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Apresentação
Num mês que continuou marcado pelos efeitos da COVID-19 

abrimos este número de Ação Católica com a publicação de uma 
Nota Pastoral do Senhor D. Jorge Ortiga sobre a abertura do novo 
ano pastoral.

Do senhor Arcebispo publicamos também uma mensagem para 
o Dia de Oração pelo Cuidado da Criação e a homilia proferida 
na Missa exequial por D. Anacleto Oliveira.

 
Publicamos do Senhor D. Nuno Almeida um texto envido à 

RTP a propósito de uma reportagem sobre o suicídio assistido.
 
Relativamente aos concertos nas igrejas publicamos uma nota  

da Vigararia  Episcopal para a Celebração da Fé.
 
Do Papa Francisco publicamos a Carta Apostólica Scripturae sacrae 

affectus, tornada pública na celebração do 16.º aniversário da morte 
de S. Jerónimo; a mensagem para o Dia de Oração pelo Cuidado 
da Criação; grande parte da mensagem divulgada por ocasião do 
75º aniversário da Organização das Nações Unidas.

 
Evocamos, com saudade, a memória de D. Anacleto Oliveira, 

que foi Bispo de Viana e faleceu num acidente de viação.
 
Num texto de Rui Ferreira recordamos o Convento do Salvador 

e a ação do Arcebispo D. Frei Agostinho de Jesus.



Do senhor D. Nuno publicamos o artigo «Para uma igreja 
sinodal e samaritana».

 
Assinalamos a publicação dos livros «Adeus e até Deus», do 

P. Fernando de Azevedo Abreu, e «Fragmentos», do Cónego João 
Aguiar Campos.

 
Recordamos a presença dos Carmelitas em Braga e Santa Ma-

dalena da Falperra.
 

O Diretor



Tema do Mês

1.





Na abertura do ano pastoral

Nota pastoral do senhor D. Jorge Ortiga no início 
de mais um ano pastoral.

Caríssimo sacerdote, 

1. Estamos a iniciar um novo ano pastoral que, infelizmente, 
vai ser totalmente diferente. As perspectivas quanto à pandemia não 
são muito animadoras. A Covid-19 trouxe-nos um conjunto de 
mudanças e transformações que alteraram os nossos comportamen-
tos habituais e estão a motivar uma reflexão séria para encararmos 
novas atitudes pastorais. Foram muitas as alterações a nível pessoal, 
social e eclesial e talvez ainda não tenhamos consciência do que 
importará realizar. Estamos perante tempos novos cheios de incerteza 
e de desafios. Para alguns motivam angústia e desespero; para nós 
será uma oportunidade para despertarmos esperança, renovando as 
comunidades e encontrando novos modos de construir a pastoral. 
Tornou-se já um lugar comum afirmar que nada ficará na mesma. 
O Papa, por seu lado, diz, por diversas vezes, que teremos de sair 
da pandemia melhores e mais fortes.

É esta visão positiva que teremos de assumir. Podemos não 
saber muito bem qual o caminho a percorrer mas, por sua vez, o 
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desencanto e o pessimismo não podem tomar conta de nós. Há 
muito caminho novo a percorrer.

Tivemos um período de confinamento que nos obrigou a fechar 
as nossas igrejas. Depois demos início às celebrações com um sen-
tido grande de responsabilidade face aos perigos de contágio. Este 
cuidado deve ser conservado. É possível que um cenário semelhante 
possa acontecer de novo, por isso não nos podemos desleixar. Há 
normas a observar escrupulosamente em todos os espaços e lugares. 
Deveremos, por isso, estar sempre atentos a todas as orientações da 
Direção-Geral de Saúde. São para serem cumpridas e para juntos, 
em diálogo permanente, encontrarmos modos de as concretizar.

2. A pandemia obriga-nos a repensar a pastoral. A Igreja continua 
a dar importância à evangelização e à educação da fé, à celebração 
festiva dos mistérios sagrados e à vivência de uma caridade incar-
nada que dê resposta aos problemas reais. Cada um destes aspectos 
da vida comunitária exigirá uma reflexão que encontre caminhos 
novos, seguros e abertos à novidade. Não podemos parar nem nos 
contentar com os mínimos, desculpando-nos com a pandemia. Esta 
deve transformar-se numa circunstância que propõe itinerários de 
renovação eclesial. 

Sabemos que ela veio denunciar muitas contradições na cul-
tura moderna. Importa reconhecer a originalidade do cristianismo, 
da qual, porventura, também a Igreja se afastou. Sabemos que a 
história foi acumulando elementos que nem sempre proclamam a 
pureza do Evangelho. Haverá joio a deixar cair para vislumbrar um 
cristianismo ousado e corajoso que aposta no essencial de seguir 
Jesus. Ajudados pelas lições da pandemia, podemos encontrar-nos 
com a autenticidade da missão eclesial.

Olhando para a pastoral, não podemos permitir que os sacer-
dotes se cristalizem na celebração da eucaristia. Sabemos que ela é 
imprescindível na vida dos cristãos. Começamos a tomar consciência 
do número reduzido dos cristãos que participam. São limitados os 
lugares nas nossas igrejas e parece-nos que começam a ficar vazias. 
São muitos os que não se atrevem a entrar nas igrejas e muitos 
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outros contentam-se com a eucaristia pela televisão, dizendo que 
é tudo a mesma coisa. São muitos os factores que aconselham a 
desvalorizar o mandamento da participação eucarística semanal. 
Trata-se de um verdadeiro problema para o presente e para o 
futuro das comunidades. 

Talvez ainda não nos tenhamos apercebido da gravidade desta 
situação e das consequências que poderá trazer. Tudo nos obriga 
a celebrações melhor preparadas e comunitárias. Nunca faremos o 
suficiente para revalorizar a eucaristia como encontro de irmãos no 
amor, onde a Palavra de Deus é actualizada na vida e, sobretudo, 
onde se saboreia a presença real de Cristo que alimenta e estimula 
na complexidade da vida. Esta pandemia deveria levar-nos a pensar 
na qualidade das nossas celebrações e no modo como elas incidem 
na vida. Talvez tenhamos de reconhecer que nos falta espiritualidade 
e que abundam formalismos, que a comunidade assiste passivamente 
a ritos e não participa e vive com intensidade a experiência do 
amor de Cristo que se entrega, também hoje, pela Humanidade.

3. Ao mesmo tempo, a Igreja terá de ter a coragem de sair 
dos templos e percorrer os caminhos dos homens para chegar a 
todas as periferias humanas. Precisamos de coragem para atender 
humana, espiritual e materialmente os nossos cristãos e todas as 
pessoas que se aproximam de nós ou que vivem nos territórios das 
nossas comunidades. Este vírus global, esta pandemia, veio reforçar 
a exigência de uma solicitude por todos. Ficou na memória de 
todos a palavra do Papa Francisco quando, sozinho, na Praça de S. 
Pedro, rezava em contexto de pandemia. “Estamos todos no mesmo 
barco”. Ou perecemos todos ou nos salvamos todos. 

Para isso, deveremos encontrar novas formas de presença da 
Igreja. Ela não se confunde com o mundo, mas foi enviada para 
o mundo. Talvez até agora nos tenhamos encerrado nos nossos 
espaços. A Igreja terá de encontrar outros modos de agir e in-
fluenciar o mundo. Urge percorrer novos caminhos para estar com 
todos. As redes sociais, a internet, os grupos de amigos sugerem 
muitas iniciativas como novos púlpitos que terão de ser devida-
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mente aproveitados. Nestes novos caminhos de presença junto das 
pessoas e dos problemas, levaremos uma mensagem que terá de 
ser sempre prepositiva e nunca como profetas das calamidades. É 
o positivo que atrai.

4. Esta certeza de um único vírus que está a exigir responsabi-
lidades a todos, sem excluir ninguém, proporciona-nos outra verdade 
que deveria ser inquestionável. A Igreja está na Arquidiocese e esta, 
como continuadora da missão de Cristo, tem um programa em que, 
sem esquecer a universalidade da mesma missão, se concentram em 
alguns pormenores que são delineados colegialmente, procurando 
corresponder às necessidades do tempo e das comunidades. Desde 
que me encontro à frente da Arquidiocese, sempre tivemos um 
programa bem definido. Sei que nem sempre tem sido acolhido por 
todas as comunidades com alegria e responsabilidade. Dou graças a 
Deus por todo o dinamismo de novidade e unidade que ele tem 
suscitado nas comunidades. Cada comunidade, à sua maneira, assume 
o Programa Pastoral. Acredito que aceitaremos esta interpelação.

O programa para 2020+21 situa-nos nas exigências deste 
momento histórico que estamos a viver e oferece perspectivas 
que permitem continuar a apostar na renovação eclesial. Este é o 
objectivo final. Temos itinerários que nos conduzirão a esta meta. 
Sabemos que é um desafio para cada uma das comunidades. As 
ideias centrais são capazes de suscitar muitas iniciativas conforme 
as peculiaridades de cada uma. Temos um objectivo único e os 
caminhos para o atingir terão de mostrar a riqueza de um todo 
policromado que, necessariamente, dirá ao mundo que acreditamos 
num Deus que nos transcende e motiva para a construção de 
uma humanidade plural mas igual nos direitos fundamentais. Daí 
que no Programa Pastoral tenhamos de colocar uma grande dose 
de aventura e esperança, sendo sempre mais ousados, para que os 
resultados aconteçam com naturalidade. 

Depois de percorrermos os caminhos da fé e da esperança, 
queremos enveredar pelos meandros da caridade. Sabemos que 



1. Tema do Mês1. Tema do Mês 1141

nela está o essencial do cristianismo. Acreditamos num Deus amor 
e sabemos que somos discípulos do enviado pelo Pai quando nos 
amamos. Deus é Pai de todos e nós somos irmãos. Pregamos a 
paternidade universal de Deus e sabemos, partindo da nossa expe-
riência de filhos, que deveríamos viver uma fraternidade inclusiva 
nas crenças e na cor da pele. Deus criou-nos para a felicidade, que 
coloca nas mãos de cada um como dom e conquista, mas que 
responsabiliza para que ela seja oferecida a quem não a consegue 
experimentar. A fraternidade universal é, assim, o sonho de Deus 
que os homens devem interpretar. Pode parecer impossível. A fé e 
a esperança motivam sempre e não permitem desânimos.

5. Perante esta doutrina, a Igreja aparece como sacramento, 
sinal e instrumento. A sua razão de existir está na concretização 
deste projecto de Deus. São muitas as características que a devem 
diferenciar de tantas outras instituições que existem na sociedade. 
Como igreja particular, quisemos deixar-nos cativar por uma Igreja 
sinodal e samaritana. Duas palavras muito simples, mas cada uma 
carregada de desafios concretos que importam concretizar.

Com a palavra “sinodal”, queremos reconhecer que, na verdade, 
caminhamos juntos. A vida é de cada um mas ninguém é capaz 
de a viver sozinho. Estamos todos no mesmo caminho e somos 
interdependentes. Não há estranhos, nem inimigos. Só de mãos 
dadas conseguirei ser o que sou.

Esta certeza que entrelaça a vida vive-se nas acções que realiza-
mos e nas decisões que tomamos. Se é importante a circularidade 
das vidas para aceitar e ajudar os outros com iniciativas de amor, 
também é fundamental que na hora de optar e escolher nos en-
contremos para delinear e decidir.

A Igreja que queremos construir é, nesta dinâmica, uma igreja 
solidária com todos, particularmente com os excluídos e margina-
lizados pela sociedade. Mas também o é na procura dos caminhos 
para a acção pastoral. A responsabilidade não é de alguns. O cle-
ricalismo deve ser ultrapassado e não podemos permitir qualquer 
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tipo de autoritarismo. Todos têm algo a oferecer para a construção 
da Igreja de Deus.

6. Com a palavra “sinodal” teremos de aceitar o acompanha-
mento como atitude pastoral a desenvolver em todas as iniciativas. 
Se percorrermos as últimas intervenções do Santo Padre e os do-
cumentos da Santa Sé verificamos que é isto o que nos é pedido 
para todas as áreas e sectores. Discernir e acompanhar são duas 
palavras que teremos de descodificar permanentemente aprenden-
do as suas exigências que não obedecem a critérios pré-definidos. 
Estamos muito marcados pelo hábito e pela rotina. Parece que os 
nossos dias devem ser iguais. Quando nos colocamos a caminho 
com os outros, reconhecemos que temos muito para aprender, e 
que eles necessitam da palavra que só nós lhes poderemos oferecer.

Atenção particular no acompanhamento merecem os jovens. 
Parece que se afastam antes ou depois do Crisma. Não querem 
caminhos feitos mas esperam que caminhemos com eles com 
vontade de escutar as suas aspirações. Neles poderemos encontrar 
muitas energias para as nossas comunidades, desde que confiemos 
e nos disponhamos a escutar para juntos discernirmos o caminho 
a percorrer. Acreditemos nos jovens e permitamos que coloquem 
os seus talentos e competências ao serviço das comunidades.

7. O nosso caminhar com os outros terá de ser revestido por 
uma atitude de serviço e doação. O mundo actual tem muitas 
vulnerabilidades e debilidades. Algumas são evidentes, outras es-
condem-se por detrás de uma vida apressada que pretende ocultar 
muita coisa. Todos falam de uma sociedade de iguais. Só que as 
desigualdades persistem e a exclusão vai-se impondo em situações 
que deveriam ser impensáveis. O sofrimento moral – espiritual 
e físico – domina a sociedade dita evoluída. Uma das lições da 
Covid-19 é que a Humanidade estava convencida que dominava a 
ciência médica e que não havia segredos. Tinha-se a sensação de 
não existirem doenças invencíveis. 
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Verificamos, agora, como a morte se aproxima de nós com 
toda a imprevisibilidade, fazendo com que a insegurança, o medo, 
o temor cresçam permanentemente. Falamos de esperança, mas 
tudo empurra para uma sensação de a perder. Agia-se de um 
modo arrogante e pensava-se que não havia segredos na natureza. 
Por outro lado, sabemos que o bem-estar não reside em todos 
os lares e que se vão aglutinando sinais de pobreza por causa de 
uma crise económica que agora se agrava. Cresce, também, uma 
grande perplexidade por causa da falta do trabalho ou do trabalho 
precário. O pão começa a faltar e as promessas de uma dignidade 
para todos parece uma utopia.

8. Perante este mundo de dor e de sofrimento, a Igreja que 
queremos construir deve olhar para a atitude do Bom Samaritano. 
É parábola com traços de realismo. A “margem” da vida acumu-
la muitas situações com parâmetros diferentes. Importa deter-se, 
encher-se de compaixão, cuidar, gastar tempo e dinheiro, entregar 
aos cuidados dos outros mas não se desligar dos problemas. O 
que quererá dizer uma Igreja Samaritana? Não é fácil descrever. 
Colocar-se nas pegadas de Cristo, que é o verdadeiro samaritano, 
levar-nos-á a um conjunto de iniciativas de valor incalculável. A 
partir de pequenas coisas, sinal das nossas poucas possibilidades, 
daremos qualidade de vida a todos quantos pertencem às nossas 
comunidades. Basta acreditar, pensar e agir.

9. Imbuídos deste projecto de construir uma Igreja Samaritana 
e Sinodal, proponho cinco percursos para o realizar.

a) O momento que vivemos reclama uma reorganização da 
pastoral sócio-caritativa. Cada cristão é chamado a ser um bom 
samaritano na atenção e resposta aos problemas. Só juntos estrutura-
remos soluções credíveis. Os problemas sociais existentes no território 
das paróquias são imensos. É preciso uma grande capacidade para 
os ver. É mais fácil supor que não há pobres e que as respostas 
acontecem estruturalmente. Há gritos, alguns imperceptíveis, que 
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importa ouvir, e só uma visão de conjunto consegue aperceber-se 
do que verdadeiramente está a acontecer. Há pobreza escondida, 
a começar nos nossos ambientes familiares; há doenças do foro 
mental em pessoas que não são compreendidas mas julgadas e 
criticadas, há solidão debaixo de telhados onde parece nada fal-
tar; há violência doméstica motivada por razões inexplicáveis. Em 
suma, a pobreza deve ser estudada e as respostas encontradas. Este 
plano sobre a caridade reserva-nos diversas surpresas. Importa que 
as queiramos encontrar.

b) No tempo de confinamento fizemos a descoberta da im-
portância da família. Estávamos a habituar-nos a relativizar a sua 
importância perante o poderio do individualismo. Para muitos, a casa 
era o hotel para dormir ou o restaurante para fazer as refeições. As 
relações interpessoais quase não existiam. Encontrou-se tempo para 
estar juntos, conversar, jogar, ver televisão. E, também em muitos 
casos, para experimentar a vida cristã na leitura e oração da pala-
vra de Deus e na vivência da eucaristia transmitida pela internet. 
Teremos, agora, de continuar a valorizar a família. Se ela foi a 
instituição que amortizou muitos efeitos perniciosos, teremos de a 
tornar o que ela deveria ser para todos os cristãos. A Igreja, desde 
os Actos dos Apóstolos, apresenta-se na sua dimensão doméstica. 
É este o seu estatuto, que teremos de promover e recuperar. São 
necessárias iniciativas variadas para o alcançar. Importa partilhá-las, 
colocando-as ao serviço dos outros. Por aqui pode passar a cate-
quese e, como importa trabalhar esta hipótese, a formação cristã e 
a consciência de servir na caridade para com todos.

c) Nunca as redes foram tão valorizadas. Foram elas que 
destruíram distâncias e criaram proximidade. Destruíram solidão e 
encheram muitas noites de isolamento. Chegaram e alimentaram 
amizades, muitas desconhecidas e anónimas, e estabeleceram pontos 
que atenuaram a tristeza do confinamento.

Já estávamos convencidos da sua importância. Hoje reconhece-
mos que as teremos de colocar nos dinamismos da nossa pastoral 
ordinária. Serão meios para criar proximidade, dar alento em oca-
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siões de tristeza ou desânimo, anunciar a palavra que a Igreja deve 
comunicar aos seus fiéis. São uma verdadeira catedral virtual onde 
nos devemos encontrar, escutar e encorajar não só para distração 
e ocupação do tempo livre mas também ir semeando a Boa Nova 
a proclamar ao homem moderno.

As comunidades paroquiais necessitam de se organizar neste sen-
tido. No estilo sinodal, não será uma tarefa apenas para o sacerdote. 
Há muitas competências a aproveitar e novidades a incentivar. Um 
reactualizar os ficheiros paroquiais, servindo-nos do nosso progra-
ma Kyrios, pode ser o meio para uma comunicação permanente 
chegando a todas as pessoas com mensagens que de outro modo 
não serão escutadas. É um mundo a descobrir.

d) Se caminhamos juntos sendo samaritanos para com to-
dos, teremos de o tornar visível nos grupos que constituímos. 
Ninguém conseguirá concretizar um projecto sozinho. Importa 
unir-se e crescer de mãos dadas. Os grupos Semeadores de Es-
perança continuam a ser uma proposta válida. Podem funcionar 
de modo presencial ou virtual, podem juntar pessoas de várias 
famílias ou acontecer nas famílias que uma noite por mês se re-
úne para este efeito. A leitura de uma passagem, os comentários 
e os compromissos a assumir expressam um modo novo de viver 
a fé. Foi assim que os primeiros cristãos conseguiram vencer as 
perseguições e colocar a semente do Evangelho no coração das 
pessoas e das sociedades. Não tinham igrejas para as celebrações. 
As casas eram lugares de encontro para sentirem a força que lhes 
vinha do amor de Cristo. Experimentado o amor entre eles, sen-
tiam o dever de o comunicar aos outros numa rede de caridade 
concreta, aberta aos cristãos mas também aos outros, que faziam 
com que os outros aderissem a Cristo porque verificavam como 
eles amavam e se amavam.

e) O Santo Padre pediu que a Igreja vivesse um ano dedicado 
à encíclica Laudato Si. Este ano deve prolongar-se até ao dia 24 
de Maio, sexto aniversário da sua publicação. Era importante que 
o seu conteúdo passasse pelas homilias, catequese e iniciativas dos 
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movimentos. Sabemos como importa criar uma nova mentalidade 
de preservação de toda a criação. Por aqui passa a qualidade de vida 
a que todos aspiram. Muito depende das determinações políticas. A 
nós toca-nos educar para uma ecologia integral onde a ecologia dos 
gestos quotidianos tem um significado especial. O tempo de pandemia 
é mais um pretexto para esta responsabilidade de cuidar da natureza 
como a nossa casa comum. No dia 1 de Setembro celebrámos o 
Dia da Criação e, até 4 de Outubro, devemos celebrar o “Tempo 
(Jubileu) da Criação”, procurando trabalhar por um equilíbrio sus-
tentável entre as realidades ecológicas, económicas e sociais.

