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Apresentação
Escolhemos para tema do mês um discurso do Papa Francisco 

no Simpósio Internacional «para uma teologia fundamental do 
sacerdócio», em 17 de fevereiro.

Do senhor D. José Cordeiro publicamos a homilia proferida 
em Quarta-Feira de Cinzas. Textos escritos para uma antologia de 
compositores bracarenses e para a revista do festival de Órgão. O 
convite aos sacerdotes para participarem na Missa Crismal, na Sé, e 
no almoço/convívio que se seguiu no Colégio D. Diogo de Sousa.

Da Santa Sé publicamos o texto da Consagração do mundo ao 
Imaculado Coração e a homilia proferida em quarta-feira de cinzas. 
Damos conhecimento da constituição Praedicate Evangelium sobre a 
Cúria Romana, de orientações relativas ao acolhimento aos migrantes 
e de uma Instrução referente à identidade da Escola Católica.

Informamos do destino dado ao produto do contributo peni-
tencial recebido em 2021.

Num texto de Rui Ferreira recordamos o que foi a Capela da 
Senhora do Amparo que existiu no Campo da Vinha.

Marcou este mês a guerra que teve origem na invasão da 
Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro. O facto, que provocou 
grande violência, destruição e mortes, gerou uma onda de indi-
-gnação e de solidariedade por toda a Arquidiocese manifestada 
em vigílias de oração, manifestações de apoio e recolha de bens e 
acolhimento de refugiados.

Foram-se aligeirando as restrições impostas pela pandemia da 
Covid-19

O Diretor
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Vida atual do sacerdote

Discurso do Papa Francisco no Simpósio Internacio-
nal «para uma teologia fundamental do sacerdócio», 
em 17 de fevereiro de 2022.

Queridos irmãos, bom dia!
Agradeço-vos a oportunidade de partilhar convosco esta reflexão, 

nascida daquilo que o Senhor, pouco a pouco, me deu a conhecer 
durante os meus 52 anos de sacerdócio.

Nesta grata recordação, não quero deixar de fora os sacerdotes 
que desde a minha infância me mostraram, com a sua vida e o 
seu testemunho, os traços do rosto do Bom Pastor.

Meditando sobre o que poderia partilhar convosco da vida atual 
do sacerdote, cheguei à conclusão de que a melhor palavra deriva 
do testemunho que recebi de tantos padres ao longo dos anos. 
O que vos proponho resulta dum exercício de refletir sobre eles, 
individuando e contemplando as caraterísticas distintivas que lhes 
davam força, alegria e esperança singulares na sua missão pastoral.

Simultaneamente devo dizer o mesmo daqueles irmãos sa-
cerdotes que tive de acompanhar porque perderam o fogo do 
primeiro amor, tornando-se estéril, repetitivo e quase sem sentido 
o seu ministério.
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Na sua vida, o sacerdote atravessa condições e momentos dife-
renciados; pessoalmente, passei por variadas condições e momentos 
e, ao «ruminar» as moções do Espírito, constatei que nalgumas 
situações, incluindo os momentos de provação, dificuldade e deso-
lação, quando vivia e partilhava duma determinada forma a vida, 
a paz permanecia.

Estou ciente de que muito se poderia dizer e teorizar sobre o 
sacerdócio; mas hoje desejo circunscrever esta minha partilha con-
vosco a esta «pequena colheita», para que o sacerdote atual possa, 
independentemente do momento que esteja a viver, experimentar 
a paz e a fecundidade que o Espírito quer dar.

Não sei se estas reflexões são o «canto do cisne» da minha vida 
sacerdotal, mas posso certamente assegurar que provêm da minha 
experiência. Não dou teorias; falo daquilo que vivi.

O tempo que estamos a viver requer, de nós, que não igno-
remos a mudança, mas, ao contrário, nos abramos a ela com a 
consciência de estarmos perante uma mudança epocal (já o disse 
noutras ocasiões). E, se ainda tínhamos dúvidas, a covid tornou 
isto mais do que evidente: de facto, a sua irrupção é muito mais 
que uma questão de saúde, muito mais do que uma constipação.

A mudança apresenta-nos sempre diferentes modos de a en-
frentar. O problema é que, se muitas ações e atitudes podem ser 
úteis e boas, nem todas elas têm sabor de Evangelho.

