  Armando Manuel Flores Correia
2.º Secretário:  Rui Miguel Pereira dos Santos 
Tesoureira:   Clotilde Maria Frasco Novo da Silva 



2. Igreja Diocesana2. Igreja Diocesana 793

CONSELHO FISCAL 
Presidente:  Luís Fernandes Torrão 
Secretária:  Maria Flores da Silva 
Vogal:   Delfim Martins Neves 

Esta homologação é válida de 17 de fevereiro de 2020 a 17 
de fevereiro de 2024. 

E, para constar, se outorga esta Provisão registada com o n.º 
669 / 2020. 

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 12 de maio de 2020.

 
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FRAGOSO, sito 

na Paróquia de São Pedro de Fragoso, Arciprestado de Barcelos, 
Concelho de Barcelos e Arquidiocese de Braga, constituídos por:

DIREÇÃO 
Presidente:   Jaime Cruz Martins 
Vice-Presidente:  António Fernandes Batista 
Secretária:   Maria José Martins dos Santos Macedo 
Tesoureira:   Sandra Ilda Ferreira Araújo
Vogal:    Mário Martins Gomes 

CONSELHO FISCAL 
Presidente:   Maria Idalina Maciel Ferros Castro 
Secretária:   Carla Susana Martins Fernandes 
Vogal:    Natália Ana Pereira Cruz Martins 

ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA: 
P.e Manuel de Brito Ferreira

Esta homologação é válida de 25 de março de 2020 a 25 de 
março de 2024. 

E, para constar, se outorga esta Provisão registada com o n.º 
648 / 2020. 

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 07 de maio de 2020.
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CENTRO PAROQUIAL SOCIAL DE MOURE, sito na 
Paróquia de São Martinho de Moure, Arciprestado de Vila Verde, 
Concelho de Vila Verde e Arquidiocese de Braga, constituídos por:

DIREÇÃO 
Presidente:   P.e Sandro Nuno Silva Vasconcelos 
Vice-Presidente:  Mário Vieira Gonçalves Alves Oliveira 
1.º Secretário:  Armando Pires de Macedo 
2.º Secretário:  António Ferreira de Sousa *
Tesoureiro:   Manuel Marques Rodrigues 

CONSELHO FISCAL 
Presidente:   Paulo António Martins Rodrigues
Secretário:   Francisco Martins Bastos 
Vogal:    Severino de Oliveira Serrão 

Esta homologação é válida de 19 de fevereiro de 2020 a 19 
de fevereiro de 2024. 

E, para constar, se outorga esta Provisão registada com o n.º 
647 / 2020. 

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 07 de maio de 2020.

 
CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE CASTELÕES, 

sito na Paróquia de São Tiago de Castelões, Arciprestado de Vila 
Nova de Famalicão, Concelho de Vila Nova de Famalicão e Ar-
quidiocese de Braga, constituídos por:

DIREÇÃO 
Presidente:   P.e José Carlos Barbosa da Costa 
Vice-Presidente:  Francisco Guimarães Ferreira  
1.ª Secretária:  Natália Maria Machado Monteiro 
2.ª Secretária:  Amélia Paula Ferreira Azevedo Dias 
Tesoureiro:   Rui Cândido Rodrigues Ribeiro 
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CONSELHO FISCAL 
Presidente:  David Matos Azevedo 
Secretário:  José Luís Carvalho Araújo 
Vogal:   Abílio Sousa Oliveira 

Esta homologação é válida de 24 de abril de 2020 a 24 de 
abril de 2024. 

E, para constar, se outorga esta Provisão, registada na secção 
das Fundações. 

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 07 de maio de 2020.
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Regresso às celebrações
comunitárias

 

Comunicado do Departamento Arquidiocesano para 
a Liturgia sobre aspetos práticos para o exercício 
dos ministérios litúrgicos ao serem retomadas as 
celebrações comunitárias.

Na sequência das orientações emitidas pela Conferência Epis-
copal Portuguesa, pelo Serviço Nacional de Acólitos e pela Arqui-
diocese de Braga, o Departamento Arquidiocesano para a Liturgia 
quer manifestar a sua sintonia com as comunidades paroquiais de 
toda a Igreja Particular de Braga que vão retomar as celebrações 
comunitárias. Cumprindo as funções que lhe estão inerentes, este 
organismo arquidiocesano entendeu que deveria propor alguns 
aspetos concretos sobre o exercício dos ministérios na Liturgia.

1. Desconfinamento gradual. A retoma das celebrações comuni-
tárias implicará alterações que todos já conhecemos e que somos 
chamados a implementar, em consonância com as orientações 
supramencionadas. Contudo, não se pode deixar de apelar a um 
desconfinamento gradual, em que sejam dados passos pequenos e 

3. Programa Pastoral
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progressivos, ao longo dos próximos domingos. Concretamente, no 
que diz respeito ao exercício dos ministérios, deve-se optar por uma 
simplificação ao máximo e por uma intervenção nos momentos 
estritamente necessários, sem deixar de assegurar o caráter sagrado 
e solene das celebrações, particularmente as dominicais.

2. Equipas de acolhimento. As equipas de acolhimento poderão 
ser ainda desconhecidas da maior parte das comunidades, mas esta 
ocasião poderá ser uma oportunidade para potenciar este ministério, 
como expressão evangélica da hospitalidade e do acolhimento. As 
paróquias devem investir seriamente nas equipas de acolhimento, 
bem como na sua formação para estas funções específicas, quer do 
ponto de vista técnico e humano. As pessoas escolhidas deverão ter 
entre 18 e 60 anos, não pertencendo a qualquer grupo de risco. 
Devem dar as boas-vindas às pessoas, falando com cordialidade e 
alegria; estar preparadas para gerir situações difíceis e, eventualmente, 
conflituosas; relembrar as orientações de desinfeção e de distancia-
mento social; acompanhar as pessoas aos seus lugares, sugerindo 
silêncio e oração; ajudar na desinfeção no momento da comunhão; 
recolher as ofertas no final da Eucaristia; desejar uma boa semana, 
convidando à oração em casa e em família. 

3. Presidente da celebração. O presidente da celebração deverá 
assumir o ministério que lhe está confiado, inclusive a proclamação 
do Evangelho, a partir da cadeira da presidência, com os diversos 
elementos reunidos também numa pasta digna. A deslocação para 
o altar deverá acontecer apenas na saudação do altar e na liturgia 
eucarística. Os sacerdotes de mais idade ou pertencentes a grupos 
de risco, por fragilidade de saúde, deverão delegar nos ministros 
extraordinários da comunhão mais novos a distribuição da comunhão 
sacramental. Também os sacerdotes deverão usar máscara.

4. Coros. É de recomendar que os grupos de cantores não 
ultrapassem os 4 elementos. De preferência, o canto poderá ser 
assegurado por um solista com um distanciamento maior do que 
os 2 metros, tal como está indicado para as outras pessoas. Neste 
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retomar das celebrações, podem reduzir-se os cânticos ficando pe-
los mais importantes: Santo, Aleluia e Salmo. Os outros momentos 
da celebração (Entrada, Ofertório, Comunhão e Final) podem ser 
acompanhados por peças de órgão.

5. Leitores. Os leitores deverão ter cada um uma pasta pessoal 
e digna, fazendo a proclamação da leitura que lhe está atribuída a 
partir de uma folha, para evitarem que todos tenham de manusear 
o lecionário. Pode ser reduzido o número dos leitores. A oração 
universal e as admonições podem ser feitas em voz off, se as con-
dições técnicas permitirem, a partir do coro ou de uma pessoa que 
esteja nos lugares da frente da assembleia.

6. Acólitos. O número de acólitos deve ser o mais reduzido 
possível ou, numa primeira fase, dispensado este ministério. As 
orientações práticas devem ser seguidas a partir das normas emitidas 
pelo Serviço Nacional de Acólitos.

7. Ministros Extraordinários da Comunhão. Apenas um ministro 
extraordinário da comunhão deve ir ao sacrário e manusear a 
chave do mesmo, observando as devidas desinfeções anteriores e 
posteriores ao manuseio. Os ministros extraordinários da comunhão 
com mais idade e pertencentes a grupos de risco devem mesmo 
abster-se de exercer o seu ministério. Onde for possível, os mi-
nistros da comunhão desloquem-se ao longo do corpo da Igreja, 
distribuindo na mão a comunhão aos fiéis, que permanecerão nos 
seus lugares, evitando cruzamento de pessoas.

Com estas orientações práticas, pretende-se que as celebrações 
comunitárias decorram com serenidade e alegria, de quem vive 
animado pelo Espírito Santo de Deus, sem esquecer os mais frágeis 
(idosos, doentes, grupos de risco), que ainda devem permanecer 
em casa, bem como as pessoas que faleceram e as suas famílias em 
luto, já para não esquecer os que se mantiveram sempre na linha 
da frente contra esta pandemia.

Centrados em Cristo, vivamos animados pela esperança!
Braga, 27 de maio de 2020.
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Informações diversas
A «NOITE UP’S – uma direta com Deus», coordenada pelo 

«Grupo peregrinos», com o tema «Todos no mesmo Barco!», 
realizou-se de 29 para 30 de maio.

Começou às 21h00 e este ano contou com uma versão digital 
pela web e mais reduzida. Não durou a noite toda. 

A Eucaristia, com transmissão online, desde a Basílica dos Con-
gregados, foi presidida pelo senhor D. Jorge Ortiga.

 
A Vigília de Pentecostes realizou-se em 30 de maio. O 

momento de oração foi transmitido em direto a partir da Basílica 
dos Congregados para o Facebook e YouTube da Arquidiocese de 
Braga e do «Diário do Minho».

Foi marcada por três momentos diferentes:
Primeiro, foi transmitida uma compilação de breves vídeos em 

que vários movimentos responderam à pergunta ‘O que tem o 
vosso grupo ou movimento a oferecer à Igreja nesta hora difícil 
que estamos a viver’.

O segundo momento consistiu numa conversa com o senhor 
D. Jorge Ortiga a partir de questões que os movimentos enviaram. 

O terceiro foi uma celebração da Palavra, presidida pelo senhor 
Arcebispo.

 
O Centro Missionário da Arquidiocese de Braga 

(CMAB) alertou em 25 de maio para a situação de crise humanitária 
e para os ataques violentos no norte da província moçambicana 
de Cabo Delgado.

Na mensagem, o CMAB sublinha o dever de refletir “sobre a 
nossa responsabilidade de denunciar o que acontece com o nosso 
povo irmão caso contrário as nossas atitudes serão coniventes com 
as do dominador, do consumidor ou de um mero explorador dos 
recursos naturais, em que os interesses económicos prevalecem sobre 
o bem comum”.
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O Centro Missionário recorda as denúncias constantes do bispo 
da Diocese de Pemba, D. Luiz Fernando Lisboa, acerca dos ata-
ques que “já mataram, pelo menos, 550 pessoas” e que têm sido 
associados, “alegadamente, a um grupo militante ‘jihadista’”, com 
o objetivo de impor uma lei islâmica na região. Estes ataques já 
decorrem desde 2017.

No documento, o Centro Missionário refere que os ataques 
acontecem numa zona onde “estão a ser explorados recursos naturais” 
– carvão, gás natural e jazidas de pedras preciosas. “Cabo Delgado 
tem atualmente diversos mega-projectos a serem explorados por 
empresas estrangeiras e com residuais benefícios para a população 
local. Acresce o facto de haver uma grande quantidade de jovens 
que são facilmente manipuláveis já que não encontram hipóteses 
promissoras de futuro”, afirmam os responsáveis deste departamento 
da Arquidiocese de Braga.

 
O Departamento Arquidiocesano de Catequese lançou 

em 25 de maio um questionário para perceber qual foi a reação 
das comunidades à pandemia.

A intenção do departamento é “conhecer melhor a realidade” 
para estruturar “propostas mais assertivas e adequadas ao novo 
mundo em que estamos a viver”.

 
Arciprestado de Braga. O Clero da Zona Pastoral da Cidade 

e Este reuniu por videoconferência em 20 de maio. Um dos pontos 
da agenda foi a próxima reabertura das igrejas e a celebração da 
Missa com a participação de fiéis leigos.

Arciprestado de Fafe. Catequese online. A paróquia de Santa 
Eulália de Fafe iniciou no último sábado de abril, para os catequi-
zandos daquela paróquia e da de Fornelos, a catequese paroquial 
online. Abrange crianças e jovens desde o ensino básico ao secundário.

*O clero do arciprestado reuniu online, em 06 de maio, para 
refletir sobre a nota pastoral do senhor D. Jorge Ortiga «Hora de 
ir recomeçando».
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*Um encontro arciprestal de liturgia realizou-se em10 de maio 
por videoconferência. O P. José Frazão S.J. falou sobre «a espiritua-
lidade cristã». D. Bernardino Ferreira da Costa, OSB, desenvolveu 
o tema «a beleza da liturgia».