10. A Arquidiocese de Braga está a viver um momento que 
se deve revestir de grande responsabilidade espiritual e eclesial. 
Esperamos que o Santo Padre nomeie um novo Arcebispo. Im-
porta dar um passo em frente e criar um ambiente de expectativa 
marcada pela oração. Aceitaremos quem a Igreja nos oferecer, mas 
pedimos a Deus que nos dê a graça de um pastor para os dias 
de hoje, nesta parcela da Igreja que se orgulha do seu passado, e 
que quer continuar a edificar o reino de Deus fiel à Palavra e às 
necessidades concretas deste povo do Minho. Criemos ambiente 
de oração e trabalhemos para que a renovação prossiga através da 
responsabilidade dos leigos e dos sacerdotes.

Caríssimo sacerdote, no início de mais um ano pastoral, preten-
di sublinhar alguns aspectos do nosso Programa Pastoral. Nada de 
novo. Tudo é conhecido. A novidade está na aceitação dos desafios 
propostos. Sei que cada um dará o seu contributo. Continuarei, 
também, a dar o meu até que Deus determine o contrário. Rezo 
e espero que rezeis por mim. Vamos, com entusiasmo, ser esta 
Igreja sinodal, caminhando com todos os sacerdotes, com os nossos 
cristãos e com o mundo que nos rodeia. Neste sentido saibamos 
ser samaritanos que oferecem vida e esperança.

Braga, 04 de Setembro de 2020.
† D. Jorge Ortiga, Arcebispo Primaz



Igreja Diocesana

2.





Dia de oração pelo cuidado
da Criação

Mensagem do senhor D. Jorge Ortiga publicada 
no «Diário do Minho» de 01 de setembro.

Por determinação do Santo Padre, a Igreja católica está a viver 
um ano dedicado à encíclica “Laudato Sí”. Pretende-se que os seus 
conteúdos sejam assimilados e que os comportamentos das pessoas 
se alterem, prestando um cuidado especial à natureza que é con-
siderada como casa comum. Uma grande parte da qualidade de 
vida das pessoas depende dela e a sua degradação, por motivos nem 
sempre claros e justos, está a suscitar muita preocupação junto dos 
mais conscientes. É um valor indispensável que deve ser preservado 
através de uma ecologia vivida no quotidiano: as pessoas devem 
assumir gestos e atitudes que manifestem não só a sua bondade, 
mas também a consciência de que a natureza é imprescindível para 
o futuro da humanidade.

Toda a Igreja é chamada a viver este ano na reflexão e 
compromisso. Importa multiplicar experiências que criem uma 
nova mentalidade e provoquem outra responsabilidade. Também a 
Arquidiocese de Braga, nas suas comunidades e nos seus cristãos, 

1. Dos nossos Pastores
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deverá percorrer esse caminho, aproveitando todos os momen-
tos para suscitar espaços de reflexão e oração. A evangelização 
não poderá deixar de abordar estes temas e os nossos grupos 
e associações não podem deixar de dar início a iniciativas que 
provoquem uma maior sensibilização da sociedade. Teremos de 
mostrar que estamos preocupados com a natureza. É um grande 
dom a preservar.

Neste sentido, gostaria de convidar todos os cristãos e co-
munidades a dar um sentido particular ao Dia de Oração pelo 
Cuidado da Criação. Foi instituído pelo Papa Francisco em 2015 
e deve ser vivido por todas as comunidades. O Papa preparou 
uma mensagem para esse dia onde mostra a bondade de todo 
o criado. Sendo um dia de oração com dimensão ecuménica, 
alarga-se até dia 4 de outubro, dia de S. Francisco, o grande santo 
que descobriu em todos os elementos da natureza uma dimensão 
de verdadeira fraternidade. Em tudo e todas as coisas estava um 
irmão, ou uma irmã.

Para facilitar esta reflexão, oração e compromisso, iremos pu-
blicar diariamente um pequeno excerto da Encíclica com uma 
proposta de oração. Deixo o convite para uma paragem, neste 
reinício das atividades e em tempo de pandemia, que poderá mos-
trar como a natureza é fundamental para um equilíbrio sanitário. 
É mais uma oportunidade para interiorizarmos o respeito pelos 
bens criados e manifestarmos a gratidão a Deus criador por tanta 
coisa maravilhosa que nos foi concedida. A partir desta paragem 
de oração e reflexão deverão surgir compromissos concretos. Ca-
pazes de suscitar empenho pessoal e de exigirem políticas que 
mostrem uma inversão de orientações, estes compromissos não 
poderão permitir a mera satisfação de interesses pessoais, quase 
sempre pautados por intuitos de vantagens económicas de ver-
dadeira irresponsabilidade.

† D. Jorge Ortiga, Arcebispo Primaz
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D. Anacleto, apaixonado
pela Palavra

Homilia proferida pelo senhor D. Jorge Ortiga em 
Viana do Castelo, em 22 de setembro, na Missa 
Exequial de D. Anacleto Oliveira.

Deus Pai, rico em misericórdia, chamou a Si D. Anacleto Oli-
veira. Foram cinquenta anos de vida sacerdotal e dez anos como 
pastor desta diocese de Viana do Castelo. Diocese recente e jovem 
e, por conseguinte, o quarto bispo diocesano.

D. Anacleto teve uma vida plena de sonhos e projectos, de 
emoções e alegrias. Deu-se totalmente, deu tudo de si até ao fim 
pelo bem do Reino de Deus. Penso intuir que uma das suas maio-
res alegrias terá sido a canonização de S. Bartolomeu dos Mártires. 
Falou dele imensas vezes, recordou o seu estilo de ser pastor e 
tentou pautar a sua vida pastoral pelos mesmos ideais.

De entre os muitos valores que D. Anacleto absorveu da vida 
do santo, recordo o célebre episódio do pequeno pastor. Parece-me 
que poderá sintetizar muito bem o que foi a sua vida. S. Barto-
lomeu, apesar do Inverno e frio que se fazia sentir no início do 
seu serviço episcopal, começou de imediato as visitas pastorais. O 
território era imenso, tal como as dificuldades imprevistas.

Conta-nos Fr. Luís de Sousa “oferece-se-lhe à vista, não longe 
do caminho, posto sobre um penedo alto e descoberto ao vento e 
à chuva, um menino pobre e mal reparado de roupa, que vigiava 
umas ovelhinhas, que ao longe andavam pastando. Notou o Arcebispo 
a estância, o tempo, a idade, o vestido, a paciência do pobrezinho; 
e viu juntamente, que ao pé do penedo se abria uma lapa, que 
podia ser bastante abrigo para o tempo. Movido de piedade, parou, 
chamou-o e disse-lhe que se descesse abaixo para a lapa e fugisse 
da chuva, pois não tinha roupa bastante para a esperar.
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– Isso não, respondeu o pastorinho, que em deixando de estar 
alerta e com o olho aberto, vem o lobo e leva-me a ovelha, ou 
vem a raposa e mata-me o cordeiro.

– E que vai nisso? – disse o Arcebispo.
– A mim vai muito, – tornou ele –, que tenho pai em casa, 

que pelejará comigo, e tão bom dia, se não forem mais que brados. 
Eu vigio o gado, ele me vigia a mim: mais vale sofrer a chuva. 
Não quis o Arcebispo dar mais passo. Esperou que chegassem os 
da sua companhia, contou-lhes o que se passava com o menino, 
e acrescentou:

– E este esfarrapadinho inocente ensina a Frei Bartolomeu a 
ser Arcebispo! Este me avisa que não deixe de acudir e visitar 
minhas ovelhas, por mais tempestades que fulmine o céu; que se 
este, com tão pouco remédio para as passar, todavia não foge delas, 
respeitando o mandado do pai mais do que o seu descanso, que 
razão poderei eu dar, se, por medo de adoecer ou padecer um 
pouco de frio, desamparar as ovelhas, cujo cuidado e vigia Cristo 
fiou de mim, quando me fez pastor delas?”.

Dizem-me que D. Anacleto, na sua pregação, se comprazia em 
apresentar Deus como Pai. Os seus conhecimentos bíblicos encon-
travam nuances que nos permitiam vislumbrar o autêntico rosto 
de Deus, em contraponto com tantas outras imagens deturpadas 
e veiculadas pela História. Ter Deus por Pai é uma graça infinita 
que nos oferece a tranquilidade e a paz de sabermos que alguém 
nos ama e olha por nós. Ao mesmo tempo, é um pai que nos 
confia uma missão. Reproduzir a sua paternidade junto de todos 
com tudo o que isto possa supor e exigir. É bom sentir a pater-
nidade de Deus. Ser pai, nos tempos que correm, é tarefa difícil 
mas deslumbrante, exige muito mas realiza intensamente. O Pai 
cuida de mim e eu cuido das ovelhas.

Não é casual que D. Anacleto tenha escolhido “Escravo de 
todos” para seu lema episcopal. Na esteira do grande apóstolo 
Paulo, que dizia “embora livre em relação a todos, fiz-me servo 
de todos, para ganhar o maior número” (1Cor 9,19), também  
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D. Anacleto despojou-se de tudo, dos seus projectos e sonhos, para 
ser tudo para todos. Quis ser missão numa proximidade muito 
concreta com todos.

Ele gostava de traduzir “servo” por “escravo”. Apesar de ser uma 
linguagem pouco compreendida nos dias de hoje, revela a força do 
primado do amor, de tudo fazer para colocar os outros no centro 
das atenções. Num contexto de individualismo e egoísmo, falar 
de serviço é uma novidade que causa estranheza a muitos, mas é 
com esta radicalizado que mostramos que o Evangelho mantém 
uma novidade permanente.

Este lema pode ser para nós, que conhecemos D. Anacleto, e 
particularmente para todos os cristãos da diocese de Viana do Cas-
telo, um testamento. A dureza da sua morte, inesperada e dolorosa, 
obriga-nos agora a retomar a missão onde ele a deixou. Deu-se por 
completo, mas há ainda muito por fazer na Igreja e no mundo.

Os tempos difíceis que vivemos intensificam esta convicção.  
A pandemia veio trazer ao terreno da vida duas palavras que 
explicitam esta vocação de serviço apaixonado e desinteressado: 
solidariedade e solicitude. Na verdade, filhos de um único pai, 
caminhamos juntos numa fraternidade universal que aceita as di-
ferenças mas que não permite a indiferença. Somos efectivamente, 
como consequência desta grande certeza, um único corpo. Lemos e 
ouvimos que a crise sanitária e social apenas pode ser ultrapassada 
pelo exercício da solidariedade que se torna visível através de gestos 
e atenção de solicitude concreta. As nossas comunidades terão de 
ser cada vez mais misericordiosas, compassivas, interventivas, solícitas, 
generosas, inclusivas, proactivas no amor.

Mas, uma comunidade alicerçada nestes valores apenas resistirá 
se tiver boas fundações. E não conhecemos melhores pilares – 
aqueles que nos sustentam em tempos de turbulência – do que a 
Palavra de Deus. Necessitamos de oferecer ao mundo a pureza do 
evangelho. Este é o nosso melhor contributo. Assim o fez D. Ana-
cleto Oliveira, quer no monumental trabalho que realizou no Ano 
Paulino quer nos vários artigos académicos e Cartas Pastorais que 
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nos deixou. Não basta, porém, um anúncio superficial da Palavra. 
A Igreja necessita de se converter ao Evangelho, compreendo-o 
na sua autenticidade e vivendo-o no anúncio e na transparência.  
O Papa Francisco fala de “transbordamento”. Deixar-se possuir pela 
Palavra para a colocar no mundo como semente.

O mundo precisa da Palavra de Deus na sua forma mais pura.  
A perspicácia intelectual e a profundidade dos conhecimentos bí-
blicos de D. Anacleto reclamam da Igreja um compromisso sério 
com a Sagrada Escritura. Longe vão os tempos de uma pastoral 
alavancada por moralismos e doutrinas circunstanciais. Ou mostramos 
o Evangelho tal qual ele é ou gastamos energias inutilmente. E isto 
é uma missão que compete a todo o Povo de Deus.

Se dúvidas houvesse da importância da Palavra de Deus, es-
cutemos atentamente o Evangelho de hoje: “Minha mãe e meus 
irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em 
prática”. Ouvir a Palavra de Deus e pô-la em prática é a missão 
de todo o cristão. É o princípio de tudo. Se o Papa Francisco fala 
da renovação inadiável, a Igreja tem de apostar numa verdadeira 
paixão e compromisso com a Palavra de Deus.

Caríssimos amigos, a paternidade é um dom de Deus mas 
também uma responsabilidade a viver na solidariedade e solicitu-
de por todos. A Palavra de Deus é tudo quanto Deus Pai quer 
oferecer ao mundo na sua originalidade e autenticidade. Sejamos 
um prolongamento da vida de D. Anacleto, trazendo para a nos-
sa vida e das nossas comunidades estes apelos que a Palavra de 
Deus nos lança.

Que o Senhor acolha na Sua morada o nosso querido irmão 
D. Anacleto Oliveira e que a Palavra de Deus nos abra o enten-
dimento e o coração ao tempo pascal da ressurreição.

† Jorge Ortiga, Arcebispo Primaz
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Suicídio assistido

Se a RTP é isenta terá de encontrar uma re-
portagem oposta de quem vive oblativamente, até 
ao fim natural, a sua vida, -  escreveu o senhor  
D. Nuno Almeida num texto que enviou à te-
levisão pública.

Porque na condição humana existe a tendência para a imitação 
(René Girard), desde há anos que os media têm o cuidado de 
não noticiar suicídios. Uma notícia com este teor pode acionar o 
desejo mimético.

Ontem (17.09.2020), na RTP, assistimos ao romper de tudo 
isto. Passou-se uma fronteira perigosíssima, com a reportagem que 
acompanhou Luís Marques, à Suíça, para morrer através de suicídio 
assistido. É um testemunho impressionante e dramático que merece 
todo o respeito e oração.

Mas assaltaram-me muitas perguntas e reflexões. Partilho somente 
algumas: Não há dúvida de que há doentes que se sentem mortos 
psicológica e socialmente (mergulharam numa vida sem sentido e 
experimentam a mais profunda solidão) e parece-lhes que já só 
lhes falta morrer biologicamente. Quererão realmente morrer ou 
quererão sentir-se amados?

Com a eutanásia e o suicídio assistido provoca-se deliberadamen-
te a morte de outra pessoa (matar) ou presta-se ajuda ao suicídio 
de alguém (ajudar a que outra pessoa “se mate”). A eutanásia não 
acaba com o sofrimento, acaba com uma vida!

Quer a eutanásia, quer a obstinação terapêutica desrespeitam 
o momento natural da morte (deixar morrer): a primeira anteci-
pa esse momento, a segunda prolonga-o de forma artificialmente 
inútil e penosa.
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Para nós, crentes, a vida não é um objeto de que se possa 
dispor arbitrariamente, é dom de Deus e uma missão a cumprir.  
 é no mistério da morte e ressurreição de Jesus que, como cristãos, 
encontramos o sentido do sofrimento.

Mesmo se nos cingirmos a uma reflexão filosófica, não é 
lógico contrapor o valor da vida humana ao valor da liberdade 
e da autonomia. É que a autonomia supõe a vida e sua digni-
dade. A vida é um bem indisponível, o pressuposto de todos os 
outros bens terrenos e de todos os direitos. Não pode invocar-se 
a autonomia contra a vida, pois só é livre quem vive. Não se al-
cança a liberdade da pessoa com a supressão da vida dessa pessoa.  
A eutanásia e o suicídio não representam um exercício de liberdade, 
mas a supressão da própria raiz da liberdade.

Temos também consciência de que nunca pode haver a ga-
rantia absoluta de que o pedido de eutanásia é verdadeiramente 
livre, inequívoco e irreversível. Em fases terminais sucedem-se 
momentos de desespero alternando com outros de apego à vida. 
Porquê respeitar a vontade expressa num momento, e não noutro?  
Que certeza pode haver de que o pedido da morte é bem inter-
pretado, talvez mais expressão de uma vontade de viver de outro 
modo, sem o sofrimento, a solidão ou a falta de amor experimen-
tados, do que de morrer? Ou de que esse pedido não é mais do 
que um grito de desespero de quem se sente abandonado e quer 
chamar a atenção dos outros? Ou de que não é consequência de 
estados depressivos passíveis de tratamento? Estando em jogo a vida 
ou a morte, a mínima dúvida a este respeito seria suficiente para 
optar pela vida (in dubio pro vita).
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Atividades pastorais
setembro/2020
D. Jorge

 06 – Presidiu à celebração da Eucaristia no santuário de 
Nossa Senhora do Porto de Ave, em Taíde, Póvoa 
de Lanhoso.

 10 – Presidiu à Missa exequial pelo padre Agostinho Gomes 
Ribeiro na igreja paroquial de S. Bento da Várzea, 
no arciprestado de Barcelos.

 12 – Participou online na celebração do Dia do Cate-
quista. Benzeu o Centro Pastoral de Santa Marinha 
de Pedraça.

 13 – Presidiu à celebração da Eucaristia na Sé, onde batizou 
quatro jovens. Presidiu à celebração da Eucaristia no 
santuário da Penha, Guimarães.

 20 – Presidiu à celebração de Missa Campal junto do 
santuário de Nossa Senhora do Alívio, no arciprestado 
de Vila Verde.

 22 – Participou no Espaço Vita na abertura do novo ano 
pastoral. Presidiu em Viana do Castelo à Missa exe-
quial por D. Anacleto Oliveira.

 27 – Presidiu à Missa campal no Santuário de Nossa Se-
nhora do Pilar, na Póvoa de Lanhoso, na Abertura 
Regional do Ano Escutista. Presidiu à celebração da 
Eucaristia em Arco de Baúlhe. Esteve na 2.ª Gala 
do Turismo Visit Braga, no Espaço Vita.

 29 – Presidiu à celebração da Eucaristia em S. Miguel de 
Refojos, Cabeceiras de Basto.
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D. Nuno Almeida
 01  – Participou, como vogal da Comissão Episcopal Vo-

cações e Ministérios, no encontro nacional das Equipas 
Formadoras dos Seminários. Esta reunião realizou-se 
por teleconferência.

 02 – Colaborou na preparação do Dia Arquidiocesano 
do Catequista através da gravação do tema: “Quem 
educa acompanha e quem acompanha educa”.

 06 – Presidiu à Eucaristia dominical na Sé de Braga e no 
Santuário de Nossa Senhora do Sameiro.

 10-12 – Participou, como vogal da Comissão Episcopal Laicado 
e Família, no encontro de formação dos responsáveis 
da pastoral dos jovens, das vocações, ensino superior 
e família, que decorreu no Seminário de Leiria.

 13 – Presidiu à peregrinação de Nossa Senhora do Viso, 
no arciprestado de Celorico de Basto.

 19 e 20 – Presidiu às Eucaristias vespertinas e dominicais das 
paróquias de S. Leocádia de Briteiros, Divino Salvador 
de Briteiros e S. Estevão de Briteiros.

 22 – Esteve presente no Encontro de Abertura do Ano 
Pastoral do Clero. Apresentou o livro do Senhor 
Arcebispo “Caminhos de Esperança. Em período de 
confinamento”, que contém as homilias da Eucaristia 
transmitida diariamente da Casa Arquiepiscopal de 
Braga.

 24 – Reuniões com sacerdotes para preparar o recomeço 
das visitas pastorais.

 25 – Celebrou a Eucaristia numa instituição de saúde de 
Braga.

 26 – Presidiu à Eucaristia e Crisma na Matriz de Barcelos.
 29 – Participou num encontro, por teleconferência, com 

os Reitores dos Seminários para reflexão sobre a 
“Ratio Nationalis Instituitionis Sacerdotalis” para a 
formação dos sacerdotes, no âmbito da Comissão 
Episcopal Vocações e Ministérios.
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Decretos de aprovação
de estatutos

O senhor D. Jorge Ortiga promulgou decretos que 
aprovam os estatutos de:

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE LAGO, sito na 
paróquia de São Martinho de Lago, Concelho de Amares, Arci-
prestado de Amares e Arquidiocese de Braga.