Aqui está o nó que devemos discernir: a mudança e a ação 
têm sabor de Evangelho ou não?

É o caso, por exemplo, de procurar formas codificadas, frequen-
temente ancoradas no passado, que nos «garantem» uma espécie de 
proteção contra os riscos, refugiando-nos num mundo ou numa 
sociedade que já não existe (se é que alguma vez existiu!), como se 
uma tal ordem fosse capaz de pôr fim aos conflitos que a história 
nos apresenta. É a crise de recuar à procura de refúgio.

Outra atitude pode ser um otimismo exagerado: «vai correr 
tudo bem»! Seguir em frente sem discernimento e sem as deci-
sões necessárias. Este otimismo acaba por ignorar os feridos desta 
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transformação, não consegue aceitar as tensões, complexidades e 
ambiguidades próprias do tempo presente e «consagra» a última 
novidade como aquilo que é verdadeiramente real, desprezando 
assim a sabedoria dos anos.

São dois tipos de fuga, que fazem lembrar as atitudes do mer-
cenário que vê vir o lobo e foge: foge para o passado ou foge para 
o futuro. Mas nenhuma destas atitudes leva a soluções amadurecidas. 
O hoje concreto: é aqui que nos devemos deter.

Ao contrário, gosto da atitude que nasce da decisão de ocupar-se 
confiadamente da realidade, ancorando-se na sábia Tradição viva e 
vivente da Igreja, que permite fazer-se ao largo sem medo.

Neste momento histórico, sinto que Jesus nos convida mais uma 
vez a «fazer-se ao largo» (cf. Lc 5, 4) com a confiança de que Ele 
é o Senhor da história e, guiados por Ele, poderemos discernir o 
horizonte para onde tender.

A nossa salvação não é assética, a partir de laboratório ou de 
espiritualismos desencarnados (estamos sempre perante a tentação 
do gnosticismo, que é moderna, é atual); discernir a vontade de 
Deus significa aprender a interpretar a realidade com os olhos do 
Senhor, sem necessidade de fugir daquilo que acontece ao nosso 
povo na situação real onde vive e sem aquela ansiedade que induz 
a procurar uma saída rápida e tranquilizante guiada pela ideologia 
do momento ou por uma resposta pré-fabricada, ambas incapazes 
de se ocuparem dos momentos mais difíceis e até obscuros da 
nossa história.

Estas duas vias levar-nos-iam a negar «a nossa história de Igreja, 
que é gloriosa por ser história de sacrifícios, de esperança, de luta 
diária, de vida gasta no serviço, de constância no trabalho fadigoso» 
(Exort. ap. Evangelii gaudium, 96).

Em tal contexto, a própria vida sacerdotal ressente-se deste 
desafio; sintoma disso é a crise vocacional que, em várias partes, 
preocupa as nossas comunidades. Mas também é verdade que 
muitas vezes isso se fica a dever à ausência de fervor apostólico 
contagiante nas comunidades, acabando por não entusiasmar nem 
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suscitar atração: são comunidades que até funcionam, por exemplo 
bem organizadas, mas sem entusiasmo; está tudo em ordem, mas 
falta o fogo do espírito.

Onde houver vida, fervor, anseio de levar Cristo aos outros, 
surgem vocações genuínas. Mesmo em paróquias onde os sacerdo-
tes não aparecem muito empenhados e alegres, é a vida fraterna 
e fervorosa da comunidade que desperta o desejo de se consagrar 
inteiramente a Deus e à evangelização, sobretudo se esta comuni-
dade vivaz reza insistentemente pelas vocações e tem a coragem 
de propor aos seus jovens um caminho de especial consagração.

Quando caímos no funcionalismo, quando tudo é organização 
pastoral e nada mais, isto não atrai de maneira alguma; mas quando 
há o padre ou a comunidade que tem o tal fervor cristão, batismal, 
então há a atração de novas vocações.

A vida dum sacerdote é, antes de mais nada, a história de 
salvação dum batizado. O Cardeal Ouellet falou da distinção entre 
sacerdócio ministerial e batismal. Às vezes esquecemos o Batismo, 
e o sacerdote torna-se uma função: é o funcionalismo. E isto é 
perigoso!