Arciprestado de Vila Verde. O clero reuniu por vídeo-
-conferência, em 12 de maio, para refletir sobre como serão as 
celebrações com a participação de fiéis leigos, a partir do dia 30.

Oração pela Vida e Vocações. A Igreja de Santo Adrião 
acolheu em 07 de maio, pelas 17 horas, um Momento de Oração 
pela Vida e Vocações. Todas as pessoas foram convidadas a estar em 
comunhão a partir de sua casa.

Para essa comunhão foi sugerida a Lectio Divina do domingo 
seguinte, fazer um exame de consciência, rezar o terço, fazer a 
comunhão espiritual ou usar os materiais propostos na Semana de 
Oração pelas Vocações.

Foi sugerido também usar as reflexões propostas pela Comissão 
Episcopal do Laicado e Família para a Semana da Vida. O pároco 
esteve num momento de adoração ao Santíssimo Sacramento.

Este foi um dos muitos encontros de oração mensais promovidos 
pelo Departamento Arquidiocesano para a Pastoral Vocacional em 
colaboração com a zona pastoral da Cidade e Este do Arciprestado 
de Braga.
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Presbitério ao serviço
do Povo de Deus

 

Comunicado do Conselho Presbiteral da Arqui-
diocese.
 

1. Um pequeno e invisível vírus irrompeu nas nossas vidas e 
faz-nos viver uma experiência com contornos absolutamente novos 
na história da humanidade. 

Se, por um lado, vem encher de medo, sofrimento e morte a 
nossa existência, por outro, faz despertar imensos gestos de partilha, 
proximidade e comunhão porque tomamos consciência de que 
estamos todos, mesmo todos, no mesmo barco, experimentamos 
que somos uma “única família humana”. 

Como Igreja, também estamos a viver tempos novos, comun-
gando intensamente as inquietações e angústias do Povo Santo de 
Deus que todos constituímos e ensaiando expressões novas de pre-
sença, serviço, anúncio da boa notícia de Jesus Cristo ressuscitado 
e celebração dos mistérios da fé. 

 
2. Queremos agradecer e reconhecer a imensa generosidade e 

ousadia de tantas pessoas que, tanto no exercício das suas profissões 

4. Clero e Seminários
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e cargos de responsabilidade pública, social e eclesial como em 
imensas iniciativas de voluntariado, têm colocado a vida ao serviço 
do bem comum, no cuidado uns dos outros. 

E queremos expressar toda a ternura e gratidão aos nossos 
anciãos que, nestes tempos, mais experimentam a solidão – mes-
mo o abandono, em tantos casos – reafirmando o quanto a sua 
vida e experiência acumulada é tesouro precioso que queremos 
acompanhar até ao fim. 

 
3. Não é ainda tempo de compreendermos todo o alcance 

das transformações duradoiras que este acontecimento pode trazer 
porque as medidas de confinamento, em atenção à saúde pública, 
permanecerão por tempos que desconhecemos. 

Mas podemos e devemos manifestar a nossa vontade determinada 
de acompanhar e cuidar o Povo Santo de Deus do qual somos simul-
taneamente membros e pastores, chamados a dar a vida por aqueles 
que o Senhor nos confia, com aquela alegria que nos vem de Cristo 
Ressuscitado que nunca abandona quem n’Ele põe a sua esperança. 

E dos sinais dos tempos que queremos interpretar com a luz 
do Evangelho, que é a pessoa de Jesus Cristo, podemos vislumbrar, 
pelo menos, três grandes linhas de força que somos chamados a 
pôr em prática na vida da Igreja:

 

Igreja marcadamente laical e sinodal
 
4. Somos uma comunidade que se enraíza na graça batismal 

que a todos constitui “geração eleita, sacerdócio real, nação santa, 
povo adquirido por Deus” (1Pd 2, 9). 

A experiência do confinamento em tempo de pandemia, sem a 
possibilidade de uma vida comunitária e sacramental (que é consti-
tutiva da identidade da fé cristã), muito nos ajuda a compreender 
a absoluta necessidade de podermos alimentar e celebrar a fé nos 
lugares do quotidiano, particularmente no contexto das nossas casas, 



Ação CatólicaAção Católica  | junho804

onde claramente a família se redescobre como “Igreja doméstica”, 
com os múltiplos laços de proximidade e vizinhança. 

Vislumbramos aqui um caminho para o futuro do nosso agir 
pastoral. Acreditamos na força da família e, a partir dela, renova-
remos a Igreja.

 
5. Retomaremos dentro em pouco e de forma gradual a tão 

necessária celebração da Eucaristia e demais sacramentos em forma 
comunitária. 

Mas não queremos esquecer o desafio imenso que é formar 
e acompanhar cristãos adultos que na família, nos compromissos 
pessoais e profissionais, na economia, na política, na cultura e na 
comunidade eclesial assumem por inteiro a sua responsabilidade e 
a indispensável parte na construção do Reino de Deus. 

Juntos e responsavelmente encararemos os novos desafios que 
emergem dum tempo novo de que ainda não descortinamos os 
verdadeiros contornos.

 

Igreja “hospital de Deus” ou “hospital de campanha”
 
6. Ninguém ignora que a pandemia provocará uma crise pro-

funda com muitas consequências sociais, económicas e culturais. 
A pobreza regressa e as nossas famílias experimentam carências 

de vária ordem. 
Continuaremos a traduzir o Evangelho em gestos de consolação, 

cura, perdão e partilha de bens. 
Mobilizando e recriando formas organizadas de partilha e socorro 

através da Cáritas, das Conferências Vicentinas, das IPSS, do Fundo 
Partilhar com Esperança e sempre conjugados com outros organis-
mos e a indispensável parte que ao Estado compete no cuidado de 
todos os cidadãos, mas também desenvolvendo pensamento crítico 
e propostas com visão profética, capazes de fazer ouvir o clamor 
dos pobres e o clamor da terra, para que ninguém fique para trás. 
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Reafirmamos, com o Papa Francisco, “que a pior discrimi-
nação que sofrem os pobres é a falta de cuidado espiritual” (EG 
200) e queremos colocar sempre no centro da vida e missão da 
Igreja o encontro com a pessoa de Jesus Cristo que é o coração 
do Evangelho.

 
7. Não ignoramos que muitas comunidades e instituições eclesiais 

se têm visto privadas das suas fontes de sustentabilidade económica e 
que partilhamos com muitíssimas famílias a necessidade de repensar 
e reinventar a gestão dos recursos necessários para o nosso sustento.

Juntos, partilhando o que temos e somos, cuidando de todos, 
queremos ser expressão do Jesus Cristo que, “como bom samaritano, 
vem ao encontro de todos os homens atribulados no corpo ou 
no espírito e derrama sobre as suas feridas o óleo da consolação 
e o vinho da esperança” (Prefácio comum VIII).

Não passaremos à frente de tantas necessidades, mas ofereceremos 
o óleo da consolação e a força da solidariedade.

 

Igreja em saída
 
8. Com toda a Igreja, que tem no Papa Francisco o sinal vi-

sível de unidade, somos desafiados a sair ao encontro de todas as 
periferias humanas e existenciais. 

Reconhecemos o quanto a pandemia do COVID-19 nos tem 
desinstalado, não só reinventando formas de presença, mas sobretudo 
a encontrar pessoas e situações fora dos nossos habituais percursos 
eclesiais. 

Sabemos bem que não se trata apenas de transferir “o que 
sempre fizemos” para novos meios que as possibilidades técnicas 
nos oferecem. Mas de sabermos habitar, tanto o “continente digi-
tal” como todos os contextos humanos e existenciais que exigem 
linguagens e formação que precisamos de aprofundar.
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9. O tempo que vivemos trouxe a todos novos ritmos e exi-
gências que perdurarão ainda. Muitas das nossas atividades – planos 
e agendas - foram canceladas ou redimensionadas. 

Se é verdade que alguns poderão experimentar um vazio, reco-
nhecemos que somos chamados a habitar intensamente este tempo 
e a reconfigurar a vida das nossas comunidades eclesiais, sem nada 
perder do sabor e beleza do Evangelho, aprendendo, com todo o 
Santo Povo de Deus, os caminhos novos que o Espírito Santo abre 
para toda a família humana.

 
10. O COVID-19, nos seus complexos desafios, vai trazer-nos 

uma nova graça para interpretarmos o futuro abertos à novidade. 
Fora dos nossos hábitos construiremos uma nova humanidade 

onde a justiça e a dignidade para todos se tornarão a nossa pri-
meira preocupação.

 
11. Concluindo, manifestamos a nossa fé no Evangelho, 

convictos de que não passará. Aceitamo-lo na sua integridade. E 
queremos ser uma Igreja samaritana que se detém, aproxima, cuida 
e acompanha as enfermidades de todas as pessoas, especialmente 
as mais frágeis. 

Queremos nós próprios, cada um e comunitariamente, ser con-
tinuadores do bom samaritano num mundo de pressas e indiferença.

Conselho Presbiteral de Braga, 19 de maio de 2020.

 

Notícias diversas

A recoleção mensal do Clero realizou-se on-line em 27 
de maio. Foi orientada por Frei Luís Oliveira, ofm.
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O Padre José Gomes da Cunha faleceu em 17 de maio 
no Hospital Central de Braga, vítima de doença prolongada que 
o foi incapacitando.

Nascido em 29 de outubro de 1938 na paróquia de Espinho, 
arciprestado de Braga, onde foi sepultado no dia 18, frequentou 
os Seminários da Arquidiocese e foi ordenado sacerdote em 15 
de agosto de 1963.

Vivia desde há anos na Casa Sacerdotal S. Martinho de Dume, 
em Braga.

Após a ordenação foi nomeado vigário cooperador da paróquia 
de Nosso Senhor dos Navegantes das Caxinas, arciprestado de Vila 
do Conde/Póvoa de Varzim, tendo aí permanecido dois anos.

Em janeiro de 1965 foi nomeado pároco de S. Miguel do 
Monte, arciprestado de Fafe. Posteriormente, em 1979, foi nomea-
do pároco de São Julião de Serafão, do mesmo arciprestado. Vinte 
e três anos depois de ter iniciado o seu ministério como pároco 
no arciprestado de Fafe, em 1988 transitou para o arciprestado da 
Póvoa de Lanhoso, como pároco de Santa Marinha de Arosa. Um 
ano depois, em 1989, recebeu a sua última nomeação como pároco 
de São João de Brito, do arciprestado de Guimarães/Vizela, tendo 
aí terminado a paroquialidade em 2010.

 
O P. António de Araújo Cunha faleceu em 20 de maio 

no Canadá, com 85 anos de idade.  Foi sepultado no dia 23 no 
cemitério de São José, em Bratford.

Nascido a 01 de agosto de 1934 na paróquia de Maximinos, 
arciprestado de Braga, frequentou os Seminários da Arquidiocese 
e foi ordenado sacerdote a 15 de agosto de 1958.

Após a ordenação, dirigiu-se, em maio de 1960, para a cida-
de e diocese de Hamilton, na província do Ontário, no Canadá, 
onde foi desde logo encarregado de dar assistência religiosa às 
comunidades portuguesas de Hamilton, Galt (atual Cambridge) 
e Kitchener.
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Em 1966 foi inaugurada, em Cambridge, a primeira igreja 
portuguesa no Canadá, construída de raiz por portugueses e para 
portugueses. O Pe. António já aí se tinha fixado, e aí ficou até ao 
final do seu ministério.

O Pe. António Cunha destacou-se pela “obra material” e pela 
“grande ação apostólica”, assim como pela colaboração com outras 
paróquias com forte presença portuguesa na Diocese de Hamilton 
e outras dioceses vizinhas.
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Notícias diversas

A Irmã Marta Patrícia Marques Mendes, da Congregação 
da Aliança de Santa Maria, faleceu no dia 17 de maio. 

Com 35 anos de idade, faleceu na sequência de uma hemorragia 
cerebral, ocorrida no dia 13 de maio, durante a celebração euca-
rística, enquanto lia um texto da sua autoria que terminou com a 
frase do Cântico dos Cânticos: «Arrasta-me atrás de ti. Corramos! 
Faz-me entrar ó rei nos teus aposentos» (Ct 1,4).

A Irmã Marta Mendes, nascida em Ronfe, Guimarães, a 29 de 
outubro de 1984, pertencia à Congregação da Aliança de Santa 
Maria desde o dia 1 de janeiro de 2006. Professou os votos per-
pétuos no dia 21 de novembro de 2015, em Fátima.