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

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

O ato fica registado na Cúria Arquiepiscopal na Secção das 
Fundações.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 10 de setembro de 2020.

 
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE AGUIAR, sito 

na paróquia de Santa Lucrécia de Aguiar, Concelho de Barcelos, 
Arciprestado de Barcelos e Arquidiocese de Braga.

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

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

O ato fica registado na Cúria Arquiepiscopal na Secção das 
Fundações.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 10 de setembro de 2020.

 
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SÃO CRISTÓ-

VÃO DE SELHO, sito na paróquia de São Cristóvão de Selho, 
Concelho de Guimarães, Arciprestado de Guimarães e Vizela e 
Arquidiocese de Braga.

Constam de trinta e oito Artigos, distribuídos por seis capítulos, 
exarados em vinte páginas (incluído o averbamento) autenticadas 
com o timbre da Cúria Arquiepiscopal de Braga.

Para memória se outorga o presente Decreto, que vai assinado 
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 aludido pro-
cesso e na Secção das Fundações.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 03 de setembro de 2020.

 
CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE SÃO LÁZARO 

OU CENTRO PAROQUIAL DE FRATERNIDADE CRI-
STÃ E DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SÃO LÁZARO, 
sito na paróquia de São José de São Lázaro, Concelho de Braga, 
Arciprestado de Braga e Arquidiocese de Braga.

Constam de trinta e nove Artigos, distribuídos por seis capítu-
los, exarados em vinte e cinco páginas (incluído o averbamento) 
autenticadas com o timbre da Cúria Arquiepiscopal de Braga.
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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 aludido pro-
cesso e na Secção das Fundações.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 03 de setembro de 2020.

 
CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE SÃO VICEN-

TE DE BRAGA, sito na paróquia de São Vicente, Concelho de 
Braga, Arciprestado de Braga e Arquidiocese de Braga.

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

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

O ato fica registado na Cúria Arquiepiscopal na Secção das 
Fundações.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 15 de setembro de 2020.

 
 
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE VALE SÃO 

COSME, sito na paróquia de São Cosme e São Damião do Vale, 
Concelho de Vila Nova de Famalicão, Arciprestado de Vila Nova 
de Famalicão e Arquidiocese de Braga.

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

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

O ato fica registado na Cúria Arquiepiscopal na Secção das 
Fundações.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 03 de setembro de 2020.
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Concertos nas igrejas
 

Nota da Vigararia arquiepiscopal para a Celebração 
da Fé sobre os concertos nas igrejas.

Com o passar do tempo, algumas atividades que tinham sido 
suspensas por causa das circunstâncias sanitárias em que vivemos 
vão sendo agora retomadas gradualmente. Todavia, seria bom que se 
aproveitasse também para voltar às boas práticas entretanto esquecidas.

No que respeita aos concertos nas igrejas, lembramos que, no 
cumprimento das normas canónicas da Igreja universal e da nossa 
Arquidiocese, eles devem ser sempre objeto de aprovação pelo 
senhor Arcebispo depois de auscultado o Departamento Arquidio-
cesano de Música Sacra.

O pedido de autorização deve assim ser submetido atempa-
damente ao parecer do dito Departamento juntamente com o 
cartaz e o programa do concerto antes da sua divulgação pública. 
Chama-se ainda à atenção para o respeito escrupuloso das normas 
higiénicas do momento e, quando for o caso, para o cumprimento 
da legislação referente aos direitos de autor.

Cónego Hermenegildo Faria
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Novo Ano Pastoral
O plano pastoral até 2023 para “Uma Igreja Sinodal e Samari-

tana” foi apresentado em 22 de setembro no Espaço Vita, em Braga. 
A abertura do ano pastoral foi um evento restrito, transmitido nas 
redes sociais, que começou com uma oração de laudes e contou 
com uma formação pelo Pe. Nuno Ventura.

D. Jorge Ortiga deixou palavras de encorajamento aos sacerdo-
tes e comunidades da Arquidiocese, pedindo que não se entre em 
paralisação por causa do coronavírus.

“Fundamental é que nos levantemos. Interrompemos muitas 
iniciativas, condicionamos as nossas celebrações, fizemos muitas 
restrições. É hora de recomeçar com novo alento e coragem. Não 
podemos permitir que o vírus impeça o nosso trabalho”, afirmou 
D. Jorge Ortiga.

O Pe. Sérgio Torres apresentou os principais pontos do novo 
plano de três anos, focando, tal como D. Jorge, que este é um “novo 
ciclo” da renovação eclesial “inadiável”, que agora é olhada pelo 
prisma da caridade.

O plano “pretende educar para e criar uma ‘cultura da cari-
dade’ que vai muito para além de uma assistência ocasional numa 
situação de pobreza” e é marcado biblicamente pela parábola do 
Bom Samaritano.

3. Programa Pastoral
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Para atingir a renovação eclesial, o plano passa por tornar a fé 
mais “intencional”, pelo encontro com Cristo, pela missão, pelas 
pessoas e pela responsabilidade.

Também a Igreja doméstica tem um lugar de foco no plano, 
não como novidade mas como “redescoberta” de uma maior in-
tencionalidade para tornar a família “um espaço privilegiado para 
a formação na fé”.

O evento contou também com a apresentação do mais recente 
livro do arcebispo de Braga, ‘Caminhos de Esperança em período 
de confinamento’, bem como da sua nova carta pastoral, intitulada 
‘Escutar a Terra, Olhar o Céu – Lição da Covid-19’.

O livro, apresentado pelo bispo auxiliar de Braga, D. Nuno 
Almeida, reúne as homilias que D. Jorge Ortiga proferiu nas missas 
a que presidiu na capela do Paço, durante os meses de março e 
abril, em período de confinamento e estado de emergência.

A carta pastoral dirige-se a 17 grupos específicos e nela D. 
Jorge faz muitas interrogações que convidam a “ouvir o que a 
vida quer dizer”.

 

Oração pela vida e vocações

Os Momentos de Oração pela Vida e Vocações estão de regresso 
à zona pastoral da cidade de Braga a partir do dia 01 de outubro. 
A iniciativa, em parceria com o Departamento Arquidiocesano para 
a Pastoral Vocacional, tem lugar na primeira quinta-feira de cada 
mês, às 21h15.

Depois do primeiro momento, em São Lázaro, o encontro assu-
me contornos particularmente diferentes a propósito da Semana de 
Oração pelos Seminários: decorre a uma sexta, dia 6 de novembro, 
com uma vigília de oração na Igreja de S. Pedro e S. Paulo.
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No dia 3 de dezembro será a vez de Gualtar receber esta 
iniciativa. Seguem-se S. Vicente, a 7 de janeiro; São Victor, a 4 de 
fevereiro; a Igreja do Pópulo, a 4 de março; e a Igreja de Senhora-
-a-Branca, a 8 de Abril. Em maio, acontece o único momento de 
oração que obedece a um horário diferente, sendo às 17 horas, 
no dia 6, na Igreja de Sto. Adrião. O último dos encontros volta 
ao horário habitual, no dia 10 de junho, na Igreja paroquial de 
Maximinos.

Apesar de todas as restrições trazidas pela pandemia da Covid-19, 
os promotores desta iniciativa procuram dar-lhe continuidade, sempre 
garantindo o cumprimento de todas as normas de saúde pública.

A iniciativa procura interpelar todos os fiéis batizados, chama-
dos à fundamental e universal vocação à Santidade, promovendo 
momentos propícios à oração pelas vocações específicas, como a 
do matrimónio, a do sacerdócio ministerial e a de vida consagrada 
em geral, ou também, mais genericamente, vocações a ministérios 
laicais ligados aos carismas recebidos, de modo a que todos, par-
ticularmente os mais jovens, se sintam e saibam chamados a ser 
edificadores de “Uma Igreja Sinodal e Samaritana”, nomeadamente 
pelo exercício da caridade e do serviço aos irmãos, procurando 
ver com o coração.

 

Informações diversas

Escola de Famílias. O Departamento Arquidiocesano da 
Pastoral Familiar anunciou o recomeço da iniciativa «Escola de 
Famílias», desta vez subordinada ao tema «Família e a Escola online».

Estão previstas sessões em 11 de outubro, 06 de dezembro, 07 
de fevereiro e 14 de março.
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A romaria ao santuário de Nossa Senhor do Porto de 
Ave, em Taíde, arciprestado de Póvoa de Lanhoso, realizou-se em 
06 de setembro segundo as condições impostas pela COVD19.  
O senhor D. Jorge Ortiga presidiu no interior do templo à cele-
bração da Eucaristia, animada pelo Grupo Coral do Porto de Ave, 
com 63 lugares sentados.

A celebração foi transmitida para o exterior onde foi instalado 
um ecrã gigante e colocadas entre 80 e 100 cadeiras.

Foi precedida de uma novena preparatória. Não houve procissão 
nem espetáculos musicais.

 
O Dia Arquidiocesano do Catequista, subordinado ao tema 

‘’Ver com o Coração’’ realizou-se em 12 de setembro.
Aconteceu em formato online, com transmissão em direto na 

página de Facebook da Educação Cristã de Braga, a partir do 
santuário do Sameiro.

O senhor D. Jorge Ortiga assumiu a necessidade de “criativi-
dade” face aos desafios colocados pela pandemia.

“É um momento para ter muita ousadia, muita coragem e muita 
criatividade”, destacou, na saudação que dirigiu durante o encontro.

A iniciativa foi promovida pelo Departamento de Catequese da 
Arquidiocese de Braga, no início do novo ano pastoral.

O senhor D. Nuno Almeida falou sobre ser “acompanhante” e 
os desafios catequéticos que essa dimensão acarreta.

Elmira Silva, coordenadora do Departamento Arquidiocesano 
de Catequese, abordou as orientações que visam o próximo ano 
pastoral, sobretudo no que respeita às medidas de segurança por 
causa da Covid-19.

O encontro contou com a presença do Centro Missionário Ar-
quidiocesano de Braga e de vários arciprestados, concluindo-se com 
a apresentação do projeto ‘Laboratório da Fé’ pelo seu responsável, 
o padre Marcelino Paulo Ferreira.
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Equipas de acolhimento. O Serviço de Ministérios Litúrgi-
cos do Departamento Arquidiocesano para a Liturgia vai transmitir 
em 01 de outubro uma formação destinada às equipas de acolhi-
mento – um papel que ganhou relevo nas comunidades cristãs no 
contexto atual.

Com o tema “Desmascarar o acolhimento”, a formação é trans-
mitida pelas 21h15 através das redes sociais da Arquidiocese de Braga, 
permitindo aos participantes colocar questões aos conferencistas.

A moderação está a cargo do Pe. Hermenegildo Faria e conta 
com a presença de dois oradores: Pe. João Alberto Correia, que 
falará sobre a hospitalidade cristã, e a psicóloga Rita Fernandes, que 
abordará questões relacionadas com a gestão de conflitos.

 
A 127.ª Grande Peregrinação à Penha, no arciprestado de 

Guimarães e Vizela, prevista para 13 de setembro, este ano não se 
realizou devido à situação de pandemia. No concelho de Guimarães 
há muitos infetados pela COVID 19

D. Jorge Ortiga presidiu à celebração da Eucaristia no interior 
do santuário, transmitida por via digital no facebook da Arquidio-
cese e do Grupo Santiago.

 
A festa e romaria à Senhora do Viso, no arciprestado de 

Celorico de Basto, este ano reduziu-se ao âmbito da paróquia de 
S. Miguel de Caçarilhe, onde houve diversas celebrações.

 



Ação CatólicaAção Católica  | outubro1168

Nomeações eclesiásticas

Dom Jorge Ferreira da Costa Ortiga, por mercê de Deus e da 
Santa Sé, Arcebispo de Braga e Primaz das Espanhas;

Tendo presente novas necessidades pastorais, torna-se necessário 
proceder às seguintes nomeações:

- Padre Tiago Martins de Barros, dispensado do cargo de 
Vice-Arcipreste do Arciprestado de Barcelos.

- Padre Manuel Alberto Bezerra Alves, nomeado Vice-
-Arcipreste do Arciprestado de Barcelos.

- Padre Alexandre Agostinho Teixeira de Sá, nomeado 
Capelão da Santa Casa da Misericórdia de São Bento de Arnoia, 
Arciprestado de Celorico de Basto.

Braga e Cúria Arquiepiscopal,
17 de setembro de 2020.

† Jorge Ortiga, Arcebispo Primaz

 

4. Clero e Seminários
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Notícias diversas
O P. Adelino da Costa e Sousa foi homenageado em 13 

de setembro pela Irmandade de S. Bento da Porta Aberta. Exerceu 
durante quase 38 anos as funções de capelão.

O Cónego Avelino Amorim, pároco de Gualtar, no arcipres-
tado de Braga, passou em 06 de setembro a paroquiar também a 
vizinha paróquia de S. Mamede de Este.

Sucede ao Cónego António da Costa Neiva, que foi o pastor 
desta comunidade durante 24 anos.

O P. Manuel José Sousa Torre tomou em 19 de setembro 
posse das paróquias de Santa Maria de Aboim, S. Bento de Pedraído 
e Santa Eulália de Revelhe e do santuário de Nossa Senhora das 
Neves, no arciprestado de Fafe.

O P. Vítor Emanuel Pereira Sá tomou posse da paróquia 
de Santa Eulália de Arnoso, arciprestado de Vila Nova de Famalicão,  
em 26 de setembro. No dia seguinte tomou posse das paróquias 
de Divino Salvador de Lemenhe e Santa Maria de Nine.

O P. José Carlos Azevedo e Sá tomou posse, em 26 de 
setembro, da paróquia de S. Miguel das Aves, continuando pároco 
de S. Miguel de Lama e S. Martinho de Sequeirô.

O P. Tiago Freitas foi um dos oradores nas Jornadas Na-
cionais de Comunicação Social que decorreram em 24 e 25 de 
setembro através de plataformas digitais. No dia 24  apresentou 
uma comunicação sobre «Liturgia online».
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O padre José Maria Martins Fernandes e o Cónego Ví-
tor José Novais celebraram em 27 de setembro, em Mesão Frio, 
Guimarães, as bodas de prata sacerdotais.

O livro «Fragmentos», do Cónego João Aguiar Campos, foi 
apresentado em 08 de setembro na Livraria do «Diário do Minho».

Aquele sacerdote publicou em segunda edição o livro «Morri 
ontem».

O Pe. João Maria Tinoco faleceu em 05 de setembro.  
A missa exequial foi celebrada no dia 06, na paróquia de S. Tiago 
de Lanhoso, Póvoa de Lanhoso.

Nascido a 29 de dezembro de 1930, em S. Martinho de Tours 
de Monsul, Póvoa de Lanhoso, foi ordenado sacerdote a 15 de 
agosto de 1955 na Sé Primaz.

Após a sua ordenação foi nomeado pároco de Covas, Ponte da 
Barca, onde permaneceu por um período de cinco anos.

Em 1966 foi nomeado para a paróquia de S. Tiago de Lanhoso, 
Póvoa de Lanhoso. Foram 51 anos de serviço àquela comunidade, 
apenas sendo dispensado, em 2011, por razões de idade. 

O Pe. Agostinho Gomes Ribeiro faleceu em 09 de setembro.
A missa exequial foi celebrada no dia 10, na paróquia de S. 

Bento da Várzea, arciprestado de Barcelos. Foi sepultado na terra 
natal.

Nascido em 26 de fevereiro de 1934, em Divino Salvador 
da Lagoa, arciprestado de Vila Nova de Famalicão, frequentou os 
Seminários da Arquidiocese e foi ordenado sacerdote em 27 de 
setembro de 1959.

Após a ordenação foi nomeado pároco de Vilela e Sá, bem 
como de S. Cosme e S. Damião, ambas nos Arcos de Valdevez.

Em 1975, uma vez dispensado dessas paróquias, transitou para 
o arciprestado de Barcelos, onde veio a exercer a maior parte do 
seu ministério.
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Nesse mesmo ano foi nomeado pároco de S. Bento da Várzea 
e S. Pedro de Adães. Volvidos quatro anos, em 1979, assumiu ainda 
a paróquia de S. João Baptista de Gamil.

Passados 10 anos de serviço, foi dispensado da paróquia de 
Gamil e só em 1996 foi também dispensado da paróquia de S. 
Pedro de Adães. Assumiu então a paroquialidade de S. Jorge de 
Airó, acumulando com S. Bento da Várzea.

Em 1998 foi dispensado da paróquia de Airó, e em 2005 as-
sumiu, pelo prazo de um ano, a paróquia de S. Paio de Midões.

Em 2009, a seu pedido e por razões de idade e de saúde, foi 
dispensado da paroquialidade de S. Bento da Várzea, onde ficou a 
residir em casa própria e veio a falecer.
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Notícias diversas

Laurinda Rosa Leite Martins, da Congregação das Religiosas 
Escravas da Eucaristia, celebrou em 27 de setembro em Mesão Frio, 
Guimarães, as bodas de prata de consagração religiosa.

Maria de Jesus Duarte Alves Rei, das Religiosas do Sa-
grado Coração de Maria, faleceu em 03 de setembro na Casa de 
Acolhimento da Quinta da Armada (S. Vítor, Braga), com 81 anos 
de idade.

O funeral realizou-se no dia 04, com missas na capela privativa 
da Casa de Acolhimento e na igreja paroquial de Frossos, e foi 
sepultada no cemitério de Frossos, em jazigo da família.

Nasceu em Parada de Tibães, Braga.
 

5. Religiosos/as
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Igreja de Amorim

A paróquia de Amorim, na Póvoa de Varzim, celebrou em 05 
de setembro o 100º aniversário da sua Igreja Nova. A celebração 
foi organizada pelo Conselho Económico Paroquial e a comunidade 
marcou presença na igreja ao longo de todo dia.

No exterior do dia foi descerrada uma placa comemorativa 
do dia, uma cerimónia que não foi publicitada para evitar aglo-
merações de pessoas. 

A fundação da Igreja Nova deve-se à iniciativa de quatro irmãos 
emigrados no Brasil: Manuel João Gomes de Amorim, António 
João Gomes de Amorim, Francisco João de Amorim e Joaquim 
José Gomes de Amorim. Compraram o terreno, encomendaram 
o projeto ao arquiteto Adães Bermudes e em fins de outubro de 
1905 começaram as obras de construção do edifício, que duraram 
até 1910.

Com a implantação da República, devido ao ambiente anticle-
rical e à nacionalização dos bens da Igreja, o edifício manteve-se 
fechado por dez anos. A bênção solene foi feita pelo Arcebispo 
Primaz de então, D. Manuel Vieira de Matos.

6. Património
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Notícias diversas

A paróquia de Santa Senhorinha, no arciprestado de Ca-
beceiras de Basto, inaugurou em 30 de agosto o Centro Pastoral. 
É um edifício de dois pisos, com uma área coberta de cerca de 
400 metros quadrados, paredes meias com a igreja paroquial.

A paróquia de Santa Marinha de Pedraça, no arciprestado 
de Cabeceiras de Basto, inaugurou em 12 de setembro o Centro 
Pastoral.

Com dois pisos e a área coberta de cerca de 211 metros qua-
drados, resulta da requalificação de um edifício datado de meados 
do século XVIII.

 
O órgão de tubos da capela de S. João da Ponte, no 

arciprestado de Braga, depois de recuperado, foi transferido para 
a igreja paroquial de Santo Adrião, onde já se fez ouvir em 06 
de setembro.

Foi construído em finais de 1833 por Manuel de Sá Couto.
 
A Confraria do Bom Jesus do Monte apresentou em 14 

de setembro o primeiro número do jornal «Bom Jesus do Monte». 
Dirigido pelo reitor do santuário, Cónego João Paulo Coelho Al-
ves, tem uma periodicidade trimestral em edição digital e impressa 
de16 páginas.

No mesmo dia foi inaugurada a Reitoria, um espaço junto à 
secretaria da Irmandade destinado a receber todos os que pretendam 
tratar de atividades religiosas como missas, casamentos, batizados. 
Poderá ser também local de confissão e de atendimento.

Ainda no dia 14 de setembro foi lançado o concurso de fo-
tografias «Bom Jesus, na Objetiva de…»
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Igreja Matriz de S. Martinho. No dia 27 de setembro 
realizou-se na vila de Arco de Baúlhe, arciprestado de Cabeceiras 
de Basto, a inauguração e bênção da Igreja Matriz de S. Martinho, 
que esteve encerrada durante um ano para obras de requalificação 
e restauro. Presidiu à celebração da Eucaristia o senhor D. Jorge 
Ortiga.