Nunca devemos esquecer que cada vocação específica, incluindo 
esta ao sacramento da Ordem, é realização do Batismo.

É sempre uma grande tentação viver um sacerdócio sem Batis-
mo: existem estes sacerdotes «sem Batismo», isto é, sem a memória 
de que a nossa primeira vocação é à santidade.

Ser santo significa conformar-se a Jesus, deixando a nossa vida 
palpitar com os seus próprios sentimentos (cf. Flp 2, 5).

Só quando se procura amar como Jesus amou é que tornamos 
Deus visível e, consequentemente, realizamos a nossa vocação à 
santidade. Com toda a razão nos lembrava São João Paulo II que 
«o sacerdote, como a Igreja, deve crescer na consciência da sua 
permanente necessidade de ser evangelizado» (Exort. ap. pós-sinodal 
Pastores dabo vobis, 25/III/1992, 26).

Tenta ir dizer a um bispo, a um sacerdote que deve ser evan-
gelizado. Não compreendem! Isto sucede. É o drama de hoje.
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Cada vocação específica deve ser submetida a este tipo de 
discernimento.

A nossa vocação é, antes de tudo, uma resposta Àquele que nos 
amou primeiro (cf. 1 Jo 4, 19). E aqui está a fonte da esperança, 
pois, mesmo no meio da crise, o Senhor não cessa de amar e, por 
conseguinte, de chamar. E disto é testemunha cada um de nós: um 
dia o Senhor encontrou-nos onde estávamos e como estávamos, 
em ambientes contrários ou situações familiares complexas.

Gosto de reler Ezequiel 16 e às vezes sinto-me identificado: 
encontrou-me aqui, encontrou-me assim, e levou-me para diante… 
Mas isto não O dissuadiu do desígnio de escrever, por meio de 
cada um de nós, a história da salvação. E foi assim desde o início; 
pensemos em Pedro e Paulo, em Mateus... só para nomear alguns. 
O facto de os ter escolhido não deriva duma opção ideal, mas 
dum compromisso concreto com cada um deles.

Cada um, olhando para a própria humanidade, a própria 
história, a própria índole, não se deve perguntar se uma escolha 
vocacional é conveniente ou não, mas se, em consciência, aquela 
vocação desvenda nele o potencial de Amor recebido no dia do 
próprio Batismo.

Ao longo destes períodos de mudança, muitas são as dúvidas 
a enfrentar e também as tentações que hão de vir. Por isso, nesta 
minha intervenção, quero deter-me simplesmente naquilo que sinto 
ser decisivo para a vida dum sacerdote hoje, tendo presente o que 
diz Paulo: «é n’Ele [em Cristo] que toda a construção bem ajus-
tada cresce para formar um templo santo, no Senhor» (Ef 2, 21).

Crescer bem ajustada significa crescer em harmonia; mas só 
o Espírito Santo nos pode fazer crescer em harmonia, segundo a 
definição tão bela que dava d’Ele São Basílio: «Ipse harmonia est» 
(Tratado «Sobre o Espírito Santo, nº 38).

Assim, pensei que toda a construção, para se manter de pé, 
precisa de sólidos alicerces; quero, pois, partilhar convosco as 
atitudes que dão solidez à pessoa do sacerdote; quero partilhar 
(vós já o ouvistes, mas repito-o uma vez mais!) as quatro co-
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lunas constitutivas da nossa vida sacerdotal, a que chamaremos 
as «quatro proximidades», pois seguem o estilo de Deus, que é 
fundamentalmente um estilo de proximidade (cf. Dt 4, 7). Assim 
Se define a Si próprio, colocando estas palavras na boca do seu 
povo: «Que grande nação haverá que tenha um deus tão próximo 
de si como está próximo de nós o Senhor, nosso Deus sempre 
que O invocamos?»

O estilo de Deus é proximidade, é uma proximidade especial, 
compassiva e terna.

As três palavras que definem a vida dum sacerdote (e também 
dum cristão), porque são tiradas precisamente do estilo de Deus: 
proximidade, compaixão e ternura.