Na sua formação académica completou a Licenciatura em 
Ciências Religiosas, pela Universidade Católica Portuguesa, e en-
contrava-se, atualmente, a terminar o Mestrado em discernimento 
vocacional e acompanhamento espiritual, na Escola de Formadores 
de Salamanca. A maior parte do seu serviço à Igreja foi orientado 
para o trabalho pastoral juvenil e vocacional da sua Congregação 
e das dioceses onde residiu (Aveiro, Lisboa, Leiria-Fátima). Nes-
te âmbito, lecionou a disciplina de EMRC (Educação Moral e 
Religiosa Católica), no Agrupamento de Escolas de Pardilhó, em 
Estarreja, e foi responsável pela Equipa da Pastoral Vocacional e 

5. Religiosos/as
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Juvenil da Congregação (Pastoral IGNIS). Integrou também a equipa 
de coordenação do “inter-noviciados” da Diocese de Leiria-Fátima. 
Atualmente era a Mestra de Noviças e fazia parte do Governo 
Geral da Aliança de Santa Maria.
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Notícias diversas

O Hotel João Paulo II (ex-Centro Apostólico do Samei-
ro), cedido temporariamente pela Arquidiocese, passou a servir, a 
partir de 01 de maio, de hospital de retaguarda a nível distrital para 
acolher doentes que são encaminhados pelos lares que não têm con-
dições para efetuar o isolamento bem como pelo Hospital de Braga.

Poderá também responder a situações de cariz social nas quais 
as pessoas não têm retaguarda para o isolamento no domicílio.

Dispõe de 92 quartos, tendo sido criada uma zona com 19 
camas articuladas para fazer o isolamento de utentes com Covid-19 
que necessitem deste tipo de equipamento.

A unidade foi dividida em duas alas (neste caso, dois pisos). Um 
destina-se a doentes que não precisam de cuidados hospitalares e 
outro, para doentes infetados que não tenham condições para ficar 
em isolamento nas suas residências.

O funcionamento da estrutura é assegurado por uma equipa 
constituída por 13 profissionais, dos quais 4 enfermeiros. A coor-
denação é da responsabilidade da Cruz Vermelha, que protocolou 
este serviço com a Segurança Social.

O presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, 
explicou que esta unidade “resulta de uma partilha de responsabi-
lidades entre todas as instituições desde as Câmaras Municipais, ao 

6. Património
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Comando Distrital da Proteção Civil, à Segurança Social, englobando 
o ACES, o Hospital de Braga e a Cruz Vermelha Portuguesa e os 
Hotéis do Bom Jesus”.

 
A igreja paroquial de Revelhe, no arciprestado de Fafe, 

reabriu em 30 de maio após obras de restauro.
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Pequenas conversas

Arrancou em 14 de maio o podcast “Pequenas Conversas”, 
uma iniciativa da Livraria Diário do Minho que pretende trazer à 
conversa vários convidados e diferentes livros.

Numa fase inicial, que também englobou as três emissões seguin-
tes, o podcast foi transmitido às quintas-feiras, às 22h00, na página 
do Facebook da Livraria. Os episódios seguintes serão quinzenais.

 
Com o Ebook “O sinal das igrejas vazias – para um Cristia-

nismo que volta a partir”, de Tomáš Halík, como pano de fundo, 
o primeiro convidado foi o Pe. Sérgio Torres, Arcipreste de Braga 
e pároco de S. Victor. 

Este sacerdote começou por falar das dificuldades destes últimos 
tempos e apontou como uma imagem “impressionante” um adro 
da igreja vazio e com sinais de abandono, já que durante dois 
meses não foi pisado.

“É uma imagem que dá que pensar. Parece que está tudo 
abandonado, vazio, não há vida, não é caminho para ninguém. O 
que custou mais veio a seguir: fechar a porta é fácil, o pior vem 
depois”, indicou, sublinhando a falta que fazem a proximidade e 
a relação entre as pessoas.

7. Educação da Fé
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O P. António Sérgio elogiou ainda a multiplicidade de ofertas 
que existe neste momento para aproximar as pessoas, mas admitiu 
que há falta de preparação e até alguma resistência aos desafios 
que se levantam à Igreja actualmente.

“Ficámos com a sensação de nos terem sido cortados os canais 
de comunicação. E foram mesmo! De repente desapareceram as 
folhas dominicais, os boletins, os cânticos… No nosso caso de-
cidimos acompanhar a transmissão da eucaristia do Sr. Arcebispo, 
fazendo publicação cruzada na nossa página. No Domingo de 
Páscoa fizemos uma experiência com uma transmissão em direto, 
o que nos levou a perceber que não é tão fácil quanto parece. 
Não imagino o quanto está por trás da transmissão da eucaristia, 
não é mesmo fácil”, sublinhou.

Os dois sacerdotes falaram ainda de outras dificuldades que são 
as técnicas em relação às propostas digitais, questionando se a con-
centração dos fiéis continua a ser a mesma a partir do momento 
em que não estão fisicamente na igreja.

“Isto também me leva a outra questão: será mesmo tudo isto 
necessário? Não era suposto termos cristãos suficientemente pre-
parados para que eles soubessem fazer em suas casas aquilo de 
que tanto falamos como conceito, mas não sei se conseguimos 
implementar como realidade: a Igreja doméstica. Será que eles 
conseguem alimentar-se a eles mesmos?”, questionou o Arcipreste.

Outro tópico da conversa prendeu-se com as mudanças que 
este tempo será capaz de trazer. A humanidade irá mudar, irá alterar 
os seus comportamentos, ou rapidamente se irá esquecer das lições 
dadas pela pandemia?

“Tanto o Pe. Tomáš Halík como o Pe. James Mallon perguntam 
se aquilo que está a acontecer agora, o facto de termos as igrejas 
vazias, não é uma previsão para o futuro. Ou seja, antes de irmos 
para confinamento não estávamos já com igrejas cheias de nada? 
E, quando reabrirmos, teremos os mesmos cristãos presentes? Os 
que tínhamos antes, ou menos?”, devolveu o Pe. Tiago Freitas.
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As necessidades de uma nova evangelização e de serem per-
corridos novos caminhos até ao cume que é a Eucaristia, às vezes 
até experimentando novas metodologias, o papel de Grupos como 
os “Semeadores de Esperança” e a importância de iniciativas como 
o Curso Alpha, ministrado pela paróquia de S. Vítor, foram ampla-
mente debatidos durante a conversa.

O Pe. Sérgio Torres deixou ainda algumas sugestões de livros 
para quem deseja aprofundar estas questões: “A Alegria do Evange-
lho”, do Papa Francisco, “Renovação Divina”, do Pe. James Mallon 
e “Desbloqueia a tua paróquia”, de Ron Huntley e também do 
Pe. Mallon.

 O segundo encontro realizou-se em 21 de maio e teve como 
convidado o Cónego Luís Miguel Rodrigues, Diretor Adjunto da 
Faculdade de Teologia (UCP) de Braga.

 

Evangelização digital
 

A Arquidiocese de Braga e o Laboratório da Fé realizaram em 
23 de maio uma formação online para ajudar a realizar transmissões 
em direto e “desmistificar um pouco o que é trabalhar no digital 
e o que é produzir conteúdo”. 

Com a intenção de “inspirar e ajudar cada vez mais pessoas a 
gerarem conteúdo evangelizador”, foi também publicado um guia 
para ajudar na realização das transmissões em direto.

Júlia Duro, que colabora com o Laboratório da Fé, explicou 
que a ideia “já tem algum tempo, eu e o meu marido já temos 
essa ideia desde que começamos a colaborar com o Laboratório 
da Fé, a intenção de passar os conhecimentos para que cada vez 
exista mais conteúdo evangelizador digital”.
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Mesmo com o regresso às celebrações comunitárias, Júlia relembra 
uma “provocação” do Papa Francisco acerca de “termos ilusão de 
sermos saudáveis num mundo doente” para salientar a importância 
de não continuar “offline num mundo completamente online”.

“Podemos, nas nossas paróquias, movimentos e grupos, pensar 
em formar uma pequena equipa para promover a evangelização 
digital, com planos para continuar a levar a mensagem de Cristo 
às casas das pessoas”, explicou Júlia Duro.

 

Pastoral Universitária

A Pastoral Universitária de Braga (PUB) arrancou com 
mais uma proposta para se aproximar dos jovens universitários: 
o desafio, que decorre ao longo do mês de Junho, é o de uma 
caminhada de oração e reflexão espiritual diária.

Ao longo de 30 dias, os jovens são convidados a escutar 30 
orações, propostas por 30 universitários cristãos que quiseram partilhar 
as suas reflexões, cada uma com a individualidade e espiritualidade 
próprias de cada jovem.

Ao arrancar do dia, é proposta a oração “2 minutos de pausa” 
para refletir sobre as inquietações, os desafios e a relação pessoal de 
cada um com Deus, “para assim fortalecer a vivência espiritual e 
ganhar energia para a jornada exigente de trabalho e estudo com 
que cada um se confronta”, assinala a PUB.

As orações serão disponibilizadas diariamente através do 
link soundcloud.com/2minutos-pausa, disponível para todos aqueles 
que se quiserem juntar ao momento de reflexão.

A conclusão do ano será marcada com uma eucaristia presencial, 
presidida pelo Arcebispo Primaz, D. Jorge Ortiga, no espaço exterior 
do Centro Pastoral Universitário, no dia 27 de junho, apenas com 
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a presença dos coordenadores dos grupos da Pastoral Universitária 
e alguns jovens que fizeram a caminhada nesses mesmos grupos. 

“A Pastoral Universitária não queria deixar de marcar a sua 
presença na vida académica, mesmo em tempos difíceis como os 
que vivemos. Por isso, ao longo destes últimos três meses uniu 
forças e vontades e fez chegar a toda a comunidade académica 
uma mensagem de esperança, de alegria e de comunidade através 
do seu inovado e adaptado programa de atividades”, explicam os 
responsáveis.

Nos últimos meses a Pastoral Universitária apresentou um 
conjunto diversificado de atividades dinamizadas por jovens uni-
versitários para os seus pares através das redes, como o “Terço 
em Rede”, rezado todas as segundas feiras de maio, o momento 
semanal de oração em “O Silêncio das Quartas” e os encontros 
semanais para reflexão sobre temas da atualidade na rubrica “Nunca 
mais é sábado”, que recebeu diferentes convidados da comunidade 
universitária, desde professores, alunos, ao presidente da AAUM.

A PUB dedicou-se ainda à publicação de reflexões semanais 
de universitários que partilhavam o que viviam em “Narrativas de 
quarentena de um jovem universitário”.

Para além destas atividades, lançou também uma campanha so-
lidária de apoio à Guiné-Bissau, respondendo, assim, ao apelo feito 
pelos bispos das duas Dioceses do país, D. José Camnate (Bispo de 
Bissau) e D. Pedro Zilli (Bispo de Bafatá).

 

Notícias diversas

A Celebração comunitária da Missa, interrompida devido 
à pandemia provocada pelo Coronavírus, recomeçou no fim de 
semana de 30/31 de maio.
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Para respeitar as normas estabelecidas, uma das quais era o dis-
tanciamento entre as pessoas, grande parte das igrejas tornaram-se 
pequenas, sobretudo ao domingo.

O P. João Torres, responsável pelas comunidades cristãs de 
Priscos, Guisande e Tadim, no arciprestado de Braga, ao domingo 
celebrou no campo de futebol de Gondizalves e nos pavilhões 
gimnodesportivos das outras duas paróquias.

No santuário da Penha, em Guimarães, a Missa é celebrada 
às16h00 de sábado e de domingo ao ar livre.

 
A Festa das Cruzes, em Barcelos, foi cancelada, devido à 

situação de pandemia. No dia 03 de maio, à porta fechada, foi 
celebrada missa na igreja matriz.

A peregrinação arciprestal ao santuário de Nossa Se-
nhora da Saúde, em Laundos (Póvoa de Varzim), prevista para 
31 de maio, também se não realizou.

O Pároco, P. Guilherme Peixoto, celebrou Missa no santuário e 
convidou as pessoas a deslocarem-se ali durante as semanas seguintes.
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Notícias diversas

Escutismo. 97 anos - CNE - O Escutismo Católico Por-
tuguês, foi fundado neste dia em Braga, a 27 de maio de 1923. 
Foram seus fundadores o Arcebispo D. Manuel Vieira de Matos e 
Dr. Avelino Gonçalves.

Consagrados a Maria, Mãe do Escuta, rogamos a Sua proteção 
e o Seu olhar de Mãe sobre todos os escuteiros, nossas famílias, 
nossos amigos... Dá-nos, Mãe, um pouco do Teu muito, porque 
com todos os nossos “poucos”, Mãe nossa, nós teremos tudo.

Parabéns CNE.
Boa caça,

P.e João Paulo, Assistente Regional de Braga, CNE

 
A Junta de Núcleo de Guimarães do Corpo Nacional 

de Escutas celebrou em 18 de maio o 96.º aniversário.
O programa, condicionado pelo Coronavírus, incluiu: um grande 

jogo em grupo mas cada um em sua casa;  a partilha nas redes 
sociais de uma foto de uma atividade de núcleo;  a angariação de 
bens alimentares, em parceria com a Refood, para as famílias que, 
devido à atual pandemia, estão em situação de emergência social; 
a oração do terço na igreja da Colegiada de Nossa Senhora da 
Oliveira,  presidida pelo assistente de núcleo, P. Samuel Vilas Boas.