As obras de restauro permitiram que a Igreja de São Marti-
nho de Arco de Baúlhe se tornasse detentora de um importante 
património histórico e religioso, com a recuperação de pinturas, 
imagens religiosas e dois altares, bem como a aquisição de uma 
relíquia com um retalho costal de S. Bartolomeu dos Mártires.

O Prelado inaugurou ainda a sala que servirá como sede do 
Grupo de Jovens J.N.R.J.
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Notícias diversas

Iniciação cristã. Quatro jovens receberam em 13 de setembro, 
na Sé Catedral, os sacramentos da iniciação cristã: Rafael, da paróquia 
de São Lázaro; Eduardo, da paróquia de Real; Laura, acompanhada 
pela comunidade religiosa Loyola; Aline, acompanhada pela paróquia 
de Real. Presidiu à celebração o senhor D. Jorge Ortiga.

Na mesma celebração, Milagrosa Fernández, mãe de Eduardo, 
recebeu o sacramento da confirmação.

Esta celebração estava prevista para a Vigília Pascal mas foi 
adiada devido à pandemia.

 
O Centro Regional de Braga da Universidade Católica 

Portuguesa recebeu o selo de verificação COVID SAFE, atribuído 
pela Associação Portuguesa de Certificação (APCER), garantindo 
o cumprimento das orientações das autoridades sanitárias e de 
trabalho relativamente aos procedimentos e práticas de segurança 
e saúde no contexto da pandemia COVID-19.

Reforçando o compromisso da Católica em Braga do respeito 
pela saúde e segurança de toda a sua comunidade, e de acordo 
com a APCER, a UCP em Braga cumpre as orientações da Di-
reção Geral da Saúde (DGS), da Autoridade para as Condições de 
Trabalho (ACT) e da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

7. Educação da Fé
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O âmbito da verificação compreendeu as atividades de ensino 
e investigação. A APCER realiza a verificação COVID SAFE de 
forma independente utilizando uma metodologia rigorosa, visando 
a criação de confiança em tempos de incerteza.

A Faculdade de Teologia da Universidade Católica está a 
disponibilizar dois cursos de formação não conferente de grau nos 
regimes de e-learning e b-learning durante o novo ano pastoral.

O Curso de Pastoral Juvenil realiza-se integralmente online, com 
a intenção de permitir a participação de mais interessados. A aprendi-
zagem realiza-se de acordo com a conveniência dos alunos, mas “em 
períodos estabelecidos pela coordenação dos cursos ou docentes”.

O Curso Teológico-Pastoral será lecionado através da plata-
forma Moodle e terá “atividades dinâmicas” e a possibilidade de 
lecionação assíncrona. As aulas presenciais têm lugar uma vez por 
mês no Campus Camões, em Braga, ao sábado de manhã, entre 
as 09h30 e as 13 horas. O curso inicia-se com duas semanas de 
ambientação à plataforma Moodle.

Caminhada orante. A paróquia de Santa Maria Maior, de 
Barcelos, promoveu em 19 de setembro a segunda caminhada oran-
te. Principiou em Balugães e terminou em Sandiães. O programa 
incluiu a Via-Sacra e a celebração da Eucaristia.

A paróquia de S. Miguel das Marinhas, no arciprestado 
de Esposende, celebrou em 13 de setembro uma festa em honra 
de Nossa Senhora da Paz.

Houve missa campal, no adro da igreja, e de seguida, uma 
carrinha transportou o andor com a imagem de Nossa Senhora da 
Paz passando por todas as capelas da paróquia. A festa foi precedida 
de uma novena na igreja paroquial. 

 
A Escola de Música Litúrgica São Frutuoso tem os cursos: 

Iniciação à Música Litúrgica «Pueri Cantores São Frutuoso; Curso 
Básico de Música Litúrgica; Curso Geral de Música Litúrgica: opção 
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órgão e canto; Iniciação ao Canto Gregoriano.
Os «Pueri Cantores» São Frutuoso são um grupo de crianças 

com idades entre os 6 e16 anos que prepara reportório clássico e 
litúrgico de qualidade.

A Escola de Música Litúrgica São Frutuoso integra a Escola 
Arquidiocesana de Ministérios e tem sede na paróquia de Real.

 
Uma celebração do Crisma realizou-se em 26 de setembro 

na paróquia de Santa Maria Maior de Barcelos. Presidiu o senhor 
D. Nuno Almeida e foram crismados cinquenta jovens e adultos.
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Notícias diversas

Ernesto Machado foi reeleito em 12 de setembro Chefe da 
Junta de Núcleo do Corpo Nacional de Escutas (CNE) de Gui-
marães, para o triénio 2020/2023.

Alexandra Gonçalves foi eleita em 12 de setembro chefe da  
nova equipa da Junta de Núcleo  de Braga do Corpo Nacional 
de Escutas (CNE) para o triénio 2020/2023.

Catarina Miranda, natural de Galegos Santa Maria, Barcelos, 
foi eleita em 12 de setembro Chefe da Junta Regional de Braga 
do Corpo Nacional de Escutas (CNE). Com ela foram eleitos 
Alexandre Novais, Mafalda Pereira, Bruno Marques, Carla Faria, 
Valdemar Magalhães, Joana Matos, Rui Costa.

Apresentou-se a sufrágio uma única lista. Teve 91,36 por cento 
dos votos, num universo de1377 votantes.

 
A abertura regional do Ano Escutista realizou-se em 26/27 

de setembro na Póvoa de Lanhoso.
O programa incluiu Missa campal no Santuário de Nossa 

Senhora do Pilar, tomada de posse dos órgãos regionais para o 

8. Apostolado dos Leigos



Ação CatólicaAção Católica  | outubro1180

triénio 2020/2023 e a inauguração da sede da Junta de Núcleo 
da Póvoa de Lanhoso.

 
O Agrupamento 1 do Corpo Nacional de Escutas (CNE), 

da Sé, Braga, iniciou em 19 de setembro o ano escutista, após dois 
meses de confinamento.

É constituído por um efetivo de 123 escuteiros: 28 lobitos, 30 
exploradores, 30 pioneiros, 15 caminheiros e 20 dirigentes.

 
Daniela Queiroga foi reeleita Comissária Regional de Braga  

da Associação Guias de Portugal  para o triénio 2020-2023.
A eleição decorreu no Parque de S. João da Ponte, em Braga, 

no dia 13 de setembro.
A Região de Braga é constituída por 18 companhias.
 
Movimento Encontros de Jovens Shalom. A nova equipa 

diocesana, constituída por Paulo Condeço (coordenador), Sofia 
Fernandes (secretária) e Beatriz Silva (tesoureira) tomou posse em 
26 de setembro numa Eucaristia celebrada na Comunidade de 
Nogueiró, presidida pelo padra Jorge Benfica.
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Equipa sócio-caritativa
interparoquial

A nova equipa sócio-caritativa interparoquial de São Bento da 
Várzea e Gamil, no arciprestado de Barcelos, iniciou funções em 
Setembro. Com o nome “Todos por todos”, a equipa aposta no 
“envolvimento de proximidade”, segundo o pároco de São Bento 
da Várzea e Gamil, o padre Miguel Miranda.

“Não dispondo estas comunidades de centro social, a opção – 
até dentro do espírito do plano pastoral diocesano para o triénio 
que ora começa – passa muito por um envolvimento de proxi-
midade, procurando dar resposta a carências várias (como vários 
são os rostos da pobreza), que a presente situação sanitária veio 
agravar. Com fé, entusiasmo e criatividade, penso que será possível 
«derrotar montanhas»”, referiu o sacerdote.

A equipa compromete-se a proceder à recolha e entrega regular 
de cabazes com alimentos, artigos de higiene, material de proteção 
e desinfeção, vestuário e brinquedos a famílias carenciadas e também 
a comparticipar despesas básicas, como a compra de medicamentos, 
rendas ou pequenas obras de reparação.

A criação de um espaço de acompanhamento, disponibilizando 
consultas semanais, rotativas, com serviço de aconselhamento gratuito 

9. Pastoral Social
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de advocacia e psicologia, é outro dos objetivos da equipa, que 
deseja também criar outro espaço de acompanhamento médico e 
enfermagem.

A educação também está no topo das prioridades da “Todos por 
todos”, que se propõe desenvolver sessões orientadas por explicador 
ou explicadores em diversas matérias educativas.

A equipa quer ainda criar um sistema que possibilite a in-
formação em tempo útil de ofertas de emprego e/ou formação 
profissional e promete ainda desenvolver periodicamente sessões de 
informação e formação acerca de temas diversos, visando a orien-
tação escolar e profissional de jovens e adultos).

Notícias diversas

Juntos por Cabo Delgado. A Arquidiocese de Braga, através 
do Centro Missionário, promoveu uma campanha a favor de Cabo 
Delgado, em Moçambique.
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O Convento do Salvador*
Uma das páginas mais importantes da arte bracarense pode ser 

vislumbrada no Salvador, particularmente no antigo templo deste 
mosteiro beneditino instalado em Braga desde 1602, em virtude 
da transferência das monjas do seu primitivo cenóbio em Vitorino 
das Donas, Ponte de Lima.

 
O antigo convento do Salvador foi fundado em Braga no final 

do século XVI, partindo da transferência das beneditinas de Vitorino 
das Donas, cuja instalação nesta paróquia limiana recua ao século 
XIII. Ficou para a história, segundo o relato de D. Rodrigo da 
Cunha na sua “História Eclesiástica dos Arcebispos de Braga”, a 
intervenção do arcebispo D. Frei Agostinho de Jesus (1588-1609).

Querendo ser fiel às normas exauridas pelo Concílio de Trento 
relativamente à vida religiosa, o Prelado ordenou a trasladação do 
convento beneditino para a cidade de Braga.

Dada a resistência das freiras em aceitar a mudança e o depor 
de um quotidiano pouco condizente com o seu estatuto, este pro-
cesso alongou-se entre 1592 e 1602, contando com o empenho 
pessoal do arcebispo.

Após tentativas frustradas para uma mudança pacífica, o próprio 
se deslocou a Vitorino das Donas. Foram três dias e três noites 

10. Memória
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estacionado defronte do convento, aguardando a rendição das re-
sistentes. Por fim, a paciência do arcebispo venceu e as “irmãs” 
vieram mesmo parar a Braga.

 
Não faltariam motivos para uma alongada visita à igreja do 

Salvador. Um interessante púlpito atribuído a Marceliano de 
Araújo pelo investigador Robert Smith, o teto pintado da capela-
-mor presumivelmente da autoria do portuense Manuel Furtado 
de Mendonça, o conjunto de três retábulos em talha dourada do 
período nacional, os azulejos-tapete seiscentistas que recobrem o 
corpo central, o órgão de tubos setecentista ainda apto ou os 
subsistentes coros conventuais...

Só não é possível vislumbrar o primitivo pórtico que decorava 
a fachada do templo, bem como quase todo o restante edifício 
conventual, sepultado pela reedificação promovida pelo Conde de 
Agrolongo a partir de 1908.

Apesar de todos estes motivos de interesse, sobeja um outro 
que distingue este templo dos demais que integram o vasto in-
ventário da arquitetura religiosa bracarense. Falamos de uma das 
maravilhas da expressão da linguagem pré-barroca em Braga: o teto 
forrado a caixotões que sobrepuja o corpo central da igreja, onde 
são exaltados os mistérios gozosos e os dolorosos, além de uma 
interessante memória da vida de São João Batista.

 
Após a extinção das ordens religiosas, mais propriamente em 

1892, o antigo convento seria cedido para a instalação do Asilo 
de Mendicidade de Braga, fundado em 1884 e que se instalara 
no edifício do antigo Seminário de São Pedro localizado do lado 
oposto do Campo da Vinha.

No convento ainda se encontrava a viver a sua última freira 
professa, D. Teresa Máxima do Espírito Santo, facto que não im-
pediu a decisão.

O Asilo ali se instalou no decorrer do ano seguinte, apesar 
de algumas áreas do antigo convento se encontrarem debilitadas.
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No ano de 1908, no âmbito da sua alargada ação de bene-
merência na cidade de Braga, José Francisco Correia, que ficou 
para a história como o Conde de Agrolongo, decidiu patrocinar 
as obras de reabilitação do edifício do Asilo.

O projeto foi entregue a João de Moura Coutinho, o “arqui-
teto” mais requisitado na Braga deste tempo.

Apesar de se ter alterado completamente as fachadas do an-
tigo convento, o projeto de Moura Coutinho teve o mérito de 
salvaguardar todo o interior do templo, suas dependências, claustro, 
sineira, conservando ainda a profundidade permitida pelo duplo 
coro da ala conventual.

O projeto permitiu ainda a abertura de uma rua transversal 
entre o Campo da Vinha e o antigo Campo do Salvador – a atual 
avenida Visconde de Nespereira.

Em reconhecimento desta ação, a direção do Asilo declarou o 
Conde de Agrolongo seu presidente honorário. Entretanto, a se-
pultura do benemérito haveria de ser instalada num arcossólio na 
capela-mor da Igreja do Salvador.

Uma outra homenagem foi levada a efeito pela Camara Muni-
cipal de Braga no ano de 1912, alterando a toponímia do secular 
Campo da Vinha para Praça Conde de Agrolongo. Trata-se de uma 
alteração que os bracarenses, de certa forma, não aceitaram, dado 
que ainda hoje continuam a denominar este espaço urbano com 
a sua designação original.

Não sendo designada oficialmente de Campo da Vinha, sem 
menosprezo para o homenageado, esta praça deveria denominar-
-se de D. Frei Agostinho de Jesus, que além de ter sido um dos 
mais importantes (e pouco lembrados…) arcebispos de Braga, 
está umbilicalmente ligado à fisionomia e relevância deste es-
paço urbano.

 
O Lar Conde de Agrolongo, instituição que deu seguimento à 

missão do Asilo de Mendicidade, é hoje uma das instituições mais 
prestigiadas da cidade de Braga, tendo uma capacidade para aco-
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lher cerca de duas centenas de utentes. Além da relevante missão 
social que desempenha, preserva a memória do antigo Convento 
do Salvador.

 

D. Frei Agostinho de Jesus

 O Arcebispo D. Frei Agostinho de Jesus, cuja prelazia perdu-
rou entre 1588 e 1609, foi um dos mais relevantes prelados que 
assumiu o sólio bracarense. Ofuscado frequentemente por outros 
célebres arcebispos, deixou um legado espiritual e patrimonial cuja 
relevância urge averiguar.

Uma das suas intervenções mais significativas foi precisamente 
no Campo da Vinha. Na sua extremidade poente fundou o Con-
vento do Pópulo, entregando-o à ordem religiosa à qual pertencia: 
os agostinianos. Seria na mesma praça que este arcebispo instalaria 
as beneditinas do Salvador.

Deve-se ainda a D. Frei Agostinho de Jesus a fonte da Porta 
de Sousa, hoje no Campo das Hortas, bem como a abertura do 
Campo dos Arcebispos, presentemente designado de Praça Municipal.

A si de devem ainda inúmeras iniciativas relacionadas com o 
levantamento histórico da Arquidiocese, nomeadamente a lista dos 
arcebispos que o antecederam, uma galeria com telas dos mesmos 
prelados e também uma história da Igreja bracarense cujo rasto 
se não conhece.

Além da sua intervenção pastoral e das obras com que engran-
deceu a cidade de Braga, foi um dos protagonistas das vivências 
religiosas associadas à Semana Santa.

 *Rui Ferreira
De um texto publicado no «Diário do Minho» em 22 de abril.
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D. Anacleto Oliveira

 D. Anacleto Oliveira, bispo de Viana do Castelo, faleceu em 
18 de setembro, aos 74 anos de idade.

Morreu na sequência de um despiste de automóvel, na Autoes-
trada 2 (A2) perto de Almodôvar, que ocorreu ao fim da manhã. 
D. Anacleto Oliveira era o único ocupante da viatura.

O óbito foi declarado no local e o corpo, encaminhado para 
o serviço de Medicina Legal do Hospital de Beja.

Foi sepultado na sua terra natal, em 23 de setembro.
D Jorge Ortiga, que presidiu em 22 de setembro, em Viana do 

Castelo, à Missa exequial, recordou “um bispo totalmente disponível 
para servir este povo do Minho”.

“Uma disponibilidade alicerçada naquilo que era a sua espe-
cialidade que é a Palavra de Deus. Não esteve a inventar nada, foi 
pura e simplesmente seguir em autenticidade e em verdade aquilo 
que hoje deve ser um discípulo de Jesus Cristo, é um testemunho 
do serviço, um testemunho de doação”, destacou.

Depois de Viana do Castelo, no dia 23 os restos mortais de 
D. Anacleto Oliveira estiveram em câmara ardente na Catedral 
de Leiria, onde o cardeal D. António Marto presidiu à Missa 
Exequial.
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D. Anacleto Oliveira nasceu a 17 de julho de 1946, na fregue-
sia de Cortes, em Leiria, e foi ordenado sacerdote a 15 de agosto 
de 1970; após a ordenação, estudou Sagrada Escritura em Roma 
e na Alemanha, onde foi capelão de uma comunidade portuguesa 
durante 10 anos.

Nomeado bispo para auxiliar de Lisboa em 2005, a ordenação 
episcopal de D. Anacleto Oliveira decorreu no Santuário de Fátima 
no dia 24 de abril desse ano, presidida por D. Serafim Ferreira e 
Silva, então Bispo da Diocese de Leiria-Fátima.

No dia 11 de junho de 2010 D. Anacleto Oliveira foi nomeado 
bispo de Viana do Castelo, o quarto bispo da diocese criada pelo 
Papa Paulo VI em 1977.

Na Conferência Episcopal Portuguesa, o bispo de Viana do 
Castelo presidia atualmente à Comissão Episcopal Liturgia e Espi-
ritualidade e à Comissão de Tradução da Bíblia para português a 
partir dos textos originais, que está em curso.

Este verão, D. Anacleto Oliveira assinalou no dia 14 de agosto os 
10 anos de bispo de Viana do Castelo e 50 de ordenação sacerdotal.

 

Nota de pesar
de D. Jorge Ortiga

Neste momento de profunda dor somos chamados a iluminar 
com a esperança da ressurreição o que o nosso coração resiste 
em aceitar.

Foi com grande surpresa e consternação que recebi, esta tarde, 
a notícia do falecimento de D. Anacleto Oliveira.

Recordo com emoção as várias conversas que, ao longo dos 
tempos, fizeram crescer a nossa amizade e os diversos projec-
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tos que nos uniram enquanto bispos titulares de dioceses irmãs.  
De modo particular, consola-me saber que D. Anacleto Oliveira 
pôde ver realizado o seu sonho da tão desejada canonização de  
S. Bartolomeu dos Mártires.

Neste momento de profunda dor somos chamados a iluminar 
com a esperança da ressurreição o que o nosso coração resiste 
em aceitar.

Convido o nosso presbitério e os fiéis da nossa Arquidiocese 
a unirem-se em oração por D. Anacleto, os seus familiares e a 
diocese de Viana do Castelo.

 † Jorge Ortiga, Arcebispo Primaz

 

Ensino da Medicina
na Universidade Católica

A reitora da Universidade Católica Portuguesa divulgou em 02 
de setembro a informação da acreditação do curso de Medicina pela 
Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES).

“Curso de Medicina da Universidade Católica acaba de ser 
acreditado pela A3ES. Um grande dia para o Ensino Superior e 
para o sistema científico nacional”, escreveu Isabel Capeloa Gil na 
rede social Twitter.

Em comunicado enviado à Agência ECCLESIA a Universidade 
Católica Portuguesa afirmou que “este curso, que envolve uma par-
ceria com a prestigiada Universidade de Maastricht e o Grupo Luz 
Saúde, distingue-se dos currículos tradicionais por uma abordagem 
mais prática e integrada desde os primeiros anos”.

“Contando com um requintado corpo docente nacional e 
internacional, será o primeiro curso de medicina em Portugal le-
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cionado em inglês e aberto a estudantes de todo o mundo, com 
uma metodologia centrada no aluno”, acrescenta.

A UCP refere ainda que o novo curso “será lecionado em ins-
talações modernas e especificamente concebidas/adaptadas ao nível 
do mais avançado ensino de medicina que se pratica nas melhores 
universidade mundiais”

O projeto de Mestrado Integrado em Medicina da Universidade 
Católica foi apresentado para acreditação em 2017 pela UCP e três 
instituições parceiras, como o primeiro curso privado de Medicina 
em Portugal, de dimensão internacional.