Já me referi a isto no passado; hoje, porém, quero deter-me 
mais longamente, porque o sacerdote, mais do que de receitas ou 
teorias, precisa de instrumentos concretos para acometer o seu 
ministério, a sua missão e a sua vida quotidiana.

São Paulo exortava Timóteo a manter vivo o dom de Deus 
que recebera pela imposição das mãos dele, pois Deus não nos 
concedeu um espírito de timidez, mas de fortaleza, amor e so-
briedade (cf. 2 Tm 1, 6-7).

Julgo que estas quatro colunas, estas quatro «proximidades» de 
que vou falar agora podem ajudar, de forma prática, concreta e 
esperançosa, a reavivar o dom e a fecundidade que um dia nos 
foram prometidos, e a conservar vivo aquele dom.

Em primeiro lugar, a proximidade com Deus. Quatro proximi-
dades, e a primeira é a proximidade com Deus.

Proximidade com Deus
Por outras palavas, proximidade com o Senhor próximo. «Eu 

sou a videira; vós, os ramos (João diz isto no seu Evangelho a 
propósito de «permanecer»). Quem permanece em Mim e Eu nele, 
esse dá muito fruto, pois, sem Mim, nada podeis fazer. Se alguém 
não permanece em Mim, é lançado fora, como um ramo, e seca. 
Esses são apanhados e lançados ao fogo, e ardem. Se permanecerdes 



1. Tema do Mês1. Tema do Mês 439

em Mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que 
quiserdes, e assim vos acontecerá» (Jo 15, 5-7).

O sacerdote é convidado, antes de mais nada, a cultivar esta 
proximidade, a intimidade com Deus, e desta relação poderá haurir 
todas as forças necessárias para o seu ministério. 

A relação com Deus é, por assim dizer, o enxerto que nos 
mantém dentro duma ligação de fecundidade. 

Sem uma relação significativa com o Senhor, o nosso ministério 
tende a tornar-se estéril. 

A proximidade com Jesus, o contacto com a sua Palavra, 
permite-nos comparar a nossa vida com a d’Ele e aprender a não 
nos escandalizarmos com nada do que nos acontece, a defender-
-nos dos «escândalos». 

Como sucedeu com o Mestre, passareis por momentos de 
alegria e festas nupciais, milagres e curas, multiplicação de pães e 
descanso. Haverá momentos em que poder-se-á ser louvado, mas 
virão horas também de ingratidão, rejeição, dúvida e solidão, a 
ponto de ter que dizer: «Meu Deus, meu Deus, porque me aban-
donastes?» (Mt 27, 46).

A proximidade com Jesus convida-nos a não temer nenhuma 
destas horas, não porque somos fortes, mas porque olhamos para 
Ele e agarramo-nos a Ele, dizendo-Lhe: «Senhor, não permitais 
que eu caia em tentação! Fazei-me compreender que estou a viver 
um momento importante na minha vida e que Vós estais comigo 
para provar a minha fé e o meu amor» (Carlo Maria Martini, La 
fuerza de la debilidad. Reflexiones sobre Job, Salterrae 2014, 84). 

Por vezes esta proximidade com Deus assume a forma duma luta: 
havemos de lutar com o Senhor sobretudo nos momentos em que a 
sua ausência se faz sentir mais na vida do sacerdote ou na vida das 
pessoas a ele confiadas; lutar toda a noite e pedir a sua bênção (cf. Gn 
32, 25-27), que será fonte de vida para muitos. Às vezes é uma luta. 

Contava-me um padre jovem, que trabalha aqui na Cúria: tem 
um trabalho difícil, ou seja, pôr um lugar em ordem e à noite 
voltava cansado. Voltava cansado, mas repousava antes de ir para 
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a cama diante de Nossa Senhora com o terço na mão. Ele, um 
curial, um funcionário do Vaticano, precisava desta proximidade. 

Criticam-se muito as pessoas da Cúria, e às vezes com verdade; 
mas eu posso dizer também e dar testemunho de que aqui dentro 
há santos. Isto é verdade!

Muitas crises sacerdotais têm origem precisamente numa escassa 
vida de oração, numa falta de intimidade com o Senhor, numa 
redução da vida espiritual a mera prática religiosa. 

Quero distinguir isto, mesmo na formação: uma coisa é a vida 
espiritual, outra é a prática religiosa. 