8. Apostolado dos Leigos
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A urgência do diálogo
 

Quando uma sociedade está organizada de tal for-
ma que nem todos têm a possibilidade de trabalhar, 
então essa sociedade não é justa.” 

(Papa Francisco, 1 de maio 2013)

 
«A urgência do diálogo - Evitar as ruturas sociais e familiares» 

foi o tema de uma Nota da Comissão Arquidiocesana Justiça e 
Paz, divulgada a propósito do Dia Mundial do Trabalhador.

A Comissão Arquidiocesana Justiça e Paz de Braga deseja, com 
esta nota para o dia 01 de maio – Dia do Trabalhador, contribuir 
para alargar a reflexão em torno de uma questão-chave: o lugar do 
trabalho humano na nossa sociedade, no pós-pandemia do Covid-19. 
Trata-se de uma questão-chave de justiça social que, doravante, me-
rece ser encarada, cada vez mais, numa perspetiva de sobrevivência 
e de desenvolvimento sustentável para o bem-estar de todos.

Aos escutarmos os “sinais dos tempos”, ganha urgência prote-
lar por uma ética do diálogo e do cuidado, de atenção aos rostos 
feridos pelo abandono e pela carência extremas que interpelam a 
autenticidade da nossa humanidade comum. A urgência do nosso 
horizonte individual e social atual é a busca de um compromisso 
ético, acima dos interesses particulares instalados, para que todos, 

9. Pastoral Social
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em particular os mais frágeis e desfavorecidos, tenham acesso aos 
bens da terra. Torna-se, aqui, pertinente a célebre “regra de ouro” 
do filósofo crente Paul Ricoeur: “Viver uma vida boa, com e 
para os outros, em instituições justas.” Na verdade, sem instituições 
justas, comprometidas com a procura do bem comum, dificilmente 
se sobrevive ao caos individual, nem faremos da terra o lugar de 
uma qualidade de vida ecológica, em relação sadia consigo mesmo, 
com os outros, com o tempo ou com os lugares.

A iniciativa para esta contribuição reflexiva, nasce de uma série 
de preocupações face ao adensar de problemas decorrentes do atual 
momento que estamos a viver, seja ele local, nacional ou global.

Temos consciência que a Pandemia vai originar uma enorme 
crise, sendo que o aumento do desemprego será uma das realida-
des e, como tal, vai gerar ruturas sociais e familiares, começando a 
sentir-se os primeiros sinais de carências, gerados justamente pelo 
desemprego. Constrangimentos que se têm refletido e irão aumentar 
até, nas relações interpessoais. 

Os diagnósticos sociais do distrito de Braga traduzem, de alguma 
forma, a dimensão de uma realidade conturbada pelo momento 
que estamos a viver e o receio do encerramento de um elevado 
número de empresas, sobretudo dos sectores têxtil e do calçado, 
estão a preocupar.

A fragilidade do tecido produtivo e a precariedade dos víncu-
los laborais é um dos problemas que agora mais se deteta, onde 
também sobressaem outras fragilidades relacionadas com as neces-
sidades alimentares básicas, de apoio social e humano, resultantes 
da situação atual. 

Todos sabemos que o desemprego pode ser visto como causa 
de pobreza. A acontecer em larga escala, ele poderá ser gerador de 
ruturas sociais, como também poderá ser fonte de estigmas, pondo 
em causa o estatuto do indivíduo e da sua realização espiritual 
no seio da comunidade. O estatuto social de empregado apresenta 
uma carga simbólico-legal que, além de uma remuneração, confere 
uma posição vantajosa na sociedade, associada ao reconhecimento 
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da utilidade e importância do trabalho e de autoestima pessoal.
Somos cientes de que esta pandemia vai aumentar as desi-

gualdades em Portugal e as famílias irão ter menos capacidade de 
interajuda. As estruturas das famílias transformaram-se. Há um maior 
número de agregados monoparentais e isolados e uma percentagem 
mais elevada de coabitação. Assiste-se a um fenómeno de urbaniza-
ção crescente e deslocação dos membros do agregado familiar, que 
impulsiona ainda mais a situação crítica que estamos a presenciar. 

Neste contexto de crescente vulnerabilidade económica e social, 
podemos vir a assistir a um aumento de conflitos interpessoais, cujas 
causas e consequências serão diferenciadas em função do género, a 
faixa etária, entre outros fatores. Os valores que vamos comunicar 
aos jovens relativamente ao trabalho e ao emprego são importantes. 
Os valores fundamentais da solidariedade, do bem comum e do 
serviço aos outros podem vir a perder-se no momento da nossa 
sociedade atual.

As intervenções de curto prazo para assistir os mais vulneráveis 
são vitais, mas ainda mais importantes são as políticas de longo 
prazo e as alterações requeridas para providenciar um modelo 
de emprego para as nossas sociedades mais justo e sustentável. A 
presente crise oferece uma real e última oportunidade para que a 
aspiração legítima de todos, nomeadamente dos jovens, seja reco-
nhecida e encorajada.

Na expectativa de que o mundo comece aos poucos a vislumbrar 
novos tempos, apelamos ao Governo em geral, às instituições, aos 
decisores e empresas locais, em particular, a darem prioridade aos 
planos de recuperação económica, com estratégias específicas para 
responder ao desemprego, nomeadamente dos jovens. Assim deverão:

· Assegurar um processo rápido de reabilitação da economia local;
· Apoiar os empregadores que oferecem oportunidades apro-

priadas, sobretudo aos jovens, assegurando mecanismos de regulação 
adequados para os proteger contra a exploração dos trabalhado-
res, nomeadamente através de vínculos precários; 
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· Prestar apoio financeiro às empresas, educação e formação 
profissional;

· Estabelecer mecanismos de consulta para examinar a contri-
buição dos nossos sistemas de educação atuais para com o emprego 
sustentável, com a participação de todos os setores relevantes, incluin-
do o de negócios, sindicatos, organizações de trabalho, entre outros.

A Comissão Arquidiocesana Justiça e Paz de Braga sustenta que 
este regresso a alguma normalidade, poderá ser o da oportunidade 
para criar e lidar com novos desafios. Oportunidade de reinventar, 
de procurar soluções para continuarmos a crescer e a dar cada 
vez mais respostas aos sinais dos tempos que nos confrontam e 
continuarão a confrontar. É tempo de transformar para melhor.

Desejamos, por isso, que este nosso contributo seja mobilizador 
em ordem à edificação de uma sociedade com trabalho digno, so-
cialmente reconhecido e justamente remunerado para todos, numa 
economia desenvolvida, sustentável e ao serviço do bem-estar e da 
coesão social, em solidariedade com todos os povos. 

Braga, 01 de maio de 2020 – Dia do Trabalhador
A Comissão Arquidiocesana Justiça e Paz de Braga

 

Cuidar em casa
 

O Centro Social e Paroquial de Requião, no arciprestado de 
Vila Nova de Famalicão, tem no terreno o projeto “Cuidar em 
Casa”, um serviço que tem como missão melhorar a qualidade de 
vida da pessoa idosa e prevenir o isolamento e que vai durar até 
dezembro do ano em curso.

Os beneficiários são idosos com 60 ou mais anos de idade, 
em situação de isolamento, que não disponham de cuidador assí-
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duo, que precisam de intervenção imediata face ao diagnóstico e 
residam no território de abrangência do projeto – a área de ação 
do Centro Social.

O projeto, financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian, 
está no terreno com uma equipa composta por duas enfermeiras, 
uma fisioterapeuta, uma assistente social, uma técnica superior de 
educação social, um animador e uma coordenadora do projeto.

O objetivo geral do programa é proporcionar ao utente do 
Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de Dia qualidade na 
prestação especializada de serviços de enfermagem, fisioterapia e 
a implementação de programas educativos de higiene, desinfeção 
e prevenção de doenças contagiosas e infeciosas, em contexto 
habitacional.

Outros objetivos prendem-se com as necessidades individuais, 
passíveis de intervenção pela equipa do projeto, tais como a pro-
moção de ações de informação e formação, as atividades de apoio 
pessoal no âmbito da saúde, da educação e socialização – garantindo 
a adequação das mesmas em função das necessidades assinaladas –, 
promover as relações de proximidade, confiança, respeito e interco-
nhecimento entre a equipa do projeto e os agentes locais, potenciar 
a autonomia dos idosos visando o seu bem-estar biopsicossocial e 
promover a adoção de comportamentos e hábitos individuais de 
segurança na prevenção de doenças transmissíveis.

 

Notícias diversas
 

O Agrupamento 660 do Corpo Nacional de Escutas, de 
Montariol, promoveu entre 26 e 29  de maio uma campanha de 
angariação de alimentos que foram entregues ao Banco Alimentar 
Contra a Fome.
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Os Arautos do Evangelho promoveram a campanha «O Meu 
Imaculado Coração triunfará!», destinada a angariar e distribuir 
bens e alimentos de primeira necessidade. Durante o mês de maio 
distribuíram uma tonelada de alimentos através das cestas solidárias.





Da Igreja em Portugal

3.





Celebrações comunitárias
da Eucaristia

 

Comunicado do Conselho Permanente da Confe-
rência Episcopal Portuguesa sobre a retoma gradual 
das celebrações comunitárias da Eucaristia.

 
1. Face ao controlo progressivo da pandemia provocada pelo 

coronavírus Covid-19 no nosso País e ao início de medidas de 
desconfinamento, reiteramos o nosso agradecimento à população 
em geral e aos cristãos em particular pela atitude responsável de 
prevenção ao longo desta situação, seguindo as normas e orientações 
da Igreja e das autoridades governamentais e de saúde.

Rezamos pelas inúmeras vítimas desta epidemia e seus familia-
res, estamos solidários com os doentes infetados por este terrível 
vírus e agradecemos o precioso trabalho dos que estão na linha 
da frente como os profissionais de saúde, as forças de segurança e 
os que trabalham nos lares e outras instituições sociais.

Manifestamos o nosso regozijo pela criatividade das comunidades 
cristãs na intensificação das formas de praticar a fé entre os jovens 
e nas famílias e pela ação sociocaritativa das instituições da Igreja 
para com os mais carentes e desempregados.
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Comungamos do sofrimento de tantos cristãos privados da 
participação efetiva na celebração sacramental da Eucaristia, cume e 
centro da vida cristã, na esperança de um mais rápido reinício das 
celebrações comunitárias da Eucaristia, fonte da nossa alegria pascal.

 
2. O último comunicado do Conselho Permanente da Confer-

ência Episcopal Portuguesa de 21 de abril anunciava “orientações 
gerais, em diálogo com as autoridades governamentais e de saúde, 
para quando terminar esta terceira fase do estado de emergência, 
com a retomada possível e gradual das celebrações comunitárias 
da Eucaristia e outras manifestações cultuais”.

 
3. Terminado o estado de emergência e tendo em conta os 

dados apresentados pelas autoridades de saúde e governamentais, 
percebemos que em Portugal a situação parece ter evoluído fa-
voravelmente. Esperamos que se mantenha a responsabilidade cívica 
de todos os cidadãos, em atitude de prudência e de acatamento 
das decisões das autoridades governamentais e de saúde, para que 
não aconteça um retrocesso rápido da situação.

 
4. Através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-

C/2020, que estabelece uma estratégia de levantamento de medidas 
de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença CO-
VID-19, o Governo decidiu para 30-31 de maio, no que diz respeito 
a “cerimónias religiosas”, o reinício das “celebrações comunitárias de 
acordo com regras a estabelecer entre DGS e confissões religiosas”.

 
5. Tendo em conta somente estes elementos, a retomada 

gradual das celebrações comunitárias da Eucaristia, já anunciada 
pelo Governo, deverá iniciar-se, em princípio, a 30 maio, véspera 
da Solenidade do Pentecostes. A data depende ainda da avaliação 
que o Governo se propõe fazer da situação, nesta primeira etapa 
do desconfinamento. As Dioceses insulares terão em conta as in-
dicações das respetivas autoridades regionais.
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6. As celebrações dos sacramentos que implicam contacto físico, 
como as unções, devem ser adiadas para o próximo ano pastoral 
ou, nalguns casos particulares como o batismo e a unção dos 
doentes, podem ser realizadas com as devidas cautelas de saúde e 
normas de segurança.

 
7. Para o sacramento da Reconciliação, é preciso seguir as 

normas de segurança de saúde e garantir o devido distanciamento 
entre o confessor e o penitente, protegendo sempre o inviolável 
segredo da confissão.

 
8. As exéquias cristãs devem ser celebradas no templo (com 

celebração da Palavra ou da Eucaristia) e/ou no cemitério com a 
presença dos familiares, tendo em conta as normas de segurança 
que impeçam a transmissão do coronavírus.

 
9. As catequeses e outras ações formativas continuarão a ser 

realizadas apenas por meios telemáticos até ao final deste ano pastoral.
 
10. Procissões, festas, concentrações religiosas, acampamentos e 

outras atividades similares passíveis de forte propagação da epidemia 
ficarão adiados para o próximo ano pastoral.