Em dezembro de 2019 a Católica apresentou recurso perante a 
recusa da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior 
(A3ES) para acreditação do curso de Medicina, questionando a 
“legalidade da fundamentação” da A3ES.

“Além de violar o princípio leal da concorrência, a Agência 
extravasa as suas competências de avaliação, assumindo uma postura 
regulatória que apenas cabe ao Governo”, lamenta a UCP num 
comunicado enviado à Agência ECCLESIA.

Em fevereiro deste ano, numa intervenção durante a sessão come-
morativa do Dia da Nacional da UCP, Isabel Capeloa Gil referiu-se 
à necessidade de existir a primeira Faculdade de Medicina não estatal 
em Portugal porque “o país necessita” e “o projeto tem qualidade, 
parceiros de referência e reforçará a educação médica no país”.

A reitora da UCP lembrou que o projeto “é necessário para 
reforçar o sistema de saúde”, afirmou que “o país não se pode dar 
ao luxo de desperdiçar talento” e disse acreditar no “funcionamento 
das instituições, na transparência e na concorrência leal”.

A proposta apresentada pela UCP propõe 81 ECTS, Sistema 
Europeu de Créditos da Educação e Formação Profissionais, para 
contacto clínico; a formação com 170 docentes que irão assegurar 
26 500 horas, estando ainda previstas três mil horas ministradas por 
docentes convidados; ensaio clínico no Grupo Luz Saúde detentor 
de 24 unidades de saúde (1 pública e 23 privadas), com um total de 
1650 camas; e formação em inglês nos três primeiros anos do curso.
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Dia mundial de oração
pelo cuidado da criação

Mensagem do Papa Francisco para a celebração do 
Dia mundial de oração pelo cuidado da criação.

 «Santificareis o quinquagésimo ano, proclamando na vossa 
terra a liberdade

de todos os que a habitam. Este ano será para vós um Jubileu» 
(Lv 25, 10).

 
Queridos irmãos e irmãs,
Anualmente, sobretudo desde a publicação da carta encícli-

ca Laudato si’ (24/V/2015; daqui em diante, citada com a sigla LS), 
o primeiro dia de setembro assinala, para a família cristã, o Dia 
Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação; e com ele se abre o 
Tempo da Criação que conclui no dia 4 de outubro, memória de 
São Francisco de Assis. Durante este período, os cristãos renovam 
em todo o mundo a fé em Deus criador e unem-se de maneira 
especial na oração e na ação pela preservação da casa comum.

Alegro-me com o tema escolhido pela família ecuménica para 
a celebração do Tempo da Criação 2020, ou seja, um «Jubileu 
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pela Terra», tendo em vista que se celebra precisamente este ano 
o quinquagésimo aniversário do Dia da Terra.

Na Sagrada Escritura, o Jubileu é um tempo sagrado para 
recordar, regressar, repousar, restaurar e rejubilar.

1. Um tempo para recordar
Somos convidados a lembrar sobretudo que o destino último da 

criação é entrar no «sábado eterno» de Deus. É uma viagem que 
se realiza no tempo, abraçando o ritmo dos sete dias da semana, 
o ciclo dos sete anos e o grande Ano Jubilar que sobrevém ao 
concluírem-se os sete anos sabáticos.

Depois o Jubileu é um tempo de graça para recordar a voca-
ção primordial da criação: ser e prosperar como comunidade de 
amor. Existimos apenas graças às relações com Deus criador, com 
os irmãos e irmãs enquanto membros duma família comum e com 
todas as criaturas que habitam na mesma casa que nós. «Tudo está 
relacionado, e todos nós, seres humanos, caminhamos juntos como 
irmãos e irmãs numa peregrinação maravilhosa, entrelaçados pelo 
amor que Deus tem a cada uma das suas criaturas e que nos une 
também, com terna afeição, ao irmão sol, à irmã lua, ao irmão rio 
e à mãe terra» (LS, 92).

Por isso o Jubileu é um tempo para a recordação, repassando 
na memória a nossa existência inter-relacional. Temos necessidade 
constante de nos lembrar que «tudo está inter-relacionado e o 
cuidado autêntico da nossa própria vida e das nossas relações com 
a natureza é inseparável da fraternidade, da justiça e da fidelidade 
aos outros» (LS, 70).

2. Um tempo para regressar
O Jubileu é um tempo para voltar atrás e arrepender-se. 

Quebramos os laços que nos uniam ao Criador, aos outros seres 
humanos e ao resto da criação. Precisamos de sarar estas relações 
danificadas, que são essenciais para sustentáculo de nós mesmos e 
de toda a trama da vida.
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O Jubileu é um tempo de regresso a Deus, nosso criador 
amoroso. Não é possível viver em harmonia com a criação, sem 
estar em paz com o Criador, fonte e origem de todas as coisas. 
Como observou o Papa Bento XVI, «o consumo brutal da criação 
começa lá onde Deus não está, onde a matéria já é somente ma-
terial para nós, onde nós mesmos somos a última instância, onde 
o conjunto é simplesmente nossa propriedade» (Encontro com o 
Clero da diocese de Bolzano-Bressanone, 06/VIII/2008).

O Jubileu convida-nos a pensar novamente nos outros, especial-
mente nos pobres e nos mais vulneráveis. Somos chamados a acolher 
de novo o plano primordial e amoroso de Deus para a criação 
como uma herança comum, um banquete que deve ser partilhado 
com todos os irmãos e irmãs em espírito de convivialidade; não 
numa competição desatinada, mas numa comunhão jubilosa, onde 
nos apoiamos e protegemos mutuamente. O Jubileu é um tempo 
para dar liberdade aos oprimidos e a quantos estão acorrentados aos 
grilhões das várias formas de escravidão moderna, nomeadamente 
o tráfico de pessoas e o trabalho infantil.

Além disso precisamos de voltar a ouvir a terra, expressa na 
Sagrada Escritura pelo termo adamah, o lugar donde foi tirado Adam, 
o homem. Hoje, a voz da criação incita-nos, alarmada, a regres-
sar ao lugar certo na ordem natural, lembrando-nos que somos 
parte, não patrões, da rede interligada da vida. A desintegração da 
biodiversidade, o aumento vertiginoso de catástrofes climáticas, o 
impacto desproporcionado que tem a pandemia atual sobre os mais 
pobres e frágeis são sinais de alarme perante a avidez desenfreada 
do consumo.

De modo particular durante este Tempo da Criação, ouça-
mos o pulsar da criação. Com efeito, esta nasceu para manifestar 
e comunicar a glória de Deus, para nos ajudar a encontrar na 
sua beleza o Senhor de todas as coisas e regressar a Ele (cf. São 
Boaventura, In II Sent., I, 2,2, q. 1, concl; Brevil., II, 5.11). Por 
isso, a terra da qual fomos tirados é lugar de oração e meditação: 
«despertemos o sentido estético e contemplativo que Deus colocou 
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em nós» (Francisco, Exort. ap. Querida Amazonia, 56). A capacidade 
de contemplar e nos maravilharmos é algo que podemos aprender 
especialmente dos irmãos e irmãs indígenas, que vivem em harmonia 
com a terra e as suas variadas formas de vida.

3. Um tempo para repousar
Deus, na sua sabedoria, reservou o dia de sábado para que a 

terra e os seus habitantes pudessem descansar e restaurar-se. Hoje, 
porém, os nossos estilos de vida forçam o planeta para além dos 
seus limites. A procura contínua de crescimento e o ciclo incessante 
da produção e do consumo estão a extenuar o ambiente. As flo-
restas dissipam-se, o solo torna-se erosivo, os campos desaparecem, 
os desertos avançam, os mares tornam-se ácidos e as tempestades 
intensificam-se: a criação geme!

Durante o Jubileu, o Povo de Deus era convidado a repousar 
dos seus trabalhos habituais, para deixar – graças à diminuição do 
consumo habitual – que a terra se regenerasse e o mundo reentrasse 
na ordem. Hoje precisamos de encontrar estilos de vida équos e 
sustentáveis, que restituam à Terra o repouso que lhe cabe, vias 
de subsistência suficientes para todos, sem destruir os ecossistemas 
que nos sustentam.

De algum modo a pandemia atual levou-nos a redescobrir es-
tilos de vida mais simples e sustentáveis. A crise deu-nos, em certo 
sentido, a possibilidade de desenvolver novas maneiras de viver. Foi 
possível constatar como a Terra consegue recuperar, se a deixarmos 
descansar: o ar tornou-se mais puro, as águas mais transparentes, 
as espécies animais voltaram para muitos lugares donde tinham 
desaparecido. A pandemia levou-nos a uma encruzilhada. Deve-
mos aproveitar este momento decisivo para acabar com atividades 
e objetivos supérfluos e destrutivos, e cultivar valores, vínculos e 
projetos criadores. Devemos examinar os nossos hábitos no uso da 
energia, no consumo, nos transportes e na alimentação. Devemos 
retirar, das nossas economias, aspetos não essenciais e nocivos, e criar 
modalidades vantajosas de comércio, produção e transporte dos bens.
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4. Um tempo para restaurar
O Jubileu é um tempo para restaurar a harmonia primordial 

da criação e para curar relações humanas comprometidas.
Convida a restabelecer relações sociais equitativas, restituindo 

a cada um a sua liberdade e os bens próprios, e perdoando as 
dívidas dos outros. Por isso não devemos esquecer a história de 
exploração do Sul do planeta, que provocou um enorme deficit 
ecológico, devido principalmente à depredação dos recursos e ao 
uso excessivo do espaço ambiental comum para a eliminação dos 
resíduos. É o tempo duma justiça reparadora. A este respeito, reno-
vo o meu apelo para se cancelar a dívida dos países mais frágeis, 
à luz do grave impacto das crises sanitárias, sociais e económicas 
que aqueles têm de enfrentar na sequência do vírus Covid-19.  
É necessário ainda assegurar que os incentivos para a recuperação, 
em fase de elaboração e implementação a nível mundial, regional e 
nacional, se tornem realmente eficazes mediante políticas, legislações 
e investimentos centrados no bem comum e com a garantia de se 
alcançar os objetivos sociais e ambientais globais.

De igual modo é preciso restaurar a terra. O restabelecimento 
dum equilíbrio climático é extremamente importante, vista a ur-
gência em que nos encontramos. Estamos a ficar sem tempo, como 
nos lembram os nossos filhos e os jovens. Tem-se de fazer todo 
o possível para manter o aumento da temperatura média global 
abaixo do limite de 1,5 graus centígrados, como ficou consagrado 
no Acordo de Paris sobre o Clima: ultrapassar tal limite revelar-
-se-á catastrófico, sobretudo para as comunidades mais pobres em 
todo o mundo. Neste momento crítico, é necessário promover uma 
solidariedade intra e intergeracional. Como preparação para a im-
portante Cimeira do Clima em Glasgow, no Reino Unido (COP 
26), convido cada país a adotar metas nacionais mais ambiciosas 
para reduzir as emissões.

O restabelecimento da biodiversidade é igualmente crucial no 
contexto duma extinção de espécies e uma degradação dos ecos-
sistemas sem precedentes. É necessário apoiar o apelo das Nações 
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Unidas para preservar 30% da Terra como habitat protegido até 
2030, a fim de conter a taxa alarmante de perda da biodiversidade. 
Exorto a comunidade internacional a colaborar para garantir que a 
Cimeira sobre a Biodiversidade (COP 15) de Kunming, na China, 
constitua um ponto de viragem no sentido do restabelecimento 
da Terra como casa onde, segundo a vontade do Criador, a vida 
seja abundante.

Somos obrigados a reparar segundo justiça, garantindo, a quan-
tos habitaram uma terra durante gerações, que possam recuperar 
plenamente a sua utilização. É preciso proteger as comunidades 
indígenas de empresas, particularmente multinacionais, que, com 
a extração perniciosa de combustíveis fósseis, minerais, madeira e 
produtos agroindustriais, «fazem nos países menos desenvolvidos 
aquilo que não podem fazer nos países que lhes dão o capital» 
(LS, 51). Esta má conduta das empresas representa um «novo 
tipo de colonialismo» (São João Paulo II, Discurso à Academia 
Pontifícia das Ciências Sociais, 27/IV/2001, citado na Exort. 
ap. Querida Amazonia, 14), que explora vergonhosamente comu-
nidades e países mais pobres a braços com uma busca desespe-
rada de desenvolvimento económico. É necessário consolidar as 
legislações nacionais e internacionais, para que regulamentem as 
atividades das empresas extrativas e garantam o acesso à justiça 
aos prejudicados.

5. Um tempo para rejubilar
Na tradição bíblica, o Jubileu constitui um acontecimento 

festivo, inaugurado por um som de tromba que ressoa por toda 
a terra. Sabemos que o clamor da Terra e dos pobres se tornou, 
nos anos passados, ainda mais rumoroso. Simultaneamente somos 
testemunhas do modo como o Espírito Santo está inspirando por 
todo o lado indivíduos e comunidades a unirem-se para recons-
truir a casa comum e defender os mais vulneráveis. Assistimos 
ao surgimento gradual duma grande mobilização de pessoas que, 
partindo de baixo e das periferias, se estão empenhando gene-
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rosamente em prol da proteção da terra e dos pobres. É uma 
alegria ver tantos jovens e comunidades, especialmente indígenas, 
na linha da frente para dar resposta à crise ecológica. Apelam 
por um Jubileu da Terra e um novo começo, cientes de que «as 
coisas podem mudar» (LS, 13).

Temos ainda motivo para nos alegrar quando constatamos 
como o Ano especial de aniversário da Laudato si’ está a inspirar 
numerosas iniciativas a nível local e global em prol do cuidado 
da casa comum e dos pobres. Este ano deveria levar a planos 
operacionais de longo prazo, para chegar a haver uma ecologia 
integral nas famílias, paróquias, dioceses, ordens religiosas, escolas, 
universidades, cuidados da saúde, empresas, fazendas agrícolas e em 
muitas outras áreas.

Regozijamo-nos também com as comunidades de crentes que 
se estão dando as mãos para criar um mundo mais justo, pacífico e 
sustentável. É motivo de particular alegria que o Tempo da Criação 
se esteja a tornar uma iniciativa verdadeiramente ecuménica. Con-
tinuemos a crescer na consciência de que todos moramos numa 
casa comum enquanto membros da mesma família!

Alegremo-nos porque o Criador, no seu amor, sustenta os nossos 
humildes esforços em prol da Terra. Esta é também a casa de Deus, 
onde a sua Palavra «Se fez carne e veio habitar connosco» (Jo 1, 
14), o lugar que a efusão do Espírito Santo renova sem cessar.

«Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra» 
(cf. Sal 104/103, 30).

Roma, em São João de Latrão, 1 de setembro de 2020.
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Pandemia exige mudança
de rumo

Parte substancial da mensagem do Papa Francisco 
por ocasião da 75.ª Assembleia Gral das Nações 
Unidas, em 25 de setembro de 2020.    

 
Atualmente, o nosso mundo está afetado pela pandemia da Co-

vid-19, o que levou à perda de muitas vidas. Esta crise está a mudar 
o nosso modo de vida, questionando os nossos sistemas económicos, 
de saúde e sociais, e expondo a nossa fragilidade como criaturas.

Com efeito, a pandemia chama-nos «a aproveitar este tempo de 
prova como um tempo de decisão [...]: o tempo de decidir o que conta 
e o que passa, de separar o que é necessário daquilo que não o é».

Pode representar uma oportunidade real para a conversão, a 
transformação, para repensar o nosso modo de vida e os nossos 
sistemas económicos e sociais, que estão a alargar a distância entre 
pobres e ricos, raiz de uma injusta distribuição dos recursos.

Mas também pode ser uma possibilidade para uma “retirada 
defensiva” com caraterísticas individualistas e elitistas.

 
Portanto, deparamo-nos com a escolha entre um dos dois ca-

minhos possíveis: um conduz ao fortalecimento do multilateralismo, 
expressão de uma renovada corresponsabilidade mundial, de uma 
solidariedade baseada na justiça e no cumprimento da paz e da 
unidade da família humana, projeto de Deus para o mundo; o 
outro dá preferência às atitudes de autossuficiência, nacionalismo, 
protecionismo, individualismo e isolamento, deixando de fora os mais 
pobres, os mais vulneráveis, os habitantes das periferias existenciais. 
E será certamente prejudicial para toda a comunidade, causando 
danos a todos. E isto não deve prevalecer.
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A pandemia pôs em evidência a necessidade urgente de promo-
ver a saúde pública e de proporcionar o direito a todas as pessoas 
aos cuidados médicos básicos.

Portanto, renovo o apelo aos responsáveis políticos e ao sector 
privado para que tomem as medidas adequadas para assegurar o acesso 
às vacinas contra a Covid-19 e às tecnologias essenciais necessárias 
para cuidar dos enfermos. E se alguém deve ser privilegiado, que 
seja o mais pobre, o mais vulnerável, aquele que é normalmente 
discriminado porque não tem poder nem recursos económicos.

 
A crise atual também nos mostrou que a solidariedade não 

pode ser uma palavra nem uma promessa vazia. Mostra-nos tam-
bém a importância de evitar a tentação de ir além dos nossos 
limites naturais.

«A liberdade humana é capaz de limitar a técnica, orientá-la 
e colocá-la ao serviço de outro tipo de progresso, mais saudável, 
mais humano, mais social, mais integral». Deveríamos ter também 
em conta todos estes aspetos nos debates sobre a complexa questão 
da inteligência artificial (IA).

 
Tendo isto presente, penso também nos efeitos sobre o traba-

lho, um sector desestabilizado por um mercado de trabalho cada 
vez mais movido pela incerteza e pela “robotização” generalizada.

É particularmente necessário encontrar novas formas de trabalho 
que sejam verdadeiramente capazes de satisfazer o potencial humano, 
e que afirmem ao mesmo tempo a nossa dignidade.

Para assegurar um trabalho digno, é preciso mudar o paradigma 
económico predominante que procura apenas aumentar os lucros 
das empresas.

Oferecer trabalho ao maior número de pessoas deveria ser um 
dos principais objetivos de cada empresário, um dos critérios para 
o sucesso da atividade produtiva.

O progresso tecnológico é útil e necessário, desde que sirva 
para tornar o trabalho das pessoas mais digno, mais seguro, menos 
pesado e cansativo.
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E tudo isto exige uma mudança de rumo, e já temos os re-
cursos, os meios culturais e tecnológicos, e a consciência social.

Contudo, esta mudança tem necessidade de um marco ético 
mais forte, capaz de superar a «“cultura do descarte”, tão difundida 
e inconscientemente consolidada».

 
Na origem desta cultura do descarte há uma grande falta de 

respeito pela dignidade humana, uma promoção ideológica com 
visões reducionistas da pessoa, uma negação da universalidade dos 
seus direitos fundamentais, e um desejo de poder e controlo ab-
solutos que domina a sociedade moderna de hoje.

Chamemos-lhe pelo nome: isto é também um atentado contra 
a humanidade.

 
Com efeito, é doloroso ver quantos direitos fundamentais con-

tinuam a ser violados com impunidade.
A lista destas violações é muito longa e dá-nos a terrível ima-

gem de uma humanidade violada, ferida, privada de dignidade, de 
liberdade e da possibilidade de desenvolvimento.

Nesta imagem, os crentes religiosos também continuam a sofrer 
todo o tipo de perseguições, incluindo o genocídio por causa das 
suas crenças.

Entre os crentes religiosos, inclusive os cristãos são vítimas: 
quantos sofrem em todo o mundo, por vezes forçados a fugir das 
suas terras ancestrais, isolados da sua rica história e cultura.

 
Devemos ainda admitir que as crises humanitárias se tornaram 

o status quo, onde os direitos à vida, à liberdade e à segurança 
pessoal não são garantidos.

Efetivamente, os conflitos em todo o mundo mostram que o 
uso de armas explosivas, especialmente em áreas povoadas, tem um 
impacto humanitário dramático a longo prazo.

Neste sentido, as armas convencionais estão a tornar-se cada 
vez menos “convencionais” e cada vez mais “armas de destruição 
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de massa”, arruinando cidades, escolas, hospitais, lugares religiosos 
e infra-estruturas e serviços básicos para a população.

 
Além disso, muitos vêem-se obrigados a abandonar as suas casas.
Com frequência, os refugiados, os migrantes e os deslocados 

internos nos países de origem, de trânsito e de destino sofrem 
abandonados, sem oportunidade de melhorar a sua situação de vida 
ou a das suas famílias.