«Como está a tua vida espiritual?» - «Bem, está bem! Faço a 
meditação de manhã, rezo o terço, rezo a “sogra” (a sogra é o 
breviário), rezo o breviário e tudo... Faço tudo». 

Não! Isto é prática religiosa. Mas como está a tua vida espiritual? 
Recordo momentos importantes da minha vida em que esta 

proximidade com o Senhor foi decisiva para me manter de pé, 
aguentar-me nos momentos escuros. 

Sem a intimidade da oração, da vida espiritual, da proximidade 
concreta com Deus através da escuta da Palavra, da Celebração 
Eucarística, do silêncio da adoração, da consagração a Maria, do 
sábio acompanhamento duma guia, do sacramento da Reconcilia-
ção… sem estas «proximidades» concretas, um sacerdote não passa, 
por assim dizer, dum trabalhador cansado que não se aproveita dos 
benefícios dos amigos do Senhor. 

Na outra diocese, gostava de perguntar aos padres, que me 
contavam os seus trabalhos: «Diz-me?! Como vais tu para a cama?» 

E não percebiam a pergunta. «Sim! À noite, como vais para a 
cama?» – «Chego cansado, como qualquer coisa e vou para a cama, 
e lá vejo a televisão que está na frente...» – «Mas como? Não pas-
sas sequer junto do Senhor, ao menos para Lhe dar a boa noite?» 

Aqui está o problema… Falta de proximidade. Era habitual o 
cansaço do trabalho, ir descansar e ver televisão – o que é lícito 
–, mas sem o Senhor, sem esta proximidade, não está bem!

Rezara o terço, rezara o breviário, mas sem a intimidade com 
o Senhor. Não sentia a necessidade de dizer ao Senhor: «Adeus! 
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Até amanhã! Muito obrigado!» São pequenos gestos que revelam 
o comportamento duma alma sacerdotal.

Por exemplo, na vida sacerdotal, muitas vezes pratica-se a oração 
apenas como um dever, esquecendo que a amizade e o amor não 
podem ser impostos como uma regra externa, mas são uma opção 
fundamental do nosso coração. 

Um sacerdote que reza permanece, radicalmente, um cristão 
que compreendeu profundamente o dom recebido no Batismo. 
Um padre que reza é um filho que se lembra continuamente de 
ser filho e ter um Pai que o ama. Um padre que reza é um filho 
que se aproxima do Senhor.

Mas tudo isto é difícil se não se está habituado a ter espaços 
de silêncio ao longo do dia. Se não se sabe largar o «fazer» de 
Marta, para aprender o «estar» de Maria. 

Custa a renunciar ao ativismo – muitas vezes o ativismo pode 
ser uma fuga –, porque quando cessamos de nos atarefar, não vem 
logo ao coração a paz, mas a desolação; e, para não entrar em 
desolação, estamos dispostos a nunca parar. 

O trabalho é uma distração, para não entrar na desolação. Mas 
desolação é de certo modo o ponto de encontro com Deus. É 
justamente aceitando a desolação que vem do silêncio, do jejum 
de atividades e palavras, da coragem de nos examinarmos com 
sinceridade… é precisamente nessa situação que tudo ganha 
uma luz e uma paz que já não assentam sobre as nossas forças 
e capacidades. 

Trata-se de aprender a deixar que o Senhor continue a realizar 
a sua obra em cada um e corte tudo o que é infecundo, estéril, 
e que distorce a vocação. 

Perseverar na oração significa mais do que permanecer fiéis 
a uma prática: significa não fugir quando a própria oração nos 
conduz ao deserto. 

O caminho do deserto leva à intimidade com Deus, mas sob 
condição de não fugir, não encontrar formas para escapar deste 
encontro. 
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Hei de conduzi-lo ao deserto «para lhe falar ao coração»: diz 
o Senhor ao seu povo, pela boca do profeta Oseias (cf. 2,16). 

Aqui está uma coisa acerca da qual se deve questionar o sa-
cerdote: é capaz de se deixar levar ao deserto? 

Os guias espirituais, aqueles que acompanham os sacerdotes, 
devem compreender, ajudando-os a porem-se esta pergunta: és 
capaz de te deixar levar ao deserto? Ou vais logo para o oásis da 
televisão ou doutra coisa qualquer?