 
11. As igrejas podem estar abertas durante o dia para visitas 

individuais, desde que se observem os requisitos determinados pelas 
autoridades de saúde.

 
12. Proximamente daremos indicações comuns sobre aspetos 

litúrgicos e medidas sanitárias a ter em conta nas celebrações e 
nos templos, as quais poderão ser utilizadas pelas Dioceses, em co-
ordenação com as autoridades locais de saúde no que diz respeito 
aos procedimentos práticos.
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13. Neste mês de maio, imploramos a bênção do Senhor e a 
intercessão da Virgem Maria, para que sejamos livres deste grande 
flagelo, próximos daqueles que são mais afetados pelas dificuldades, 
orientados pela fé, diligentes na caridade e guiados pela esperança do 
Senhor ressuscitado que estamos a celebrar neste tempo de Páscoa. 

Lisboa, 2 de maio de 2020

 
 

Orientações
da Conferência Episcopal

Orientações da Conferência Episcopal Portuguesa 
para a celebração do Culto público católico no 
contexto da pandemia COVID-19.

Bendizemos ao Senhor Jesus Cristo que não nos abandonou 
neste tempo difícil e agradecemos à Virgem Santa Maria a inter-
cessão nas nossas necessidades, para sermos capazes de compreender 
e viver todos os acontecimentos pessoais e comunitários como 
momentos de salvação.

O novo coronavírus continua a propagar-se em Portugal, já 
que estamos ainda no início desta pandemia. Na parte que lhe 
cabe, a Igreja tem a grave responsabilidade de prevenir o contá-
gio da enfermidade, em coordenação com as legítimas autoridades 
governativas e de saúde.

Entretanto, face ao controlo progressivo da pandemia provocada 
pelo coronavírus COVID-19 no nosso País e ao início das medidas 
de desconfinamento, esperamos retomar brevemente as celebrações 
litúrgicas comunitárias e abertas e demais atos de culto público, o 
que corresponde à natureza da Igreja, assembleia do Senhor.
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Reafirmamos o nosso regozijo pela redescoberta e revaloriza-
ção criativas de numerosas formas pessoais e familiares de prática 
religiosa, de oração e liturgia doméstica. Com esta nova vitalidade, 
poderemos enfrentar melhor os meses que nos esperam, sabendo 
bem que será preciso ainda esperar algum tempo até ao integral 
restabelecimento da vida eclesial e religiosa. Nada pode substituir 
a vida sacramental plena. Mas bem sabemos que as celebrações 
públicas do Culto Divino constituem o cume e a fonte, embora 
não sejam o todo da nossa vida de fé, esperança e caridade.

Ao mesmo tempo que se retoma a participação comunitária 
na Liturgia, há que garantir a proteção contra a infeção. Por 
isso, a Conferência Episcopal Portuguesa convida todos os fiéis 
a fazerem por si próprios todos os possíveis para limitar esta 
pandemia e propõe algumas medidas de proteção que dimanam 
da caridade fraterna.

Estas normas de proteção deverão ser concretizadas em cada 
Diocese, modificando-as, se for o caso, tendo em conta o que a 
autoridade de saúde dispuser em cada momento. O bem comum 
convida todas as Dioceses a caminharem juntas.

ANTES DA MISSA

1. Na impossibilidade de cumprir presencialmente o preceito 
dominical, convida-se à leitura orante da Palavra de Deus e à oração 
em casa, aproveitando-se a transmissão mediática das celebrações, 
também disponível para os que não podem ir à igreja por razões 
de saúde ou idade.

2. Pede-se aos fiéis que estão ou se sentem doentes que não 
vão à Missa. No respeito pelas diretivas das autoridades de saúde, 
poderão receber a comunhão em suas casas recorrendo ao serviço 
dos ministros extraordinários da Comunhão, logo que possível, 
devendo observar as mesmas regras de higienização da Comunhão 
na Missa dominical.
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3. Convidam-se fiéis pertencentes a grupos de risco a não 
frequentar a Missa dominical; por razões imperiosas, poderão ir à 
Missa durante a semana, em que há menos fiéis.

4. Devem afixar-se, em sítios bem visíveis, cartazes a lembrar 
as regras de higiene e de distanciamento (anexos da Direção Geral 
de Saúde).

5. As comunidades cristãs deverão organizar equipas de acolhi-
mento e ordem que auxiliem os fiéis no cumprimento das normas 
de proteção.

6. Nos horários previstos para as celebrações, as portas de en-
trada da igreja, claramente identificáveis, deverão estar abertas para 
evitar que quem acede tenha de tocar nos puxadores ou maçanetas. 
A comunidade cristã confiará a um pequeno grupo de pessoas a 
tarefa de velar pelo correto decorrer das entradas.

7. Sempre que possível, as portas de entrada sejam distintas das 
de saída e haverá percursos sinalizados de sentido único de modo 
a evitar que as pessoas se cruzem.

8. Os fiéis devem higienizar as mãos à entrada da igreja com 
um produto desinfetante. As pessoas a quem a comunidade cristã 
confia esta tarefa porão à disposição frascos dispensadores com uma 
quantidade suficiente de produto desinfetante e verificarão que 
todos, sem exceção, desinfetam as mãos.

9. É obrigatório o uso de máscara, a qual só deverá ser retirada 
no momento da receção da Comunhão eucarística.

10. O acesso dos fiéis às Missas dominicais, às celebrações da 
Palavra e a outros atos de culto será limitado no número de parti-
cipantes, de acordo com a dimensão da igreja e as regras aplicáveis, 
pelas autoridades competentes, a todos os eventos em espaços fechados.

11. Deve respeitar-se a distância mínima de segurança entre 
participantes de modo que cada fiel disponha, só para si, de um 
espaço mínimo de 4m2; deve garantir-se, com medidas adequadas, 
que as distâncias necessárias sejam respeitadas (por ex: barrando 
acesso a alguns bancos ou alternando as filas, afastando cadeiras; 
marcando os lugares com cores ou outra sinalética). A regra do 
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distanciamento não se aplica a pessoas da mesma família ou que 
vivam na mesma casa.

12. Para descongestionar as igrejas com maior afluência de fiéis 
e quando os sacerdotes já celebrarem a Santa Missa no número de 
vezes canonicamente permitido, poderão oferecer-se celebrações na 
ausência de presbítero, com distribuição da comunhão, nas condições 
previstas. Para evitar que alguns fiéis sejam mandados embora ao 
chegar a uma igreja com a lotação já preenchida, sugerem-se, onde 
for viável, diligências de reserva e numeração dos lugares; pode 
também privilegiar-se o acesso, rotativamente, aos diferentes lugares, 
povoações ou arruamentos de cada comunidade cristã.

13. Sempre que a meteorologia o permita e haja espaços 
adequados, faça-se um uso generoso da possibilidade de celebrar 
atos de culto ao ar livre. Nessas situações dê-se precedência nos 
assentos às pessoas mais velhas.

14. As pias de água benta junto às entradas da igreja conti-
nuarão vazias.

DURANTE A MISSA

15. Os fiéis ocupam os lugares previstos, mantendo as distâncias 
estabelecidas, sob a supervisão das pessoas a quem a comunidade 
cristã confia esta tarefa. Não se separam as famílias ou os que vi-
vem na mesma casa. As primeiras pessoas a entrar devem ocupar 
os lugares mais distantes da porta de entrada.

16. Os fiéis que sintam algum mal-estar durante alguma cele-
bração devem sair imediatamente, acompanhados pelas pessoas que 
a comunidade cristã tiver designado.

17. Habitualmente, além do sacerdote e diácono, a celebração 
pode desenrolar-se com o número de acólitos adequado ao espaço 
existente no presbitério para que se cumpram as regras do distan-
ciamento. Nas mesmas condições, podem também intervir um ou 
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dois leitores que poderão estar situados na assembleia. Analogamen-
te, para a dinamização musical das celebrações recomenda-se que 
haja um número adequado de cantores, acompanhados de algum 
instrumento, de preferência o órgão.

18. Os leitores e cantores desinfetarão as mãos antes e depois 
de tocarem no ambão ou nos livros. Não haverá folha de cânticos 
nem se distribuirão desdobráveis com as leituras ou qualquer outro 
objeto ou papel.

19. Os recipientes para recolher a coleta não se passarão no 
momento do ofertório, mas serão apresentados à saída da igreja 
pela equipa de ordem e acolhimento, seguindo os critérios de 
segurança apontados.

20. Os sacristães, acólitos ministrantes e outros colaboradores 
da igreja, equipados com máscaras e luvas descartáveis, devem ma-
nusear e limpar os utensílios litúrgicos, e secá-los com toalhas de 
papel, não reutilizáveis.

21. O sacerdote e o diácono, se estiver presente, desinfetarão 
as mãos antes da apresentação dos dons. Apenas o sacerdote e o 
diácono (não os acólitos) pegam nas oferendas e nos vasos sagrados.

22. O cálice e a patena deverão estar cobertos com a respe-
tiva pala, apenas se destapando no momento em que o sacerdote 
celebrante os toma nas suas mãos para a consagração; as píxides 
devem manter-se fechadas com a respetiva tampa.

23. O gesto de paz, que é facultativo, continua suspenso.
24. Na procissão para a Comunhão, os fiéis devem respeitar o 

distanciamento aconselhado. Se for o caso, marcar-se-ão as distâncias 
no pavimento da igreja. Sendo inevitável uma maior proximidade, 
os ministros que a distribuem usarão máscara.

25. O diálogo individual da Comunhão («Corpo de Cristo». – 
«Amen.») pronunciar-se-á de forma coletiva depois da resposta «Se-
nhor, eu não sou digno…», distribuindo-se a Eucaristia em silêncio.

26. Na receção da Comunhão, observem-se as normas de se-
gurança e de saúde, nomeadamente em relação ao distanciamento 
físico entre os comungantes e à higienização das mãos.
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27. Continua a não se ministrar a comunhão na boca e pelo 
cálice. Eventuais concelebrantes e diáconos comungam do cálice 
por intinção.

28. No caso de o sacerdote celebrante ser mais idoso ou per-
tencer a algum grupo de risco, deve ser substituído, na distribuição 
da Comunhão, por algum diácono ou ministro extraordinário.

29. As regras relativas à higiene e ao distanciamento entre 
participantes aplicam-se, de igual modo, às demais ações litúrgicas 
e aos outros atos de piedade.

DEPOIS DA MISSA

30. As pessoas a quem a comunidade cristã confiou a tarefa 
de abrir as portas de saída devem fazê-lo depois da bênção final.

31. Os fiéis deixam a igreja, segundo uma ordem fixada em 
cada comunidade cristã no respeito pelas regras de distanciamento, 
e não se aglomeram diante da igreja. Algum membro da equipa 
de acolhimento e ordem velará por isso. As primeiras pessoas a sair 
devem ser as que estão mais próximas da porta de saída.

32. Após a Missa, proceda-se ao arejamento da igreja durante 
pelo menos 30 minutos, e os pontos de contacto (vasos sagrados, 
livros litúrgicos, objetos, bancos, puxadores e maçanetas das portas, 
instalações sanitárias) devem ser cuidadosamente desinfetados.

OUTRAS CELEBRAÇÕES
E ATIVIDADES PASTORAIS

33. Todas as celebrações e atividades pastorais, quando se real-
izarem ainda em ambiente de epidemia devem observar as seguintes 
orientações e estão condicionadas ao escrupuloso cumprimento das 
normas de higiene, distanciamento e outras formas de proteção (uso 
de máscara e de luvas) que as autoridades de saúde prescreverem.
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1. Batismo de crianças

34. Para a signação, no acolhimento, o ministro procederá 
conforme está previsto na admissão de catecúmenos (RICA, rubri-
ca do n. 83): traça uma cruz diante da fronte de cada batizando, 
sem contacto físico; os pais, mas não os padrinhos (a não ser que 
também eles coabitem com a criança a batizar) farão o sinal da 
cruz na fronte do filho.

35. Para a unção pré-batismal proceder-se-á conforme está 
previsto no n.º 51 do Ritual Celebração do Baptismo das Crianças: 
o ministro dirá a fórmula prevista, seguida do gesto da imposição 
das mãos sobre cada criança, mas sem contacto físico.

36. Em todas as celebrações do Batismo proceda-se à bênção 
de água fresca e limpa. Na administração da água batismal, haja o 
cuidado de que a água derramada no ato do batismo não possa 
ser reutilizada, sendo antes escoada pelo sumidouro ou para uma 
vasilha distinta, evitando qualquer tipo de contacto entre os bati-
zandos. O ministro poderá usar para todos os batismos a mesma 
concha, previamente higienizada.

37. Em relação à unção pós-batismal, autoriza-se a exceção já 
prevista na rubrica do n.º 125 do Ritual para o caso de o número 
dos batizados ser muito grande: omite-se a unção e diz-se a oração 
com a adaptação prevista no Ritual.