Pior ainda, milhares são intercetados no mar e obrigados a voltar 
para os campos de detenção onde enfrentam torturas e abusos.

Muitos são vítimas de tráfico, de escravatura sexual ou de trabalho 
forçado, explorados em trabalhos degradantes, sem remuneração justa.

Sem dúvida, isto é intolerável, é uma realidade que hoje muitos 
ignoram intencionalmente!

 
Os muitos e importantes esforços internacionais para responder 

a estas crises começam com uma grande promessa, incluindo os 
dois Pactos Globais sobre Refugiados e para a Migração, mas mui-
tos carecem do apoio político necessário para ser bem sucedidos.

Outros falham porque os Estados individuais se esquivam às 
suas responsabilidades e compromissos.

Contudo, a crise atual é uma oportunidade: é uma oportunidade 
para a Onu, é uma oportunidade para gerar uma sociedade mais 
fraterna e compassiva.

 
Isto inclui que se reconsidere o papel das instituições econó-

micas e financeiras, tais como as de Bretton-Woods, que devem 
responder ao rápido aumento da desigualdade entre os super-ricos 
e os permanentemente pobres.

Um modelo económico que promova a subsidiariedade, apoie 
o desenvolvimento económico a nível local e invista na educação 
e nas infra-estruturas que beneficie as comunidades locais propor-
cionará as bases para o sucesso económico e, ao mesmo tempo, 
para a renovação da comunidade e da nação em geral.
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E aqui renovo o meu apelo para que «em consideração das 
presentes circunstâncias [...] seja permitido a todos os Estados acudir 
às maiores necessidades do momento atual, reduzindo — se não 
mesmo perdoando — a dívida que pesa sobre os orçamentos dos 
mais pobres».

 
A comunidade internacional deve esforçar-se para pôr fim às 

injustiças económicas.
«Quando as agências multilaterais de crédito financiam as di-

ferentes nações, é importante ter em conta os altos conceitos de 
justiça fiscal, os orçamentos públicos responsáveis pelo seu endivi-
damento e, sobretudo, a promoção efetiva e protagonista dos mais 
pobres na trama social».

Temos a responsabilidade de prestar assistência para o desen-
volvimento das nações empobrecidas e alívio da dívida às nações 
altamente endividadas.

.
«Uma nova ética significa estar consciente da necessidade de 

que todos se comprometam a trabalhar em conjunto para fechar 
paraísos fiscais, impedir a evasão e a lavagem de dinheiro que rou-
bam à sociedade, bem como recordar às nações a importância de 
defender a justiça e o bem comum sobre os interesses das empresas 
e multinacionais mais poderosas».

Este é o momento propício para renovar a arquitetura finan-
ceira internacional.

 
Recordo a ocasião que tive há cinco anos de me dirigir 

à Assembleia geral no seu septuagésimo aniversário. A minha 
visita teve lugar num período de multilateralismo verdadeira-
mente dinâmico, um momento promissor de grande esperança, 
imediatamente anterior à adoção da Agenda 2030. Alguns meses 
mais tarde, foi também adotado o Acordo de Paris sobre as 
Mudanças Climáticas.
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No entanto, temos de admitir honestamente que, embora tenham 
sido alcançados alguns progressos, a pouca capacidade da comuni-
dade internacional de cumprir as suas promessas de há cinco anos 
leva-me a reiterar que «devemos evitar qualquer tentação de cair 
num nominalismo declamatório com efeito tranquilizador sobre 
as consciências.

Devemos ter cuidado com as nossas instituições, para que sejam 
realmente eficazes na luta contra estes flagelos».

 
Penso também na perigosa situação na Amazónia e nas suas 

populações indígenas.
Isto lembra-nos que a crise ambiental está indissoluvelmente 

ligada a uma crise social e que o cuidado do meio ambiente requer 
uma abordagem abrangente para combater a pobreza e a exclusão.

 
É certamente um passo positivo que a sensibilidade ecológica 

integral e o desejo de ação tenham crescido. «Não devemos impor 
às gerações futuras o fardo de assumir os problemas provocados 
pelas gerações precedentes. […] devemos interrogar-nos seriamente 
se existe a vontade política [...] para mitigar os efeitos negativos 
das alterações climáticas, bem como para ajudar as populações mais 
pobres e vulneráveis mais atingidas». (…)

 
Não podemos deixar de notar as consequências devastadoras 

da crise da Covid-19 sobre as crianças, abrangendo os menores 
migrantes e refugiados não acompanhados.

A violência contra as crianças, incluindo o terrível flagelo do 
abuso infantil e da pornografia, também aumentou dramaticamente.

Além disso, milhões de crianças não podem voltar à escola. 
Em muitas partes do mundo, esta situação ameaça um aumento do 
trabalho infantil, a exploração, os maus-tratos e a subalimentação.

Infelizmente, os países e as instituições internacionais estão 
também a promover o aborto como um dos chamados “serviços 
essenciais” como resposta humanitária. É triste ver como se tornou 
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simples e conveniente, para alguns, negar a existência da vida como 
solução para problemas que podem e devem ser resolvidos tanto 
para a mãe como para a criança não nascida.

Por conseguinte, imploro às autoridades civis que prestem atenção 
especial às crianças a quem são negados os seus direitos e dignida-
de fundamentais, em particular o seu direito à vida e à educação.

Não posso deixar de recordar o apelo da corajosa jovem Ma-
lala Yousafzai, que há cinco anos na Assembleia geral nos recordou 
que «uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem 
mudar o mundo».

 
Os primeiros educadores da criança são a mãe e o pai, a família 

que a Declaração Universal dos Direitos do Homem descreve como 
«o elemento natural e fundamental da sociedade».

Com demasiada frequência, a família é vítima de colonialismos 
ideológicos que a tornam vulnerável e acabam por provocar em 
muitos dos seus membros, especialmente os mais indefesos — 
crianças e idosos — uma sensação de desenraizamento e orfandade.

A desintegração da família ecoa na fragmentação social que 
impede o compromisso de enfrentar inimigos comuns.

É tempo de reavaliar e de nos comprometermos novamente 
com os nossos objetivos.

E um destes objetivos é a promoção da mulher. Este ano 
completa-se o 25º aniversário da Conferência de Pequim sobre a 
Mulher. Em todos os níveis da sociedade, as mulheres desempenham 
um papel importante, com a sua contribuição única, assumindo a 
liderança com grande coragem ao serviço do bem comum.

No entanto, muitas mulheres são deixadas para trás: vítimas de 
escravatura, tráfico, violência, exploração e tratamentos degradantes.

A elas e a quantas vivem separadas das suas famílias, expresso 
a minha proximidade fraterna ao mesmo tempo que reitero uma 
maior determinação e empenho na luta contra estas práticas per-
versas que denigram não só as mulheres mas toda a humanidade 
que, com o seu silêncio e inação efetiva, se torna cúmplice.
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Devemos interrogar-nos se as principais ameaças contra a paz e 
segurança, tais como a pobreza, as epidemias e o terrorismo, entre 
outras, podem ser efetivamente enfrentadas quando a corrida aos 
armamentos, incluindo as armas nucleares, continua a desperdiçar 
recursos preciosos que seria melhor utilizar em benefício do desenvol-
vimento integral dos povos e para proteger o meio ambiente natural.

 
É necessário acabar com o clima de desconfiança existente. Estamos 

a assistir a uma erosão do multilateralismo que é ainda mais grave à 
luz das novas formas de tecnologia militar, tais como os sistemas de 
armas autónomas letais (Laws), que estão a alterar irreversivelmente 
a natureza da guerra, separando-a ainda mais da ação humana.

 
Temos de desmantelar as lógicas perversas que atribuem a se-

gurança pessoal e social à posse de armas.
Tais lógicas servem apenas para aumentar os lucros da indús-

tria bélica, alimentando um clima de desconfiança e medo entre 
indivíduos e povos.

 
Em particular, a “dissuasão nuclear” fomenta um espírito de 

medo baseado na ameaça de aniquilação mútua, o que acaba por 
envenenar as relações entre os povos e obstruir o diálogo.

Por isso é tão importante apoiar os principais instrumentos 
jurídicos internacionais sobre o desarmamento, a não-proliferação 
e a proibição de armas nucleares. (…)

 
Além disso, o nosso mundo em conflito necessita que a Onu 

se torne uma oficina de paz cada vez mais eficaz, a qual exige 
que os membros do Conselho de Segurança, especialmente os 
Permanentes, atuem com maior unidade e determinação. A este 
respeito, a recente adoção do cessar-fogo global durante a presente 
crise é uma medida muito nobre, que requer a boa vontade de 
todos para a sua implementação contínua.

Reitero também a importância de reduzir as sanções interna-
cionais que dificultam que os Estados prestem apoio adequado às 
suas populações.
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Não saímos de uma crise da mesma maneira: ou saímos me-
lhores ou saímos piores. Portanto, neste momento crítico, o nosso 
dever é repensar o futuro da nossa casa comum e do nosso projeto comum.

Esta é uma tarefa complexa, que requer honestidade e coerência 
no diálogo, a fim de melhorar o multilateralismo e a cooperação 
entre os Estados.

Esta crise realça ainda mais os limites da nossa autossuficiência 
e fragilidade comum e requer de nós uma posição clara sobre o 
modo como queremos sair dela: melhores ou piores. (…)

 
A pandemia mostrou-nos que não podemos viver uns sem os 

outros, ou pior, uns contra os outros.
As Nações Unidas foram criadas para unir as nações, para as 

aproximar, como uma ponte entre os povos; utilizemo-las para 
transformar o desafio que enfrentamos numa oportunidade de 
construir juntos, mais uma vez, o futuro que queremos.

 

Scripturae sacrae affectus
 

Carta Apostólica do Papa Francisco no XVI 
centenário da morte de S. Jerónimo.

 
O afeto à Sagrada Escritura, um terno e vivo amor à Palavra 

de Deus escrita é a herança que São Jerónimo, com a sua vida e 
as suas obras, deixou à Igreja. Tais expressões, tiradas da memória 
litúrgica do Santo,1 dão-nos uma chave de leitura indispensável para 

1 «Deus qui beato Hieronymo presbitero suavem et vivum Scripturæ Sacræ affectum 
tribuisti, da, ut populus tuus verbo tuo uberius alatur et in eo fontem vitae inveniet – Ó 
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conhecermos, no XVI centenário da morte, a sua figura saliente 
na história da Igreja e o seu grande amor a Cristo.

Este amor ramifica-se, como um rio em muitos canais, na sua 
obra de incansável estudioso, tradutor, exegeta, profundo conhece-
dor e apaixonado divulgador da Sagrada Escritura; na sua obra de 
intérprete primoroso dos textos bíblicos; de defensor ardente e por 
vezes impetuoso da verdade cristã; de eremita asceta e intransigente, 
bem como de sábia guia espiritual, na sua generosidade e ternura.

Passados mil e seiscentos anos, a sua figura continua a ser de 
grande atualidade para nós, cristãos do século XXI.

 

Introdução

A 30 de setembro de 420 terminava a vida terrena de Jerónimo 
em Belém, na comunidade que ele fundara na gruta da Natividade. 
Assim se entregava àquele Senhor que nunca cessara de procurar 
e conhecer na Escritura; o mesmo que ele, febricitante, tinha 
contemplado como Juiz, numa visão, talvez na Quaresma de 375.

Naquele acontecimento, que marcou uma viragem decisiva na 
sua vida, momento de conversão e mudança de perspetiva, sentiu-
-se arrastado até à presença do Juiz. «Interrogado sobre a minha 
condição, respondi que era cristão.

Mas, Aquele que presidia retorquiu: “Mentes… Tu és cicero-
niano; não, cristão!”»2. 

Na realidade, desde muito jovem, Jerónimo apreciara a beleza 
cristalina dos textos clássicos latinos, em comparação dos quais 

Deus, que destes ao presbítero São Jerónimo um terno e vivo afeto à Sagrada 
Escritura, fazei que o vosso povo se alimente cada vez mais com a vossa palavra e 
encontre nela a fonte da vida»: Oração Coleta da Missa de São Jerónimo, Missale 
Romanum, editio typica tertia (Cidade do Vaticano 2002). 

2 São Jerónimo, Epistula 22, 30: CSEL 54, 190. 
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os escritos da Bíblia, num primeiro tempo, se lhe apresentavam 
rudes e sem sintaxe, grosseiros demais para os seus refinados 
gostos literários.

Aquele episódio da sua vida concorre para a decisão de se 
dedicar inteiramente a Cristo e à sua Palavra, consagrando a sua 
existência a tornar as palavras divinas cada vez mais acessíveis aos 
outros, com o seu trabalho incansável de tradutor e comentador.

Aquele acontecimento imprime na sua vida uma orientação 
nova e mais convicta: tornar-se servidor da Palavra de Deus, como 
enamorado da «carne da Escritura».

Assim, na investigação contínua que caraterizou a sua vida, 
valoriza os seus estudos da juventude e a formação recebida em 
Roma, orientando o seu saber para um serviço mais maturo a 
Deus e à comunidade eclesial.

 
Por isso, São Jerónimo conta-se, a pleno título, entre as grandes 

figuras da Igreja antiga, no período definido como o século áureo 
da Patrística, verdadeira ponte entre o Oriente e o Ocidente: é 
amigo de juventude de Rufino de Aquileia, encontra Ambrósio e 
troca intensa correspondência com Agostinho. No Oriente, conhe-
ce Gregório Nazianzeno, Dídimo o Cego, Epifânio de Salamina. 
Assim o consagra a tradição iconográfica cristã ao representá-lo, 
juntamente com Agostinho, Ambrósio e Gregório Magno, entre os 
quatro grandes doutores da Igreja do Ocidente.

 
Já os meus antecessores quiseram, em várias circunstâncias, 

lembrar a sua figura. Há um século, por ocasião do décimo quinto 
centenário da morte, Bento XV dedicou-lhe a carta encíclica Spiri-
tus Paraclitus (15 de setembro de 1920), apresentando-o ao mundo 
como «doctor maximus explanandis Scripturis – doutor eminente na 
interpretação das Escrituras»3.

3 Cf. AAS 12 (1920), 385-423. 
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Mais recentemente, Bento XVI apresentou a personalidade dele 
e as suas obras, em duas catequeses sucessivas4.

Agora, no décimo sexto centenário da morte, desejo também 
eu recordar São Jerónimo e repropor a atualidade da sua mensagem 
e ensinamentos, a começar pelo seu grande afeto às Escrituras.

 
Neste sentido, é possível relacioná-lo idealmente, como guia 

seguro e testemunha privilegiada, com a XII Assembleia do Síno-
do dos Bispos, dedicada à Palavra de Deus,5 e com a exortação 
apostólica Verbum Domini do meupredecessor Bento XVI, publicada 
precisamente na memória do Santo, em 30 de setembro de 20106.

De Roma a Belém

A vida e o itinerário pessoal de São Jerónimo consumam-se 
ao longo das estradas do Império Romano, entre a Europa e o 
Oriente.

Nascido por volta de 345 em Estridão, na fronteira entre a 
Dalmácia e a Panónia, no território atual da Croácia ou da Eslo-
vénia, recebe uma sólida educação na sua família cristã.

Segundo o costume de então, é batizado em idade adulta, nos 
anos que transcorre em Roma como estudante de retórica, entre 
358 e 364.

É precisamente neste período romano que se torna leitor insa-
ciável dos clássicos latinos, que estuda sob a orientação dos mestres 
de retórica mais ilustres da época.

4 Audiências Gerais de 7 e 14 de novembro de 2007: Insegnamenti, III/2 
(2007), 553-556; 586-591. 

5 Cf. Sínodo dos Bispos – XII Assembleia Geral Ordinária, Mensagem ao Povo 
de Deus (24 de outubro de 2008). 

6 Cf. AAS 102 (2010), 681-787. 
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Terminados os estudos, empreende uma longa viagem pela 
Gália que o leva à cidade imperial de Tréveris, hoje na Alemanha.

Aqui entra em contacto, pela primeira vez, com a experiência 
monástica oriental, difundida por Santo Atanásio.

Amadurece assim nele um desejo profundo que o impele até 
Aquileia, onde com alguns amigos seus – «um coro de bem-
-aventurados»7 – começa um período de vida comunitária.

 
Por volta do ano 374, passando por Antioquia, decide retirar-se 

para o deserto de Cálcida, a fim de se entregar, de forma cada vez 
mais radical, a uma vida ascética em que se reserva grande espaço 
para o estudo das línguas bíblicas: primeiro, o grego e, depois, o 
hebraico.

Confia-se a um irmão judeu, batizado, que o introduz no co-
nhecimento da nova língua – o hebraico – e dos seus sons, que 
define «estridentes e aspirados»8.

 
O deserto, com a subsequente vida eremita, é escolhido e vi-

vido por Jerónimo no seu significado mais profundo: o lugar das 
opções existenciais fundamentais, de intimidade e encontro com 
Deus, onde, através da contemplação, das provações interiores, do 
combate espiritual, chega ao conhecimento da fragilidade, com uma 
maior consciência das limitações próprias e alheias, reconhecendo 
a importância das lágrimas9. 

Deste modo, no deserto, sente a presença concreta de Deus, 
a necessidade do relacionamento do ser humano com Ele, a sua 
misericordiosa consolação.

A propósito, gosto de lembrar uma história, de tradição apó-
crifa. Jerónimo pergunta ao Senhor: «Que quereis de mim?».  

7 São Jerónimo, Chronicum 374: PL 27, 697-698. 
8 Idem, Epistula 125, 12: CSEL 56, 131. 
9 Cf. Epistula 122, 3: CSEL 56, 63. 
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E Ele responde: «Ainda não Me deste tudo». «Mas, Senhor, já Vos 
dei isto… isto… e isto…» – «Falta uma coisa!» – «O quê?» – «Dá-
Me os teus pecados, para que Eu possa ter a alegria de voltar a 
perdoá-los»10.

 
Em seguida vamos encontrá-lo em Antioquia, onde é ordenado 

sacerdote pelo bispo Paulino; depois em Constantinopla por volta 
do ano 379, onde conhece Gregório Nazianzeno e onde continua 
os seus estudos, dedica-se à tradução em latim de importantes obras 
do grego (homilias de Orígenes e a crónica de Eusébio), respira o 
clima do Concílio celebrado naquela cidade em 381.

Nestes anos, é no estudo que se revelam a sua paixão e a sua 
generosidade.

Trata-se duma bendita inquietude, que o guia e torna incansável 
e apaixonado na investigação: «De vez em quando desesperava-me; 
várias vezes desisti; mas depois retomava pela obstinada decisão de 
aprender», levado pela «semente amarga» de tais estudos a colher 
«frutos saborosos»11.

 
Em 382, Jerónimo volta a Roma, colocando-se à disposição do 

Papa Dâmaso que, apreciando as suas grandes qualidades, faz dele 
seu estreito colaborador.

Aqui Jerónimo empenha-se numa atividade incessante, sem es-
quecer a dimensão espiritual: no Aventino, graças ao apoio de mu-
lheres da aristocracia romana desejosas de radicais opções evangélicas, 
como Marcela, Paula e sua filha Eustóquia, ele cria um cenáculo 
baseado na leitura e estudo rigoroso da Escritura.

Jerónimo é exegeta, professor, guia espiritual.

10 Cf. Francisco, Homilia na Missa matutina (10 de dezembro de 2015).  
A história é contada por A. Louf, Sotto la guida dello Spirito (Qiqajon, Magnano-
-BI 1990), 154-155. 

11 São Jerónimo, Epistula 125, 12: CSEL 56, 131. 
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Neste período, empreende uma revisão das traduções latinas 
anteriores dos Evangelhos, e mesmo talvez doutras partes do Novo 
Testamento; continua o seu trabalho como tradutor de homilias e 
comentários das Escrituras de Orígenes, desdobra-se numa frenética 
atividade epistolar, discute publicamente com autores heréticos, por 
vezes com excessos e rispidez, mas sempre movido sinceramente 
pelo desejo de defender a verdadeira fé e o depósito das Escrituras.

 
Este período intenso e fecundo interrompe-se com a morte do 

Papa Dâmaso. Vê-se forçado a deixar Roma e, seguido por amigos 
e algumas mulheres desejosas de continuar a experiência espiritual 
e de estudo bíblico iniciada, parte para o Egito – onde encontra 
o grande teólogo Dídimo o Cego – e depois a Palestina, acabando 
por se estabelecer definitivamente em Belém no ano 386.

Retoma os seus estudos filológicos, ancorados aos lugares físicos 
que foram o cenário daquelas narrações.

 
A importância dada aos Lugares Santos é evidenciada não só 

pela escolha de morar na Palestina, de 386 até à morte, mas tam-
bém pelo serviço a favor das peregrinações.

Precisamente em Belém, lugar privilegiado para ele, junto da gruta 
da Natividade funda dois mosteiros «gémeos», masculino e feminino, 
com hospedarias para o acolhimento dos peregrinos que vinham ad 
loca sancta, revelando a sua generosidade em hospedar as pessoas 
que chegavam àquela terra para ver e tocar os lugares da história 
da salvação, unindo assim a investigação cultural com a espiritual12.

 
Colocando-se à escuta na Sagrada Escritura, Jerónimo encontra-

-se a si mesmo, encontra o rosto de Deus e o dos irmãos, e apura 
a sua predileção pela vida comunitária.

12 Cf. Bento XVI, Exort. ap. pós-sinodal Verbum Domini, 89: AAS 102 (2010), 
761-762. 
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Daqui o seu desejo de viver com os amigos, como sucedia já 
no período de Aquileia, e fundar comunidades monásticas, encal-
çando o ideal cenobítico de vida religiosa que vê o mosteiro como 
«ginásio» onde formar pessoas «que, para ser a primeira de todas, 
se consideram inferiores a todas», felizes na pobreza e capazes de 
ensinar com o próprio estilo de vida.

Na verdade, considera formativo viver «sob o governo de 
um único superior e na companhia de muitos» para aprender a 
humildade, a paciência, o silêncio e a mansidão, na consciência 
de que «a verdade não gosta dos cantos escuros, nem escolhe os 
murmuradores»13.

Além disso, confessa «ansiar pelas pequenas celas do mosteiro, 
(...) desejar a solicitude das formigas, onde se trabalha juntos e 
nada há que seja propriedade duma pessoa, mas tudo é de todos»14.

 
No estudo, Jerónimo encontra, não um deleite efémero como 

fim em si mesmo, mas um exercício de vida espiritual, um meio 
para chegar a Deus; e, assim, a própria formação clássica dele 
ordena-se para um serviço mais maturo à comunidade eclesial.

Pensemos na ajuda prestada ao Papa Dâmaso, no ensino que 
dedica às mulheres, especialmente do hebraico, desde o primeiro 
cenáculo no Aventino, a ponto de fazer entrar Paula e Eustóquia 
«nas lutas dos tradutores»15 e, coisa então inaudita, garantir-lhes a 
possibilidade de ler e cantar os Salmos na língua original16.

 
A sua é uma cultura colocada ao serviço dos outros, insistindo 

na necessidade dela para todo o evangelizador.

13 São Jerónimo, Epistula 125, 9.15.19: CSEL 56, 128.133-134.139. 
14 Idem, Vita Malchi monachi captivi 7, 3: PL 23, 59-60; ou então B. Degórski 

(ed.), Opere storiche e agiografiche, vol. XV da coletânea «Opere di San Girolamo» 
(Città Nuova, Roma 2014), 196-199. 

15 São Jerónimo, Praef. Esther, 2: PL 28, 1505. 
16 Cf. Idem, Epistula 108, 26: CSEL 55, 344-345.
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Assim o recorda ao amigo Nepociano: «A palavra do sacerdote 
deve ganhar sabor graças à leitura das Escrituras.

Não quero que sejas um declamador ou um charlatão com 
muitas palavras, mas alguém que entende a doutrina sagrada (mys-
terii) e conhece profundamente os ensinamentos (sacramentorum) do 
teu Deus.

É típico dos ignorantes jogar com as palavras e ganhar a ad-
miração do povo inexperiente com uma declamação rápida.

Os desavergonhados muitas vezes explicam o que não conhecem 
e pretendem ser grandes peritos só porque conseguem persuadir 
os outros»17.

 
Em Belém, Jerónimo vive – até à morte, em 420 – o período 

mais fecundo e intenso da sua vida, totalmente dedicado ao estudo 
da Escritura, empenhado na obra monumental da tradução de todo 
o Antigo Testamento a partir do original hebraico.

Ao mesmo tempo, comenta os livros proféticos, os salmos, as 
obras paulinas; escreve subsídios para o estudo da Bíblia.

O precioso trabalho recolhido nas suas obras é fruto de com-
paração e colaboração, desde copiar e agrupar manuscritos até à 
reflexão e debate: «Nunca me fiei das minhas próprias forças para 
estudar os livros divinos, (...) tenho o hábito de questionar-me 
mesmo sobre o que eu pensava saber e, com maior razão, sobre 
aquilo que não tinha certeza»18.

Por isso, ciente das próprias limitações, pede apoio contínuo 
na oração de intercessão pelo bom sucesso da sua tradução dos 
textos sagrados «no mesmo Espírito com que foram escritos»,19 sem 
se esquecer de traduzir também obras de autores indispensáveis 

17 Idem, Epistula 52, 8: CSEL 54, 428-429; cf. Bento XVI, Exort. ap. pós-
-sinodal Verbum Domini, 60: AAS 102 (2010), 739. 

18 São Jerónimo, Praef. Paralipomenon LXX, 1.10-15: SCh 592, 340.
19 São Jerónimo, Praef. in Pentateuchum: PL 28, 184. 
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ao trabalho exegético, como Orígenes, para «colocar este material 
à disposição de quem deseja aprofundar os estudos científicos»20.

 
O estudo de Jerónimo aparece como um esforço realizado em 

comunidade e ao serviço da comunidade, modelo de sinodalidade 
também para nós, para os nossos dias e para as diferentes institui-
ções culturais da Igreja, para que sejam sempre «um lugar onde o 
conhecimento se torna serviço, porque, sem conhecimento nascido 
da colaboração e resultando em cooperação, não há desenvolvimento 
humano genuíno e integral»21.

O fundamento de tal comunhão é a Escritura, que não pode-
mos ler sozinhos: «A Bíblia foi escrita pelo Povo de Deus e para 
o Povo de Deus, sob a inspiração do Espírito Santo.

Somente com o “nós”, isto é, nesta comunhão com o Povo 
de Deus podemos realmente entrar no núcleo da verdade que o 
próprio Deus nos quer dizer»22.

 
Aquela robusta experiência de vida, alimentada pela Palavra de 

Deus, faz com que Jerónimo, por meio duma intensa correspon-
dência epistolar, se torne guia espiritual.

Faz-se companheiro de viagem, convencido de que «não há 
arte que se aprenda sem mestre», como escreve a Rústico: is- 
to mesmo «desejo fazer-te compreender, tomando-te pela mão, 
como se eu fosse um marinheiro que, tendo já passado pela 
experiência de vários naufrágios, tenta instruir um navegante 
inexperiente»23. 

20 Idem, Epistula 80, 3: CSEL 55, 105. 
21 Francisco, Mensagem por ocasião da XXIV Sessão Pública solene das Academias 

Pontifícias (4 de dezembro de 2019): L’Osservatore Romano (ed. portuguesa de 10/
XII/2019), 16. 

22 Bento XVI, Exort. ap. pós-sinodal Verbum Domini, 30: AAS 102 (2010), 709.
23 São Jerónimo, Epistula 125, 15.2: CSEL 56, 133. 
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A partir daquele pacífico recanto do mundo, acompanha a 
humanidade numa época de grandes convulsões, marcada por 
acontecimentos como o saque de Roma, em 410, que o abalou 
profundamente.

 
Às cartas confia as polémicas doutrinais, sempre na defesa da 

reta fé, revelando-se homem de relações, vividas com força e doçura, 
num envolvimento pleno, sem formas adocicadas, experimentando 
que «o amor não tem preço»24.

Vive os seus afetos assim com ímpeto e sinceridade.
Este envolvimento nas situações em que vive e labuta constata-

-se também no facto de oferecer o seu trabalho de tradução e 
comentário como munus amicitiæ.

É um dom, em primeiro lugar, para os amigos, destinatários 
a quem dedica as suas obras pedindo-lhes que as leiam com um 
olhar mais benévolo do que crítico; e, depois, para os leitores, seus 
contemporâneos e de todos os tempos25.

 
Gasta os últimos anos da sua vida na leitura orante, pessoal e 

comunitária, da Escritura, na contemplação, no serviço aos irmãos 
através das suas obras.

E realiza tudo isto em Belém, junto da gruta onde o Verbo foi 
dado à luz pela Virgem, ciente de que «feliz é aquele que carrega 
no seu íntimo a cruz, a ressurreição, o lugar do nascimento e da 
ascensão de Cristo! Feliz é aquele que tem Belém no seu coração, 
em cujo coração nasce Cristo cada dia!»26

 

24 Idem, Epistula 3, 6: CSEL 54, 18.
25 Cf. São Jerónimo, Praef. Josue 1, 9-12: SCh 592, 316. 
26 São Jerónimo, Homilia in Psalmum 95: PL 26, 1181; ou então A. Capone 

(ed.), 59 Omelie sui Salmi (1-115), vol. IX/1 da coletânea «Opere di San Giro-
lamo» (Città Nuova, Roma 2018), 357. 
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A chave sapiencial do seu retrato

Para uma plena compreensão da personalidade de São Jerónimo, 
é necessário combinar duas dimensões caraterísticas da sua existência 
de crente: por um lado, a consagração absoluta e rigorosa a Deus, 
renunciando a qualquer satisfação humana, por amor de Cristo 
crucificado (cf. 1 Cor 2, 2; Flp 3, 8.10); por outro, o empenho 
assíduo no estudo, visando exclusivamente uma compreensão cada 
vez maior do mistério do Senhor.

É precisamente este duplo testemunho, admiravelmente oferecido 
por São Jerónimo, que se propõe como modelo, antes de tudo, para 
os monges, a fim de encorajar quem vive de ascese e oração a 
dedicar-se ao labor assíduo da pesquisa e do pensamento; e, depois, 
para os estudiosos a fim de se recordarem que o conhecimento 
só é válido religiosamente se estiver fundado no amor exclusivo 
a Deus, no despojamento de toda a ambição humana e de toda 
a aspiração mundana.

 
Estas dimensões foram recebidas no campo da história da arte, 

onde é frequente a presença de São Jerónimo: grandes mestres da 
pintura ocidental deixaram-nos as suas representações.

Poderíamos organizar as várias tipologias iconográficas segundo 
duas linhas distintas. Uma define-o sobretudo como monge e pe-
nitente, com um corpo macerado pelo jejum, retirado no deserto, 
de joelhos ou prostrado por terra, em muitos casos segurando uma 
pedra na mão direita para bater no peito e com os olhos voltados 
para o Crucifixo; coloca-se nesta linha a tocante obra-prima de 
Leonardo da Vinci conservada na Pinacoteca do Vaticano. Outra 
forma de representar Jerónimo é a que no-lo mostra nas vestes 
de estudioso, sentado à sua escrivaninha, empenhado a traduzir e 
comentar a Sagrada Escritura, rodeado de livros e pergaminhos, 
investido na missão de defender a fé através do pensamento e 
da escrita. Albrecht Dürer – para citar outro exemplo ilustre – 
representou-o mais de uma vez nesta postura.
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Os dois aspetos evocados encontram-se reunidos na pintura de 
Caravaggio, na Galeria Borghese de Roma: com efeito, numa única 
cena, o idoso asceta é apresentado sumariamente coberto por um 
pano vermelho, tendo sobre a mesa uma caveira, símbolo da vaida-
de das realidades terrenas, mas ao mesmo tempo é poderosamente 
representada também a qualidade do estudioso, que conserva os 
olhos fixos no livro enquanto a sua mão, no ato caraterístico do 
escritor, molha a pena no tinteiro.

 
De modo análogo – um modo que se poderia designar sapien-

cial –, devemos compreender o duplo perfil da trajetória biográfica 
de Jerónimo.

Quando, como verdadeiro «Leão de Belém», exagerava nos 
tons, fazia-o em prol duma verdade da qual se considerava servidor 
incondicional.

E, como ele próprio explica no primeiro dos seus escritos 
– A Vida de São Paulo, Eremita de Tebas –, os leões são capazes de 
«fortes rugidos», mas também de lágrimas27.

Por isso, as duas fisionomias que aparecem justapostas na sua 
figura, na realidade, são elementos com os quais o Espírito Santo 
lhe permitiu maturar a sua unidade interior.

 
Amor à Sagrada Escritura
 
O traço peculiar da figura espiritual de São Jerónimo é, sem 

dúvida, o seu amor apaixonado à Palavra de Deus, transmitida à 
Igreja na Sagrada Escritura.

27 Idem, Vita S. Pauli primi eremitae, 16, 2: PL 23, 28; ou então B. 
Degórski(ed.), Opere storiche e agiografiche, vol. XV da coletânea «Opere di San 
Girolamo» (Città Nuova, Roma 2014), 111. 
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Se todos os Doutores da Igreja – e de forma particular os 
da primeira época cristã – extraíram explicitamente da Bíblia os 
conteúdos do seu ensinamento, Jerónimo fê-lo de maneira mais 
sistemática e, de certa forma, única.

 
Nos últimos tempos, os exegetas descobriram a genialidade 

narrativa e poética da Bíblia, exaltada precisamente pela sua qua-
lidade expressiva; Jerónimo, ao contrário, destacava mais, na Escri-
tura, o caráter humilde com que Deus Se revelou expressando-se 
na natureza áspera e quase primitiva da língua hebraica, quando 
comparada com o primor do latim ciceroniano.

Portanto, não é por um gosto estético que ele se dedica à 
Sagrada Escritura, mas apenas – como é bem sabido – porque 
ela o leva a conhecer Cristo, pois a ignorância das Escrituras é 
ignorância de Cristo28.

 
Jerónimo ensina-nos que não se hão de estudar apenas os 

Evangelhos, nem se deve comentar só a tradição apostólica pre-
sente nos Atos dos Apóstolos e nas Cartas, uma vez que todo o 
Antigo Testamento é indispensável para penetrar na verdade e na 
riqueza de Cristo29.

As próprias páginas do Evangelho o atestam: falam-nos de Jesus 
como Mestre que, para explicar o seu mistério, recorre a Moisés, 
aos profetas e aos Salmos (cf. Lc 4, 16-21; 24, 27.44-47).

Também nos Atos, a pregação de Pedro e Paulo radica-se 
emblematicamente nas antigas Escrituras; sem elas, não se pode 
compreender plenamente a figura do Filho de Deus, o Messias 
Salvador.

28 Cf. São Jerónimo, In Isaiam Prol.: PL 24, 17; ou então R. Maisano 
(ed.), Commento a Isaia (1-4), vol. IV/1 da coletânea «Opere di San Girolamo» 
(Città Nuova, Roma 2013), 52-53.

29 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum, 14. 
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O Antigo Testamento não deve ser visto como um amplo re-
pertório de citações que demonstram o cumprimento das profecias 
na pessoa de Jesus de Nazaré; pelo contrário, e mais radicalmente, 
só à luz das «figuras» veterotestamentárias é possível conhecer em 
plenitude o sentido do evento de Cristo, que se realizou na sua 
morte e ressurreição.

Daí a necessidade de redescobrir, na práxis catequética e na 
pregação bem como nos estudos teológicos, a contribuição indi-
spensável do Antigo Testamento, que há de ser lido e assimilado 
como alimento precioso (cf. Ez 3, 1-11; Ap 10, 8-11)30.

 
A dedicação total de Jerónimo à Escritura manifesta-se numa 

forma de expressão apaixonada, semelhante à dos antigos profetas.
É deles que o nosso Doutor extrai o fogo interior, que se tor-

na palavra impetuosa e explosiva (cf. Jr 5, 14; 20, 9; 23, 29; Ml 3, 
2; Sir 48, 1; Mt 3, 11; Lc 12, 49), necessária para expressar o zelo 
ardente do servidor pela causa de Deus.

Na esteira de Elias, de João Batista e também do apóstolo 
Paulo, a indignação de Jerónimo perante a mentira, a hipocrisia e 
as falsas doutrinas inflama o seu discurso, tornando-o provocatório 
e aparentemente rude.

A dimensão polémica dos seus escritos compreende-se melhor, 
se for lida como uma espécie de cópia e atualização da mais au-
têntica tradição profética.

Assim, Jerónimo é modelo de testemunho inflexível da verdade, 
que assume a severidade da censura para induzir à conversão.

Na intensidade das frases e imagens, manifesta-se a coragem do 
servidor que deseja agradar, não aos homens, mas exclusivamente 
ao seu Senhor (cf. Gal 1, 10), por amor de quem gastou todas as 
suas energias espirituais.

 

30 Cf. ibidem. 
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O estudo da Sagrada Escritura
 
O amor apaixonado de São Jerónimo às divinas Escrituras está 

imbuído de obediência: antes de tudo, obediência a Deus, que Se 
comunicou em palavras que exigem escuta reverente31 e, conse-
quentemente, obediência também a quantos na Igreja representam 
a tradição interpretativa viva da mensagem revelada.

Entretanto a «obediência da fé» (Rm 1, 5; 16, 26) não é uma 
mera receção passiva daquilo que é conhecido; mas exige o em-
penho ativo da investigação pessoal.

Podemos considerar São Jerónimo um «servidor» da Palavra, fiel 
e diligente, inteiramente consagrado a favorecer nos seus irmãos 
de fé uma compreensão mais adequada do «depósito» sagrado que 
lhes foi confiado (cf. 1 Tim 6, 20; 2 Tim 1, 14).

Sem compreender o que foi escrito pelos autores inspirados, 
a própria Palavra de Deus carece de eficácia (cf. Mt 13, 19) e o 
amor a Deus não pode brotar.

 
Ora, as páginas bíblicas nem sempre são imediatamente acessíveis.
Como se diz em Isaías (29, 11), mesmo para quantos sabem 

«ler» – isto é, aqueles que receberam uma suficiente formação 
intelectual – o livro sagrado apresenta-se «selado», hermeticamente 
fechado à interpretação.

Por isso, é necessário que intervenha uma testemunha habilitada 
para trazer a chave libertadora, a de Cristo Senhor, o único capaz 
de quebrar os selos e abrir o livro (cf. Ap 5, 1-10), para desvendar 
a prodigiosa efusão da graça (cf. Lc 4, 17-21).

Aliás muitos, mesmo entre os cristãos praticantes, declaram-se 
abertamente incapazes de ler (cf. Is 29, 12), não por analfabetismo, 
mas por não estarem preparados para a linguagem bíblica, os seus 
modos de se expressar e as tradições culturais antigas, pelo que 

31 Cf. ibid., 7. 
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o texto bíblico resulta indecifrável, como se estivesse escrito num 
alfabeto desconhecido e numa língua enigmática.

 
Por isso, torna-se necessária a mediação do intérprete que 

exerça a sua função «diaconal», colocando-se ao serviço de quem 
não consegue compreender o sentido daquilo que foi escrito pro-
feticamente.

A figura que se pode evocar, a este respeito, é a do diáco-
no Filipe, solicitado pelo Senhor para ir ao encontro do eunuco 
que, sentado no seu carro, está a ler uma passagem de Isaías (53, 
7-8), mas sem poder desvendar o seu significado. «Compreendes 
verdadeiramente o que estás a ler?»: pergunta Filipe; e o eunuco 
responde: «E como poderei compreender, sem alguém que me 
oriente?» (At 8, 30-31)32.

 
Jerónimo é o nosso guia, porque conduz cada leitor ao mis-

tério de Jesus, como Filipe fez (cf. At 8, 35), e adota responsável 
e sistematicamente as mediações exegéticas e culturais necessárias 
para uma leitura correta e enriquecedora da Sagrada Escritura33. 

A competência nas línguas em que foi comunicada a Palavra 
de Deus, a análise e avaliação acuradas dos manuscritos, a investi-
gação arqueológica exata, para além do conhecimento da história 
da interpretação, enfim todos os recursos metodológicos então 
disponíveis são utilizados por ele, de forma harmoniosa e erudita, 
em ordem a uma justa compreensão da Escritura inspirada.

 
Esta dimensão exemplar da atividade de São Jerónimo é muito 

importante também na Igreja de hoje.

32 Cf. São Jerónimo, Epistula 53, 5: CSEL 54, 451; ou então S. Cola (ed.), Le 
Lettere, vol. II da coletânea «Opere di San Girolamo» (Città Nuova, Roma 1997), 
54. 