38. Nenhum dos demais ritos da Liturgia do Batismo supõe 
qualquer contacto físico a não ser dos pais com a criança que é 
batizada.

39. Com estes procedimentos, pode ser autorizada a celebração 
de Batismos quer de uma só criança, quer de várias, com con-
dicionamentos em relação à ocupação do espaço e às normas de 
higiene e distanciamento iguais às previstas para a celebração da 
Missa dominical.
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2. Iniciação cristã dos adultos

40. Nos ritos do catecumenado, tanto de exorcismo como de 
bênção, a imposição das mãos far-se-á sempre sem contacto físico; 
o gesto do sopro será substituído pelo gesto de estender a mão 
direita em direção aos candidatos e catecúmenos, conforme está 
previsto nas rubricas (RICA 79).

 41. Na signação da fronte e dos sentidos, o celebrante traça uma 
cruz diante da fronte dos candidatos, de modo a evitar o contacto 
direto (RICA, rubrica do n. 83); se os candidatos forem muitos, 
o celebrante traça uma cruz sobre todos os candidatos ao mesmo 
tempo (RICA, rubrica do n. 84), enquanto os catequistas e garantes 
traçam uma cruz diante da fronte dos candidatos, de modo a evitar 
o contacto direto; na signação dos sentidos, o celebrante profere as 
fórmulas, enquanto os catequistas e garantes traçam o correspondente 
sinal da cruz sobre cada candidato, mas sem contacto físico.

42. Os livros dos Evangelhos a distribuir a cada catecúmeno 
deverão estar previamente higienizados e o celebrante procederá 
à higienização das mãos antes de proceder à sua eventual distri-
buição; esta far-se-á evitando qualquer contacto entre celebrante 
e catecúmenos.

43. Omitem-se os ritos auxiliares já previstos como eventuais 
no Ritual (RICA 89).

44. As unções previstas no tempo do catecumenado far-se-ão 
exclusivamente nas mãos dos catecúmenos, que as estenderão com as 
palmas para cima; o celebrante realizará a unção servindo-se de um 
pouco de algodão embebido no óleo dos catecúmenos, tendo o min-
istro o cuidado de não tocar diretamente nas mãos dos catecúmenos. 
Havendo algum contacto, o ministro procederá à higienização dos 
dedos envolvidos antes de proceder à unção de outro catecúmeno. 
Após a celebração, o algodão utilizado nas unções será incinerado.

45. No rito da eleição, em vez de cada candidato inscrever o 
próprio nome, os nomes de todos os eleitos constarão numa lista 
e proceder-se-á conforme previsto na rubrica do RICA 146. No 
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ato da eleição, os padrinhos aproximam-se dos eleitos, mas não 
lhes tocam no ombro, a não ser que sejam familiares que vivam 
na mesma casa.

46. Nas celebrações dos escrutínios, os padrinhos aproximam-
se dos afilhados durante as preces pelos eleitos, mas abstêm-se de 
lhes por a mão direita no ombro, a não ser que sejam familiares 
que vivam na mesma casa.

47. No rito do «Effathá» o ministro procederá como está 
previsto na celebração do Batismo de Crianças: estenderá a mão 
direita na direção dos eleitos e pronunciará a fórmula prevista 
(RICA 202).

48. Na celebração dos Sacramentos da Iniciação, proceda-se 
à bênção de água fresca e limpa, como sempre sucede na Vigília 
Pascal. Na administração da água batismal, haja o cuidado de que 
a água derramada no ato do batismo não possa ser reutilizada, 
sendo antes escoada pelo sumidouro ou para uma vasilha distinta, 
evitando qualquer tipo de contacto entre os batizandos. O min-
istro usará para todos os batismos a mesma concha, previamente 
higienizada, ou a sua mão, evitando qualquer contacto físico.

49. Se, por motivos especiais, não se seguir a celebração da 
Confirmação, a unção pós-batismal será substituída como se in-
dicou na celebração do Batismo de crianças.

50. Na imposição da veste branca, rito que se pode omitir, 
os padrinhos e madrinhas que ajudam os afilhados a revestir a 
veste higienizam as mãos antes de o fazer, a não ser que sejam 
familiares dos afilhados e vivam na mesma casa.

51. No rito da Confirmação proceda-se como em seguida 
se dirá para este Sacramento. Os padrinhos aproximam-se dos 
afilhados e, com máscara, dizem o nome do afilhado ao Bispo 
abstendo-se, porém, de tocar no seu ombro a não ser que vivam 
no mesmo agregado familiar.
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3. Confirmação

52. As celebrações da Confirmação estão sujeitas às mesmas 
restrições e condicionamentos da Missa dominical.

53. Os Bispos ponderarão a possibilidade de adiar a celebração 
do Sacramento da Confirmação. Optando-se pela sua celebração, 
ministro e crismandos usarão máscara de proteção no momento 
da crismação.

54. Sendo vários os crismandos, use-se um pouco de algodão 
embebido do Santo Crisma para cada crismação, tendo o minis-
tro o cuidado de não tocar diretamente na fronte do crismando. 
Havendo algum contacto, o ministro procederá à higienização dos 
dedos envolvidos no contacto antes de proceder à crismação de 
outro crismando. A saudação da paz limitar-se-á ao diálogo, sem 
contacto. Após a celebração o algodão utilizado na crismação será 
incinerado.

55. Os padrinhos aproximam-se dos afilhados e, com máscara, 
dizem o nome do afilhado ao Bispo abstendo-se, porém, de tocar 
no seu ombro.

4. Primeiras Comunhões 

56. As festas da primeira Comunhão estão sujeitas às mesmas 
restrições e condicionamentos da Missa dominical.

57. As crianças preparadas para a Primeira Comunhão, e cujos 
pais assim o desejem, podem, de acordo com o pároco, fazê-la 
particularmente ou em pequeno número numa Missa dominical, 
sem excluir uma posterior participação numa celebração mais 
solene.
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5. Sacramento da Reconciliação

58. Na celebração do Sacramento da Reconciliação, para além das 
medidas gerais, deve escolher-se um espaço amplo que permita manter 
o distanciamento entre confessor e penitente, que usarão máscara, sem 
comprometer a confidencialidade e o inviolável sigilo sacramental.

59. Ao terminar, aconselha-se reiterar a higiene das mãos e a 
limpeza das superfícies utilizadas.

6. Unção dos enfermos

60. Redobrem-se os cuidados de higiene e usem-se máscaras 
de proteção, evitando-se o contacto físico na imposição das mãos.

61. Na administração do óleo dos enfermos use-se um pouco 
de algodão embebido no óleo dos enfermos, de modo a evitar 
contacto físico.

63. Os sacerdotes mais idosos ou enfermos não devem ministrar 
este Sacramento a pessoas que estejam infetadas por coronavírus.

7. Ordenações

63. Em termos de participantes, as ordenações estão sujeitas às 
mesmas restrições e condicionamentos da Missa dominical.

64. Com mais do que um candidato, terá de haver procedimentos 
de higienização entre a realização dos gestos que impliquem contacto 
com cada ordinando.

65. A imposição das mãos, em silêncio, do Bispo ordenante 
sobre a cabeça dos ordinandos, requerida para a validade da orde-
nação, não terá contacto físico.

66. Na ordenação de novos presbíteros, reduza-se a representa-
ção do presbitério (membros do Cabido, formadores do Seminário, 
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párocos de naturalidade, de residência e de estágio…); só esses farão 
o gesto da imposição das mãos, mas sem estabelecer contacto físico 
com os ordinandos (tal não é requerido ad validitatem); na saudação 
de acolhimento na Ordem, o abraço da paz será substituído por 
uma vénia recíproca coletiva.

67. Na ordenação dos diáconos, reduza-se a presença dos de-
mais diáconos ao mínimo indispensável para a liturgia estacional. 
Na saudação de acolhimento na Ordem, o abraço da paz será 
substituído por uma vénia recíproca coletiva.

68. Antes e depois do gesto de obediência (mãos nas mãos) e 
da unção, ordinandos e Bispo higienizarão as mãos.

69. Os presbíteros e diáconos que auxiliarem os recém-
ordenados a revestir-se com os paramentos da sua ordem também 
higienizarão as mãos.

8. Matrimónio

70. As celebrações matrimoniais estão sujeitas às mesmas re-
strições e condicionamentos da Missa dominical.

71. Os anéis (alianças) deverão ser manipulados exclusivamente 
pelos noivos.

9. Exéquias

72. As exéquias cristãs devem ser celebradas na igreja (com 
celebração da Palavra ou da Eucaristia) e/ou no cemitério com a 
presença dos familiares, tendo em conta as normas de segurança.

73. Apesar de tal ser difícil nestes momentos de dor, não 
deixe de se recomendar a omissão de gestos de afeto que impli-
quem contacto pessoal e a importância de se manter a distância 
de segurança.
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10. Visitas à igreja para a oração
ou adoração ao Santíssimo

74. As igrejas podem estar abertas durante o dia para visitas 
individuais de oração ou adoração ao Santíssimo Sacramento, desde 
que se observem os requisitos determinados pelas autoridades de 
saúde. Os fiéis abster-se-ão de tocar em qualquer imagem ou 
objeto expostos.

75. As visitas turísticas devem ser condicionadas, segundo as 
orientações das autoridades competentes.

11. Ações formativas e atividades pastorais

76. As atividades pastorais nos espaços eclesiais (paróquias, 
centros pastorais, casas de retiro, etc.) como reuniões, ajuntamentos, 
iniciativas culturais e de restauração, entre outras, seguirão as regras 
previstas pelas autoridades competentes.

77. As atividades de catequese e outras ações formativas con-
tinuarão a ser realizadas apenas por meios telemáticos até ao final 
deste ano pastoral.

78. Os Bispos ponderarão a possibilidade de adiar outras ativi-
dades, incluindo as visitas pastorais.

12. Peregrinações e romarias

79. Peregrinações, procissões, festas, romarias, concentrações 
religiosas, acampamentos e outras atividades similares em grandes 
grupos, passíveis de forte propagação da epidemia, continuam sus-
pensas até novas orientações.

Lisboa, 8 de maio de 2020
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Peregrinação Interior, Um Olhar 
Renovador e Esperançado

 

Homilia proferida pelo Cardeal D. António Marto 
em Fátima, em 13 de maio.

 
Salve, Mãe de misericórdia!
Neste dia e neste tempo de incerteza e dor invocamos Nossa 

Senhora como Mãe da misericórdia.
Pela primeira vez na história, desde 1917, neste grande dia 

13 de maio, o teu povo amado, Senhora, vindo dos mais diversos 
ângulos do mundo não pode estar aqui, hoje, em multidão, im-
pedido pelos riscos da saúde pública. De repente, algo que nem 
sequer podíamos imaginar confina-nos nas nossas casas e priva-nos 
dos momentos mais afetuosos e desejados da vida, como este que 
vivemos cada ano junto ti, ó terna mãe.

 
É possível que muitos pensem que esta peregrinação é triste, por 

se realizar com o recinto fechado e porque lhe faltam as grandes 
multidões e o colorido dos anos anteriores. 

Sem negar um coeficiente de tristeza e dor que vai no coração 
de todos, sabemos pela fé que “para os que amam a Deus tudo 
serve para o bem” (Rom 8, 28). Neste sentido, talvez estejamos 
todos a aprender como é uma peregrinação em estado puro, o 
peregrinar com o coração, a peregrinação interior no percurso mais 
íntimo da nossa vida, com a companhia espiritual da mãe celeste, 
que leva cada um a encontrar-se com Deus santo e misericordioso.

 
É verdade que não está aqui no recinto a multidão de devotos 

para saudar Nossa Senhora com o conhecido e amado cântico do 
Ave de Fátima. 
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Mas reparai: antes de nós decidirmos vir ao santuário, já ela 
foi ao nosso coração, às nossas casas e nos atraiu. Hoje é ela que 
abre as portas deste santuário e sai dele, espiritualmente, como 
peregrina para se fazer próxima das nossas vidas, das nossas casas e 
levar-nos a consolação do seu coração materno como fez na visita 
à casa da sua prima Isabel.

 
Nós acreditamos, Senhora, que Tu foste enviada pelo Deus de 

misericórdia a este lugar bendito para estares junto de nós e nos 
acompanhares em todas as situações da vida. 

Desde as nossas casas e do nosso coração, com a simplicidade 
de filhos, ousamos manifestar-te as nossas preocupações e medos, 
as nossas feridas e lágrimas, a nossa confiança em ti.

Com paciência, querida mãe, escutarás as nossas lamentações, 
chorarás connosco, sofrerás com os nossos sofrimentos e encontrarás 
no céu, que é o teu coração, a consolação oportuna para os que 
agora nos sentimos frágeis e em perigo e para os que partem sem 
o conforto dos seus e sem lhes poderem dizer adeus.

 
Aqueles que alguma vez se sentiram verdadeiramente peregrinos 

neste lugar abençoado, sabem muito bem que nunca, depois de 
um encontro contigo, saem daqui vazios. 