33 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum, 12. 
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Se a Bíblia, conforme ensina a Dei Verbum, constitui «como 
que a alma da sagrada teologia»34 e a espinha dorsal espiritual da 
prática religiosa cristã,35 é indispensável que a ação de interpretar 
a Bíblia seja sustentada por específicas competências.

 
Para isso, servem certamente os centros especializados da in-

vestigação bíblica (como o Pontificio Istituto Biblico de Roma e, 
em Jerusalém, a École Biblique e o Studium Biblicum Franciscanum) 
e patrística (como o Augustinianum de Roma), mas também cada 
Faculdade de Teologia deve empenhar-se para que o ensino da 
Sagrada Escritura se encontre de tal modo programado que garan-
ta aos alunos uma capacidade interpretativa competente, tanto na 
exegese dos textos como nas sínteses de teologia bíblica.

 
Infelizmente, a riqueza da Escritura é ignorada ou minimizada 

por muitos, porque não lhes foram fornecidas as bases essenciais 
para o seu conhecimento.

Por conseguinte, a par dum incremento dos estudos eclesiásticos, 
dirigidos a sacerdotes e catequistas, que proporcionem de forma 
mais adequada a competência na Sagrada Escritura, deve ser pro-
movida uma formação alargada a todos os cristãos, para que cada 
um se torne capaz de abrir o livro sagrado e colher os seus frutos 
inestimáveis de sabedoria, esperança e vida36. 

Quero lembrar aqui o que o meu Predecessor deixou expresso 
na exortação apostólica Verbum Domini: «É possível compreen- 
der a sacramentalidade da Palavra através da analogia com a 
presença real de Cristo sob as espécies do pão e do vinho 
consagrados. (…)

34 Ibid., 24. 
35 Cf. ibid., 25. 
36 Cf. ibid., 21. 
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Referindo-se à atitude que se deve adotar tanto em relação à 
Eucaristia como à Palavra de Deus, São Jerónimo afirma: “Lemos 
as Sagradas Escrituras.

Eu penso que o Evangelho é o Corpo de Cristo; penso que 
as santas Escrituras são o seu ensinamento.

E quando Ele fala em ‘comer a minha carne e beber o meu 
sangue’ (Jo 6, 53), embora estas palavras se possam entender do 
Mistério [Eucarístico], todavia também a palavra da Escritura, o 
ensinamento de Deus, é verdadeiramente o corpo de Cristo e o 
seu sangue”»37.

 
Infelizmente, em muitas famílias cristãs – ao contrário do que 

se prescreve na Torah (cf. Dt 6, 6) –, não há ninguém que se sinta 
capaz de dar a conhecer aos filhos a Palavra do Senhor com toda 
a sua beleza e força espiritual.

Por isso, quis instituir o Domingo da Palavra de Deus,38 para 
encorajar a leitura orante da Bíblia e a familiaridade com a Palavra 
de Deus39. 

Assim todas as outras manifestações de religiosidade serão enri-
quecidas de sentido, orientadas segundo a hierarquia dos valores e 
dirigidas para o vértice da fé, ou seja, a plena adesão ao mistério 
de Cristo.

 

37 N.º 56. A citação de São Jerónimo encontra-se In Psalmum 147: CCL 78, 
337-338; ou então A. Capone (ed.), 59 Omelie sui Salmi (119-149), vol. IX/2 da 
coletânea «Opere di San Girolamo» (Città Nuova, Roma 2018), 171. 

38 Cf. Carta ap. sob forma de motu proprio Aperuit illis (30 de setembro de 
2019). 

39 Cf. Francisco, Exort. ap. Evangelii gaudium, 152; 175: AAS 105 (2013), 
1083-1084; 1093. 
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A Vulgata
 
O «fruto mais doce da árdua sementeira»40 que foi o estudo do 

grego e do hebraico, feito por Jerónimo, é a tradução do Antigo 
Testamento em latim a partir do original hebraico.

Até então, os cristãos do Império Romano podiam ler integral-
mente a Bíblia apenas em grego: quanto aos livros do Novo Testa-
mento, foram escritos em grego; para os do Antigo, havia uma versão 
completa, a chamada Septuaginta (ou seja, a versão dos Setenta), feita 
pela comunidade judaica de Alexandria por volta do século II (a.C.).

Mas, para os leitores de língua latina, não existia uma versão 
completa da Bíblia na sua língua; havia apenas algumas traduções, 
parciais e incompletas, feitas a partir do grego.

Cabe a Jerónimo – e, depois dele, aos seus continuadores – o 
mérito de ter empreendido uma revisão e uma nova tradução de 
toda a Escritura.

Tendo começado em Roma, com o encorajamento do Papa 
Dâmaso, a revisão dos Evangelhos e dos Salmos, depois, já no seu 
retiro em Belém, lançou-se à tradução de todos os livros veterotes-
tamentários diretamente do hebraico; uma obra, que se prolongou 
por vários anos.

 
Na realização deste trabalho de tradução, Jerónimo pôs a ren-

der o seu conhecimento do grego e do hebraico, bem como a 
sua sólida formação latina, e serviu-se dos instrumentos filológicos 
que tinha à sua disposição, em particular as Hexapla de Orígenes.

O texto final combinava a continuidade nas fórmulas já de 
uso comum com uma maior aderência ao ditame hebraico, sem 
sacrificar a elegância da língua latina.

O resultado é um verdadeiro monumento que marcou a his-
tória cultural do Ocidente, modelando a sua linguagem teológica.

40 São Jerónimo, Epistula 52, 3: CSEL 54, 417. 
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Superadas algumas repulsas iniciais, a tradução de Jerónimo 
tornou-se imediatamente património comum tanto dos eruditos 
como do povo cristão: daí o nome de Vulgata41.

A Europa da Idade Média aprendeu a ler, rezar e raciocinar 
nas páginas da Bíblia traduzida por Jerónimo.

«A Sagrada Escritura tornou-se, assim, uma espécie de “dicio-
nário imenso” (P. Claudel) e de “atlas iconográfico” (M. Chagall), 
onde foram beber a cultura e a arte cristã»42.

A literatura, as artes e a própria linguagem popular inspiraram-
-se constantemente na versão jeronimiana da Bíblia, deixando-nos 
tesouros de beleza e devoção.

 
Reconhecendo este facto incontestável, o Concílio de Trento 

estabeleceu o carácter «autêntico» da Vulgata no decreto Insuper, 
prestando homenagem ao uso secular que a Igreja dela fizera e 
atestando o seu valor como instrumento para o estudo, a pregação 
e as controvérsias públicas43.

Com isso, porém, não se procurava minimizar a importância 
das línguas originais, como aliás Jerónimo não cessava de lembrar, 
e muito menos proibir novos empreendimentos de tradução inte-
gral no futuro.

São Paulo VI, assumindo o mandato dos Padres do Concílio 
Vaticano II, quis que o trabalho de revisão da tradução da Vulgata 
fosse concluído e colocado à disposição de toda a Igreja.

E, em 1979, São João Paulo II, mediante a constituição apos-
tólica Scripturarum thesaurus,44 promulgou a edição típica chama-
da Neovulgata.

41 Cf. Bento XVI, Exort. ap. pós-sinodal Verbum Domini, 72: AAS 102 (2010), 
746-747. 

42 São João Paulo II, Carta aos artistas (4 de abril de 1999), 5: AAS 91 
(1999), 1159-1160. 

43 Cf. Denzinger-Schönmetzer, Enchiridion Symbolorum, 1506. 
44 Publicada em 25 de abril de 1979; cf. AAS 71 (1979), 557-559. 
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A tradução como inculturação

Com esta sua tradução, Jerónimo conseguiu «inculturar» a Bíblia 
na língua e cultura latinas, tornando-se esta operação um paradigma 
permanente para a ação missionária da Igreja.

Na verdade, «quando uma comunidade acolhe o anúncio da 
salvação, o Espírito Santo fecunda a sua cultura com a força trans-
formadora do Evangelho»,45 estabelecendo-se assim uma espécie de 
circularidade: se a tradução de Jerónimo é devedora à língua e à 
cultura dos clássicos latinos, cujos vestígios são bem visíveis, por 
sua vez ela, com a sua linguagem e o seu conteúdo simbólico e 
rico de imagens, tornou-se um elemento criador de cultura.

 
A obra de tradução de Jerónimo ensina-nos que os valores e 

as formas positivas de cada cultura constituem um enriquecimento 
para toda a Igreja.

As várias maneiras, em que é anunciada, compreendida e vivida 
a Palavra de Deus em cada nova tradução, enriquecem a própria 
Escritura, pois esta, segundo a conhecida expressão de Gregório 
Magno, cresce com o leitor,46 recebendo novas acentuações e to-
nalidades ao longo dos séculos.

A inserção da Bíblia e do Evangelho nas diferentes culturas faz 
com que a Igreja se manifeste cada vez mais como «sponsa ornata 
monilibus suis – uma noiva que se adorna com as suas joias» (Is 61, 10).

E simultaneamente atesta que a Bíblia precisa de ser cons-
tantemente traduzida nas categorias linguísticas e mentais de cada 
cultura e de cada geração, mesmo na cultura secularizada global 
do nosso tempo47.

45 Francisco, Exort. ap. Evangelii gaudium, 116: AAS 105 (2013), 1068. 
46 Cf. Hom. in Ezech. I, 7: PL 76, 843D. 
47 Cf. Francisco, Exort. ap. Evangelii gaudium, 116: AAS 105 (2013), 

1068. 
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Foi lembrado, justamente, que é possível estabelecer uma ana-
logia entre a tradução, enquanto ato de hospitalidade linguística, e 
outras formas de acolhimento48. 

Por isso, a tradução não é um trabalho que tem a ver unica-
mente com a linguagem, mas corresponde verdadeiramente a uma 
decisão ética mais ampla, que está ligada com a visão inteira da vida.

Sem tradução, as diferentes comunidades linguísticas ver-se-iam 
impossibilitadas de comunicar entre si; fecharíamos as portas da 
história uns aos outros e negaríamos a possibilidade de construir 
uma cultura do encontro49. 

Com efeito, sem tradução, não se dá hospitalidade, antes pelo 
contrário, reforçam-se as ações de hostilidade.

O tradutor é um construtor de pontes.
Quantos juízos precipitados, quantas condenações e conflitos 

nascem do facto de ignorarmos a língua dos outros e de não nos 
aplicarmos, com tenaz esperança, a esta prova de amor infindável 
que é a tradução!

 
O próprio Jerónimo teve de se opor ao pensamento dominante 

do seu tempo.
Se, nos alvores do Império Romano, era relativamente comum 

saber grego, já no tempo dele isso constituía uma raridade.
E, contudo, ele tornou-se um dos melhores conhecedores da 

língua e literatura grecocristãs e empreendeu uma viagem ainda 
mais árdua quando, sozinho, se dedicou ao estudo do hebraico.

Se, como está escrito, «os limites da minha linguagem são os 
limites do meu mundo»,50 pode-se dizer que devemos ao poliglotismo 
de São Jerónimo uma compreensão do cristianismo mais universal 
e, simultaneamente, mais coerente com as suas fontes.

48 Cf. P. Ricœur, Sur la traduction (Bayard, Paris 2004). 
49 Cf. Francisco, Exort. ap. Evangelii gaudium, 24: AAS 105 (2013), 1029-

1030. 
50 L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, 5.6. 
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Com a celebração do centenário da morte de São Jerónimo, 
o olhar volta-se para a vitalidade missionária extraordinária que 
se manifesta na tradução da Palavra de Deus em mais de três mil 
línguas.

Muitos são os missionários, a quem se deve o precioso traba-
lho de publicação de gramáticas, dicionários e outros instrumentos 
linguísticos que proporcionam as bases para a comunicação humana 
e são um veículo para o «sonho missionário de chegar a todos»51.

É necessário valorizar todo este trabalho e investir nele, con-
tribuindo para a superação das fronteiras da incomunicabilidade e 
falta de encontro.

Ainda há muito que fazer. Como foi dito, não existe entendi-
mento sem tradução:52 não nos compreenderíamos a nós mesmos 
nem aos outros.

 

Jerónimo e a Cátedra de Pedro
 
Jerónimo teve sempre uma relação particular com a cidade de 

Roma: Roma é o porto espiritual aonde volta continuamente; em 
Roma, formou-se o humanista e forjou-se o cristão; ele é homo 
romanus.

Esta ligação verifica-se, de modo muito peculiar, com a língua 
da cidade, o latim, de que foi mestre e cultor, mas verifica-se sobre-
tudo com a Igreja de Roma, designadamente a Cátedra de Pedro.

Embora anacronicamente, a tradição iconográfica retratou-o com 
a púrpura cardinalícia, para evidenciar a sua pertença ao presbitério 
de Roma junto do Papa Dâmaso. Foi em Roma que começou a 
revisão da tradução. E mesmo quando as invejas e incompreensões 

51 Francisco, Exort. ap. Evangelii gaudium, 31: AAS 105 (2013), 1033. 
52 Cf. G. Steiner, After Babel. Aspects of language and translation (Oxford Uni-

versity Press, New York 1975). 
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o forçaram a deixar a cidade, sempre permaneceu intensamente 
ligado à Cátedra de Pedro.

 
Para Jerónimo, a Igreja de Roma é o terreno fecundo onde a 

semente de Cristo produz fruto abundante53.
Num período turbulento, em que a túnica inconsútil da Igreja 

muitas vezes acaba dilacerada pelas divisões entre os cristãos, Je-
rónimo olha para a Cátedra de Pedro como ponto de referência 
seguro: «Eu, que não sigo mais ninguém senão Cristo, uno-me em 
comunhão com a Cátedra de Pedro. Eu sei que sobre esta pedra 
está edificada a Igreja».

No meio das disputas com os arianos, escreve a Dâmaso: 
«Quem não junta contigo, desperdiça; quem não é de Cristo, é 
do anticristo»54. 

Por isso, pode também afirmar: «Eu estou com todo aquele 
que estiver na cátedra de Pedro»55.

 
Jerónimo encontrou-se frequentemente envolvido em ásperas 

disputas pela causa da fé.
O seu amor à verdade e a defesa ardente de Cristo talvez o 

tenham levado a algum excesso de violência verbal nas suas cartas 
e livros.

Contudo o objetivo que guia a sua vida é a paz: «A paz, 
quero-a também eu; e não só a desejo, mas imploro-a! Entendo, 
porém, a paz de Cristo, a paz autêntica, uma paz sem resíduos de 
hostilidade, uma paz que não abrigue em si a guerra; não a paz 
que subjuga os adversários, mas a que nos une em amizade!»56

 

53 Cf. São Jerónimo, Epistula 15, 1: CSEL 54, 63. 
54 Idem, Epistula 15, 2: CSEL 54, 62-64. 
55 Idem, Epistula 16, 2: CSEL 54, 69. 
56 Idem, Epistula 82, 2: CSEL 55, 109. 



4. Da Santa Sé4. Da Santa Sé 1235

O nosso mundo precisa, mais do que nunca, do remédio da 
misericórdia e da comunhão.

Deixai-me repetir uma vez mais: ofereçamos um testemunho de 
comunhão fraterna, que se torne fascinante e luminoso57. «Por isto 
é que todos conhecerão que sois meus discípulos: se vos amardes 
uns aos outros» (Jo 13, 35).

Foi o pedido que Jesus fez ao Pai numa intensa oração: «Que 
todos sejam um só (...) em Nós e o mundo creia» (Jo 17, 21).

 

Amar o que Jerónimo amou
 
Ao concluir esta Carta, desejo fazer mais um apelo a todos. 

Entre muitos elogios feitos a São Jerónimo pelos seus vindouros, 
encontra-se este: não foi considerado simplesmente um dos maiores 
cultores da «biblioteca» de que se nutre o cristianismo ao longo dos 
tempos, a começar pelo tesouro da Sagrada Escritura, mas aplica-
-se-lhe aquilo que ele mesmo escreveu sobre Nepociano: «Com a 
leitura assídua e a meditação constante, fizera do seu coração uma 
biblioteca de Cristo»58.

 Jerónimo não poupou esforços para enriquecer a sua biblioteca, 
vendo nela um laboratório indispensável para a compreensão da fé 
e para a vida espiritual; e, nisto, constitui um exemplo admirável 
também para o presente.

Mas ele foi mais longe! O estudo não se limitou aos anos 
juvenis da formação, mas foi um compromisso constante, uma 
prioridade de cada dia da sua vida.

Enfim, podemos dizer que ele assimilou uma biblioteca inteira 
e tornou-se dispensador de ciência para muitos outros.

57 Cf. Exort. ap. Evangelii gaudium, 99: AAS 105 (2013), 1061. 
58 São Jerónimo, Epistula 60, 10: CSEL 54, 561. 
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No século IV, Postumiano, que viajou pelo Oriente para des-
cobrir movimentos monásticos, foi testemunha ocular do estilo de 
vida de Jerónimo, com quem viveu alguns meses, tendo-o descrito 
assim: «Encontra-se todo embrenhado na leitura, todo embrenhado 
nos livros; não descansa de dia nem de noite; sempre está a ler ou 
a escrever qualquer coisa»59.

A propósito, penso muitas vezes na experiência que pode fazer 
hoje um jovem quando entra numa livraria da sua cidade ou num 
site da Internet e procura lá o setor dos livros religiosos.

Quando existe, na maioria dos casos trata-se de um setor que 
não só é marginal, mas carece de obras substanciosas.

Examinando aquelas estantes ou as páginas em rede, dificilmente 
um jovem poderia compreender como a investigação religiosa seja 
uma aventura apaixonante que une pensamento e coração; como a 
sede de Deus tenha inflamado grandes mentes no decurso dos séculos 
até hoje; como o amadurecimento da vida espiritual tenha conta-
giado teólogos e filósofos, artistas e poetas, historiadores e cientistas.

Um dos problemas atuais – e não só da religião – é o anal-
fabetismo: faltam as habilitações hermenêuticas que nos tornem 
intérpretes e tradutores credíveis da nossa própria tradição cultural.

De forma especial aos jovens, quero lançar um desafio: parti à 
procura da vossa herança. O cristianismo torna-vos herdeiros dum 
património cultural insuperável, do qual deveis tomar posse.

Apaixonai-vos por esta história, que é vossa. Tende a ousadia de 
fixar o olhar naquele jovem inquieto que foi Jerónimo; ele, como 
a personagem da parábola de Jesus, vendeu tudo quanto possuía 
para comprar a «pérola de grande valor» (Mt 13, 46).

Verdadeiramente Jerónimo é a «Biblioteca de Cristo», uma 
biblioteca perene que, passados dezasseis séculos, continua a ensinar-
-nos o que significa o amor de Cristo, um amor inseparável do 
encontro com a sua Palavra.

59 Sulpicius Severus, Dialogus I, 9, 5: SCh 510, 136-138. 
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Por isso, o centenário atual constitui um apelo a amar o que 
Jerónimo amou, redescobrindo os seus escritos e deixando-se to-
car pelo impacto duma espiritualidade que se pode descrever, no 
seu núcleo mais vital, como o desejo inquieto e apaixonado dum 
conhecimento maior do Deus da Revelação.

Como podemos deixar de ouvir, em nossos dias, aquilo a que 
Jerónimo instigava sem cessar os seus contemporâneos: «Lede com 
muita frequência as divinas Escrituras; aliás, que o Livro Sagrado 
nunca seja deposto das vossas mãos»?60

 
Exemplo luminoso é a Virgem Maria, evocada por Jerónimo 

sobretudo na sua maternidade virginal, mas também na sua atitude 
de leitora orante da Escritura.

Maria meditava no seu coração (cf. Lc 2, 19.51) «porque era 
santa e lera a Sagrada Escritura, conhecia os profetas e lembrava-
-se do que o anjo Gabriel Lhe anunciara e fora vaticinado pelos 
profetas (...), via o recém-nascido que era seu filho, o seu único 
filho que jazia e chorava naquele presépio, mas verdadeiramente a 
quem Ela via ali deitado era o Filho de Deus.

O que Ela via comparava-o com quanto lera e ouvira»61. 
Confiemo-nos a Ela, que pode, melhor do que ninguém, 

ensinar-nos como ler, meditar, rezar e contemplar a Deus que Se 
faz presente na nossa vida, sem nunca Se cansar.

Roma, em São João de Latrão, na Memória litúrgica de São Jerónimo, 
30 de setembro do ano 2020, oitavo do meu pontificado.

Franciscus

60 São Jerónimo, Epistula 52, 7: CSEL 54, 426. 
61 Idem, Homilia de nativitate Domini IV: PL Suppl. 2, 191. 