Tu sempre nos ajudas a olhar em frente, sempre nos dás a 
medicina espiritual que nos cura e pacifica, sempre nos ofereces 
o perfume do amor de Deus, sempre nos convidas à fé renovada 
em Cristo, nosso caminho, verdade e vida. 

Nós sabemos que Tu és nossa companhia, nestes dias difíceis, 
e queremos receber-te em nossa casa, como o Apóstolo João e 
como os santos Pastorinhos de Fátima.

 
Como no 13 de maio de 1917, também hoje a “Senhora tão 

bonita” nos é apresentada, no livro do Apocalipse, sob a imagem 
da “mulher revestida de sol” que irradia a luz de Deus, que nos 
convida a ver a nossa vida e a história do mundo à luz da fé e 
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nos convida à confiança no triunfo do bem e da vida sobre o 
mal e a morte. 

Por sua vez, o Evangelho de hoje apresenta-a como mulher 
humilde no meio do povo, exemplo de fé para ouvir e cumprir a 
Palavra de Deus, semente da vida nova e da santidade em Cristo. 

 
A Palavra de Deus motiva-nos, pois, a atualizar a mensagem de 

Fátima de esperança e de paz e do apelo à conversão: é possível 
recomeçar, com esperança!

De facto, a luz da fé ajuda-nos a ver o lado positivo das crises, 
das noites escuras, porque nos diz que também nessas noites há 
estrelas de referência. Ou, como escreveu alguém, “há coisas que se 
aprendem melhor na calma e há outras que se aprendem melhor 
na tempestade” (Willa Cather). 

A fé ajuda-nos a ler e compreender os sinais dos tempos na 
hora presente, com um olhar renovador e esperançado.

 
Ainda há pouco estávamos a viver com uma confiança imensa 

no poder cientifico-técnico, no poder económico-financeiro, pen-
sando que estaríamos, porventura, imunes a qualquer epidemia 
ou, se ela viesse, logo se encontraria uma solução rápida. Mas, 
inesperadamente, um vírus imprevisível, invisível, silencioso, capaz 
de contagiar tudo e todos, põe o mundo inteiro a vacilar. Senti-
mos o chão a fugir-nos debaixo dos pés. Todas as nossas agendas 
e programações caíram como um castelo de cartas. Logo foram 
precisos planos de contingência e de emergência para fazer face 
a este flagelo global.

 
É uma situação dramática e trágica, sem precedentes, que nos 

convida a refletir sobre a vida e, em primeiro lugar, a ir ao essencial, 
que muitas vezes esquecemos quando a vida corre bem. 

Põe a nu e revela a vulnerabilidade e a fragilidade da nossa 
condição humana. Às vezes, parecemos tão tremendamente fortes 
e somos tão tremendamente frágeis e vulneráveis. 
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Leva-nos a pensar sobre o sentido da vida (para quê vivo? 
para quem vivo?) e sobre a possibilidade e a realidade da morte, 
da nossa própria morte e da dos entes queridos. 

Obriga-nos a repensar os nossos hábitos, o nosso estilo de vida, 
a escala de valores que orienta a nossa vida. Não se pode viver só 
para produzir e para consumir, para ter e para aparecer. 

Coloca-nos perante o grande mistério último da vida e da 
humanidade que nós, os crentes, chamamos Deus, e nós, os cristãos, 
chamamos o Deus de Jesus Cristo.

 
Tudo isto, irmãos e irmãs, exige uma reflexão interior, espiri-

tual e também a abertura do nosso coração a Deus, tão esquecido, 
ignorado, marginalizado.

A pandemia é um chamamento à conversão espiritual mais em 
profundidade. Um chamamento aos fiéis cristãos, mas também a 
todos os homens, que permanecem criaturas de Deus. Uma vida 
melhor na nossa casa comum, em paz com as criaturas, com os 
outros e com Deus, uma vida rica de sentido requer conversão! 

Perguntemo-nos, pois, se temos tempo para Deus, se lhe damos 
o lugar que Ele merece no nosso coração e na nossa vida.

 
A nossa vulnerabilidade e fragilidade fazem-nos sentir a todos 

unidos em humanidade, porque o vírus ultrapassa todas as barreiras 
geográficas e todas as condições sociais, económicas, hierárquicas: 
ricos e pobres, grandes e pequenos, letrados ou iletrados, ninguém 
está imune. 

Sentimo-nos unidos e pertencentes a uma humanidade co-
mum, na fragilidade, mas também mais unidos na fraternidade e 
na solidariedade. 

E damos conta de que a nossa liberdade só pode ser exercida 
na responsabilidade e na solidariedade, porque somos interdepen-
dentes e solidários uns dos outros e por isso nos salvamos todos 
juntos ou nos afundamos todos juntos. 
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E uma outra coisa: descobrimos também quão é importante a 
família como suporte humano e espiritual, como pequena Igreja 
doméstica nestes tempos de confinamento. 

 
A pandemia, com a longa interrupção da vida normal, traz 

terríveis consequências económicas, sociais e laborais. 
Já está a gerar uma outra pandemia mais dolorosa, a da extensão 

da pobreza, da fome e da exclusão social, agravada pela cultura da 
indiferença e do individualismo. 

O vírus da indiferença só é derrotado com os anticorpos da 
compaixão e da solidariedade.

Como cristãos não podemos ficar indiferentes, olhar para o lado. 
A este propósito interpela-nos a impressionante visão da pequena 

santa Jacinta, que ela comunicou à Lúcia, nestes termos: “Não vês 
tanta estrada, tantos caminhos e campos cheios de gente, a chorar 
com fome, e não têm nada para comer? E o Santo Padre em uma 
igreja diante do Imaculado Coração de Maria a rezar? E tanta 
gente a rezar com ele?”. 

É uma situação que já bate à porta das Caritas diocesanas e 
de várias paróquias e soa a sinal de grito de alarme!

 
Mas, como lembra o Papa Francisco, é necessário também um 

impulso de solidariedade que oriente uma resposta mundial perante a 
anunciada quebra, senão queda, do nosso sistema económico e social.

Ouçamos as interrogações desafiantes do Papa Francisco: “Ser-
emos capazes de atuar com responsabilidade diante da fome que 
muitos sofrem, sabendo que temos alimentos para todos? 

Continuaremos olhando para o outro lado com um silêncio 
cúmplice diante daquelas guerras fomentadas por desejos de domínio 
e de poder? 

Estaremos dispostos a mudar os estilos de vida que mergulham 
tantos na pobreza, promovendo e animando-nos a levar uma vida 
mais sóbria e humana que possibilite uma divisão equitativa dos 
recursos? 
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Adotaremos como comunidade internacional as medidas ne-
cessárias para deter a devastação do meio ambiente ou seguiremos 
negando a evidência? 

A globalização da indiferença continuará a ameaçar e tentar o 
nosso caminho… Esperemos que nos encontre com os anticorpos 
necessários da justiça, da caridade e da solidariedade”.

 
Meus caros irmãos e irmãs,
Todos estes aspetos referidos fazem parte da nossa peregrinação 

interior, desta peregrinação interior de 13 de maio de 2020, da 
conversão que Nossa Senhora de Fátima nos pede hoje. 

E para terminar:
Querida Mãe, queremos agradecer-te esta peregrinação interior, 

a luz, a esperança, a consolação e a paz de Cristo que levas às 
nossas casas e aos nossos corações. Hoje fazes tu o caminho da 
ida; o caminho da volta fá-lo-emos nós, quando superarmos esta 
ameaça que no-lo impede. 

Voltaremos, sim, voltaremos! É a nossa confiança e nosso com-
promisso, hoje. Voltaremos juntos aqui, em ação de graças, para 
te cantar: “aqui vimos, mãe querida, consagrar-te o nosso amor”!

 
Santuário de Fátima, 13 de maio de 2020.

D. António Marto, bispo de Leiria-Fátima

 



Da Santa Sé

4.





Dignidade do trabalho
de enfermagem

Mensagem do Papa Francisco a enfermeiros e 
obstetras no dia internacional da enfermeira, em 
12 de maio.

Queridos irmãos e irmãs!
Celebramos hoje o Dia Internacional da Enfermeira, no contexto 

do Ano Internacional da Enfermeira e da Obstetra, proclamado 
pela Organização Mundial da Saúde. Neste mesmo dia, recordamos 
também o bicentenário do nascimento de Florence Nightingale, 
que deu início à enfermagem moderna.

Neste momento histórico, marcado pela emergência sanitária 
mundial provocada pela pandemia do vírus Covid-19, redescobrimos 
o papel de importância fundamental que desempenha a pessoa do 
enfermeiro, como também a da obstetra. Diariamente assistimos 
ao testemunho de coragem e sacrifício dos profissionais de saúde, 
nomeadamente enfermeiras e enfermeiros, que, com profissionalismo, 
abnegação, sentido de responsabilidade e amor ao próximo, prestam 
assistência às pessoas afetadas pelo vírus, com risco da própria saú-
de. Prova disso mesmo é o alto número de profissionais de saúde 



Ação CatólicaAção Católica  | junho854

que, infelizmente, morreram no fiel cumprimento do seu serviço. 
Rezo por eles – o Senhor conhece-os por nome um a um – e 
por todas as vítimas desta epidemia. O Senhor ressuscitado conceda 
a cada um a luz do Paraíso e, às suas famílias, o conforto da fé.

Os enfermeiros sempre tiveram papel central na assistência 
sanitária. No contacto diário com os doentes, fazem experiência 
do trauma que o sofrimento provoca na vida duma pessoa. São 
homens e mulheres que optaram por dizer «sim» a uma vocação 
específica: ser bons samaritanos que se ocupam da vida e das feri-
das do próximo. Guardiões e servidores da vida, ao mesmo tempo 
que ministram as terapias necessárias, infundem coragem, esperança 
e confiança1.

Queridas enfermeiras, queridos enfermeiros, a responsabilidade 
moral guie o vosso profissionalismo, que não se há de limitar aos 
conhecimentos técnico-científicos, mas aparecer constantemente 
iluminado pela relação humana e humanizadora com o doente. 
«Ocupando-vos de mulheres e homens, crianças e idosos, em 
cada fase da sua vida, do nascimento à morte, estais comprometi-
dos numa escuta contínua, destinada a compreender as exigências 
daquele doente, na fase que está a atravessar. Com efeito, diante 
da singularidade de cada situação, nunca é suficiente seguir um 
protocolo, mas é exigido um contínuo – e cansativo! – esforço 
de discernimento e de atenção a cada pessoa»2. 

Vós, assim como as obstetras, estais junto da pessoa nos mo-
mentos cruciais da sua existência – o nascimento e a morte, a 
doença e a cura –, para a ajudar a superar as situações mais trau-
máticas. Às vezes encontrais-vos ao lado dela quando está a morrer, 
oferecendo-lhe conforto e alívio nos últimos momentos. Por esta 

1 Cf. Nova Carta dos Profissionais de Saúde, nn. 1-8.
2 Francisco, Discurso aos membros da Federação Italiana das Ordens das Profissões 

de Enfermagem, 3/III/2018.



4. Da Santa Sé4. Da Santa Sé 855

vossa dedicação, estais entre «os santos de ao pé da porta»3. Sois 
imagem daquela Igreja «hospital de campanha» que dá continuidade 
à missão de Jesus Cristo: Ele aproximou-Se e curou pessoas que 
sofriam de todo o género de males e ajoelhou-Se a lavar os pés 
dos seus discípulos. Obrigado por este vosso serviço à humanidade!

Em vários países, a pandemia fez vir à luz também muitas carên-
cias a nível da assistência sanitária. Por isso, apelo aos Responsáveis 
das nações de todo o mundo para que invistam neste bem comum 
primário que é a saúde, reforçando as estruturas e empregando mais 
enfermeiros, para se garantir a todos um atendimento adequado, no 
respeito pela dignidade de cada pessoa. É importante reconhecer, 
com factos, o papel essencial que desempenha esta profissão no 
cuidado dos pacientes, nas atividades territoriais de emergência, na 
prevenção das doenças, na promoção da saúde, na assistência aos 
setores familiar, comunitário e escolar.

Os enfermeiros e as enfermeiras, bem como as obstetras, têm 
direito e merecem ser melhor valorizados e coenvolvidos nos 
processos que dizem respeito à saúde das pessoas e da comunida-
de. Está comprovado que investir neles melhora os resultados em 
termos de assistência e saúde geral. Portanto, é necessário elevar o 
seu perfil profissional, fornecendo instrumentos adequados para a 
sua formação a nível científico, humano, psicológico e espiritual, 
bem como melhorar as suas condições de trabalho e garantir os 
seus direitos, para que possam desempenhar com toda a dignidade 
o seu serviço.

Neste sentido, cabe uma função importante às Associações dos 
profissionais de saúde, que, além de oferecer uma formação orgânica, 
acompanham individualmente os respetivos aderentes, fazendo-os 
sentir-se parte dum único corpo e não os deixando jamais perdidos 
e sozinhos perante os desafios éticos, económicos e humanos que 
a profissão comporta.

3 Francisco, Homilia na Missa da Ceia do Senhor, 09/IV/2020.
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Agora dirigindo-me de forma particular às obstetras, que pres-
tam assistência às mulheres grávidas e as ajudam a dar à luz os 
seus filhos, digo: o vosso trabalho conta-se entre os mais nobres 
que há, consagrado como está diretamente ao serviço da vida e da 
maternidade. Na Bíblia, quase ao início do livro do Êxodo (cf. 1, 
15-21), ficaram imortalizados os nomes de duas parteiras heroicas: 
Chifra e Pua. Também hoje vos olha com gratidão o Pai celeste.

Queridos enfermeiros, queridas enfermeiras e obstetras, que 
esta ocorrência coloque no centro a dignidade do vosso trabalho, 
em benefício da saúde da sociedade inteira. Por vós, pelas vossas 
famílias e por quantos assistis e cuidais, asseguro a minha oração 
e, de coração, concedo a Bênção Apostólica.

Roma, em São João de Latrão, 12 de maio de 2020.
 Francisco

Deslocados dentro da nação
 

«Forçados, como Jesus Cristo, a fugir. Acolher, 
proteger, promover e integrar os deslocados inter-
nos». Tema da mensagem do Papa Francisco para 
o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, que 
se celebra em 27 de setembro de 2020.

 
No discurso que dirigi, nos primeiros dias deste ano, aos mem-

bros do Corpo Diplomático acreditado junto da Santa Sé, mencionei 
entre os desafios do mundo contemporâneo o drama dos deslocados 
dentro da própria nação: «Os conflitos e as emergências humani-
tárias, agravadas pelas convulsões climáticas, aumentam o número 
dos deslocados e repercutem-se sobre as pessoas que já vivem em 
grave estado de pobreza. Muitos dos países atingidos por estas si-
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tuações carecem de estruturas adequadas que permitam atender às 
necessidades daqueles que foram deslocados» (9/I/2020).

A Secção «Migrantes e Refugiados» do Dicastério para o Serviço do 
Desenvolvimento Humano Integral publicou as Orientações Pastorais 
sobre as Pessoas Deslocadas Internamente (5/V/2020), um docu-
mento que visa inspirar e animar as ações pastorais da Igreja nesta 
área em particular.

Por tais razões, decidi dedicar esta Mensagem ao drama dos 
deslocados dentro da nação, um drama – muitas vezes invisível – 
que a crise mundial causada pela pandemia do Covid-19 exacerbou. 

De facto, esta crise, devido à sua veemência, gravidade e extensão 
geográfica, redimensionou tantas outras emergências humanitárias que 
afligem milhões de pessoas, relegando para um plano secundário, 
nas Agendas políticas nacionais, iniciativas e ajudas internacionais, 
essenciais e urgentes para salvar vidas. Mas, «este não é tempo para 
o esquecimento. 

A crise que estamos a enfrentar não nos faça esquecer muitas 
outras emergências que acarretam sofrimentos a tantas pessoas» ,

(Francisco, Mensagem Urbi et Orbi, 12/IV/2020).

 
À luz dos acontecimentos dramáticos que têm marcado o ano 

de 2020 quero, nesta Mensagem dedicada às pessoas deslocadas in-
ternamente, englobar todos aqueles que atravessaram e ainda vivem 
experiências de precariedade, abandono, marginalização e rejeição 
por causa do vírus Covid-19.

E, como ponto de partida, gostaria de tomar o mesmo ícone que 
inspirou o Papa Pio XII ao redigir a constituição apostólica Exsul 
Familia (1/VIII/1952): na sua fuga para o Egito, o menino Jesus 
experimenta, juntamente com seus pais, a dramática condição de 
deslocado e refugiado «marcada por medo, incerteza e dificuldades 
(cf. Mt 2, 13-15.19-23). 

Infelizmente, nos nossos dias há milhões de famílias que se 
podem reconhecer nesta triste realidade. Quase todos os dias a te-
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levisão e os jornais dão notícias de refugiados que fogem da fome, 
da guerra e doutros perigos graves, em busca de segurança e duma 
vida digna para si e para as suas famílias» (Francisco, Angelus, 29/
XII/2013). Em cada um deles, está presente Jesus, forçado – como 
no tempo de Herodes – a fugir para Se salvar. Nos seus rostos, 
somos chamados a reconhecer o rosto de Cristo faminto, sedento, 
nu, doente, forasteiro e encarcerado que nos interpela (cf. Mt 25, 
31-46). Se O reconhecermos, seremos nós a agradecer-Lhe por O 
termos podido encontrar, amar e servir.

 
As pessoas deslocadas proporcionam-nos esta oportunidade de 

encontrar o Senhor, «mesmo que os nossos olhos sintam dificul-
dade em O reconhecer: com as vestes rasgadas, com os pés sujos, 
com o rosto desfigurado, o corpo chagado, incapaz de falar a nossa 
língua» (Francisco, Homilia, 15/II/2019). É um desafio pastoral ao 
qual somos chamados a responder com os quatro verbos que in-
diquei na Mensagem para este mesmo Dia de 2018: acolher, proteger, 
promover e integrar. A eles, gostaria agora de acrescentar seis pares 
de verbos que traduzem ações muito concretas, interligadas numa 
relação de causa-efeito.

 
É preciso conhecer para compreender. O conhecimento é um 

passo necessário para a compreensão do outro. Assim no-lo ensina 
o próprio Jesus no episódio dos discípulos de Emaús: «Enquanto 
[estes] conversavam e discutiam, aproximou-Se deles o próprio 
Jesus e pôs-Se com eles a caminho; os seus olhos, porém, estavam 
impedidos de O reconhecer» (Lc 24, 15-16). 

Frequentemente, quando falamos de migrantes e deslocados, 
limitamo-nos à questão do seu número. Mas não se trata de números; 
trata-se de pessoas! Se as encontrarmos, chegaremos a conhecê-las. 
E conhecendo as suas histórias, conseguiremos compreender. 

Poderemos compreender, por exemplo, que a precariedade, que 
estamos dolorosamente a experimentar por causa da pandemia, é 
um elemento constante na vida dos deslocados.



4. Da Santa Sé4. Da Santa Sé 859

É necessário aproximar-se para servir. Parece óbvio, mas muitas 
vezes não o é. «Um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé 
dele [do homem espancado e deixado meio-morto] e, vendo-o, 
encheu-se de compaixão. Aproximou-se, ligou-lhe as feridas, deit-
ando nelas azeite e vinho, colocou-o sobre a sua própria montada, 
levou-o para uma estalagem e cuidou dele» (Lc 10, 33-34). 

Os receios e os preconceitos – tantos preconceitos – mantêm-
nos afastados dos outros e, muitas vezes, impedem de «nos aproxi-
marmos» deles para os servir com amor. 

Abeirar-se do próximo frequentemente significa estar dispostos 
a correr riscos, como muitos médicos e enfermeiros nos ensinaram 
nos últimos meses. 

Aproximar-se para servir vai além do puro sentido do dever; o 
maior exemplo disto, deixou-no-lo Jesus, quando lavou os pés dos 
seus discípulos: tirou o manto, ajoelhou-Se e pôs mãos ao humilde 
serviço (cf. Jo 13, 1-15).

 
Para reconciliar-se é preciso escutar. No-lo ensina o próprio Deus 

que quis escutar o gemido da humanidade com ouvidos humanos, 
enviando o seu Filho ao mundo: «Tanto amou Deus o mundo, 
que lhe entregou o seu Filho Unigénito, (…) para que o mundo 
seja salvo por Ele» (Jo 3, 16.17).

O amor, que reconcilia e salva, começa pela escuta. No mun-
do de hoje, multiplicam-se as mensagens, mas vai-se perdendo a 
atitude de escutar. É somente através da escuta humilde e atenta 
que podemos chegar verdadeiramente a reconciliar-nos. 

 
Durante semanas neste ano de 2020, reinou o silêncio nas 

nossas ruas; um silêncio dramático e inquietante, mas que nos deu 
ocasião para ouvir o clamor dos mais vulneráveis, dos deslocados 
e do nosso planeta gravemente enfermo. 

E, escutando, temos a oportunidade de nos reconciliar com o 
próximo, com tantas pessoas descartadas, connosco e com Deus, 
que nunca Se cansa de nos oferecer a sua misericórdia.
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Para crescer é necessário partilhar. A primeira comunidade cristã 
teve, na partilha, um dos seus elementos basilares: «A multidão dos 
que haviam abraçado a fé tinha um só coração e uma só alma. 
Ninguém chamava seu ao que lhe pertencia, mas entre eles tudo 
era comum» (At 4, 32). 

Deus não queria que os recursos do nosso planeta beneficias-
sem apenas alguns. Não, o Senhor não queria isso! 

Devemos aprender a partilhar para crescermos juntos, sem deixar 
ninguém de fora. 

A pandemia veio-nos recordar que estamos todos no mesmo 
barco. O facto de nos depararmos com preocupações e temores 
comuns demonstrou-nos mais uma vez que ninguém se salva sozinho. 

Para crescer verdadeiramente, devemos crescer juntos, partilhando 
o que temos, como aquele rapazito que ofereceu a Jesus cinco 
pães de cevada e dois peixes (cf. Jo 6, 1-15); e foram suficientes 
para cinco mil pessoas…

 
É preciso coenvolver para promover. Efetivamente, assim procedeu 

Jesus com a mulher samaritana (cf. Jo 4, 1-30). O Senhor aproxima-
-Se, escuta-a, fala-lhe ao coração, para então a guiar até à verdade 
e torná-la anunciadora da boa nova: «Vinde ver um homem que 
me disse tudo o que eu fiz! Não será Ele o Messias?» (4, 29). 

Por vezes, o ímpeto de servir os outros impede-nos de ver a 
sua riqueza íntima. 

Se queremos verdadeiramente promover as pessoas a quem 
oferecemos ajuda, devemos coenvolvê-las e torná-las protagonistas 
da sua promoção.

A pandemia recordou-nos como é essencial a corresponsabilidade, 
pois só foi possível enfrentar a crise com a contribuição de todos, 
mesmo de categorias frequentemente subestimadas. 

Devemos «encontrar a coragem de abrir espaços onde todos 
possam sentir-se chamados e permitir novas formas de hospitalidade, 
de fraternidade e de solidariedade» 

(Francisco, Meditação na Praça de São Pedro, 27/III/2020). 
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É necessário colaborar para construir. Isto mesmo recomenda o 
apóstolo Paulo à comunidade de Corinto: «Peço-vos, irmãos, em 
nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, que estejais todos de acordo 
e que não haja divisões entre vós; permanecei unidos num mesmo 
espírito e num mesmo pensamento» (1 Cor 1, 10). 

A construção do Reino de Deus é um compromisso comum 
a todos os cristãos e, para isso, é necessário que aprendamos a co-
laborar, sem nos deixarmos tentar por invejas, discórdias e divisões. 

No contexto atual, não posso deixar de reiterar que «este não 
é tempo para egoísmos, pois o desafio que enfrentamos nos une 
a todos e não faz distinção de pessoas» 

(Francisco, Mensagem Urbi et Orbi, 12/IV/2020).

Para salvaguardar a Casa Comum e torná-la cada vez mais 
parecida com o plano original de Deus, devemos empenhar-nos 
em garantir a cooperação internacional, a solidariedade global e o 
compromisso local, sem deixar ninguém de fora.

 
Quero concluir com uma oração inspirada no exemplo de São 

José, particularmente quando foi forçado a fugir para o Egito a 
fim de salvar o Menino:

«Pai, confiastes a São José o que tínheis de mais precioso: o 
Menino Jesus e sua mãe, para os proteger de perigos e ameaças 
dos malvados.

Concedei-nos, também a nós, a graça de experimentar a sua proteção 
e ajuda. Tendo ele provado o sofrimento de quem foge por causa do ódio 
dos poderosos, fazei que possa confortar e proteger todos os irmãos e irmãs 
que, forçados por guerras, pobreza e carências, deixam a sua casa e a sua 
terra a fim de se lançarem ao caminho como refugiados rumo a lugares 
mais seguros.

Ajudai-os, pela sua intercessão, a terem força para prosseguir, conforto 
na tristeza, coragem na provação.
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Dai a quem os recebe um pouco da ternura deste pai justo e sábio, 
que amou Jesus como um verdadeiro filho e amparou Maria ao longo 
do caminho.

Ele, que ganhou o pão com o trabalho das suas mãos, possa prover 
àqueles a quem a vida tudo levou, dando-lhes a dignidade dum trabalho 
e a serenidade duma casa.

Nós Vo-lo pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, que São José salvou 
fugindo para o Egito, e por intercessão da Virgem Maria, a quem ele amou 
como esposo fiel segundo a vossa vontade. Amen».

 
Roma, em São João de Latrão, 

na Memória de Nossa Senhora de Fátima, 13 de maio de 2020.
Francisco