A proximidade com Deus permite-nos, a nós sacerdotes, tomar 
contacto com o sofrimento que existe no nosso coração e, se 
aceite, nos desarma até ao ponto de tornar possível um encontro. 

A oração que, como fogo, anima a vida sacerdotal é o clamor 
dum coração contrito e arrependido, que o Senhor (assim no-lo diz 
a Palavra) não despreza (cf. Sal 51/50, 19). «Os justos clamaram e 
o Senhor atendeu-os \ e livrou-os das suas angústias. \ O Senhor 
está perto dos corações contritos \ e salva os espíritos abatidos» 
(Sal 34/33, 18-19).

Um sacerdote deve ter um coração suficientemente «ampliado» 
para dar espaço ao sofrimento do povo que lhe está confiado e 
ao mesmo tempo, como sentinela, anunciar a aurora da Graça de 
Deus que se manifesta precisamente naquele sofrimento. 

Abraçar, aceitar e apresentar a própria miséria na proximidade 
com o Senhor será a melhor escola para poder, pouco a pouco, 
dar espaço a toda a miséria e sofrimento que encontrar dia a dia 
no seu ministério, até ao ponto de se tornar ele mesmo como o 
coração de Cristo. 

E isto preparará o sacerdote também para outra proximidade: 
a proximidade com o Povo de Deus. Na proximidade com Deus, 
o sacerdote reforça a proximidade com o seu povo; e, vice-versa, 
na proximidade com o seu povo vive também a proximidade com 
o seu Senhor. 

E esta proximidade com Deus – chama-me a atenção – é a 
primeira tarefa dos bispos, porque quando os Apóstolos «inventam» 
os diáconos, Pedro depois explica a sua função e conclui assim: 
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«E para nós – os bispos – fica a oração e o anúncio da Palavra» 
(cf. At 6, 4). 

Por outra palavras, a primeira tarefa do bispo é rezar; e isto 
vale também para o sacerdote: rezar.

«Ele é que deve crescer, e eu diminuir» (Jo 3, 30): dizia João 
Batista. A intimidade com Deus torna possível tudo isto, porque 
na oração se faz experiência de ser grande aos seus olhos, e então 
já não é um problema para os sacerdotes próximos do Senhor 
tornar-se pequenos aos olhos do mundo. E lá, naquela proximi-
dade, já não assusta conformar-se a Jesus Crucificado, como nos 
é pedido no rito da ordenação sacerdotal, que é maravilhoso, mas 
esquecemo-lo frequentemente.

E passemos à segunda proximidade, que será mais breve do 
que a primeira.

Proximidade com o bispo
Durante muito tempo, esta segunda proximidade foi lida só de 

maneira unilateral. 
Muitas vezes na história da Igreja, e ainda hoje, se dá à obe-

diência uma interpretação distante do sentir do Evangelho.
A obediência não é um atributo disciplinar, mas a caraterística 

mais forte dos laços que nos unem em comunhão. 
Obedecer – neste caso, ao bispo – significa aprender a escu-

tar, lembrando-se de que ninguém se pode arvorar em detentor 
da vontade de Deus e que esta há de ser compreendida apenas 
através do discernimento. 

Assim, a obediência é a escuta da vontade de Deus que se 
discerne precisamente numa ligação. 

Esta atitude de escuta permite maturar a ideia de que ninguém 
é o princípio e o fundamento da vida, mas cada qual deve neces-
sariamente confrontar-se com os outros. 

Esta lógica das proximidades – neste caso com o bispo, mas 
vale também para as outras – permite vencer qualquer tentação 
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de fechamento, de autojustificação e de vida de «solteiro», ou de 
«solteirão». 

Quando os padres se fecham, se vão fechando cada vez mais…, 
acabam «solteirões» com todas as manias dos «solteirões». E não é 
um belo espetáculo! 

Esta proximidade convida-nos, ao contrário, a fazer apelo a 
outras instâncias para encontrar o caminho que conduz à verdade 
e à vida.

O bispo não é um vigilante de escola, não é um vigiador, é 
um pai, e deveria proporcionar esta proximidade. 

Assim deve procurar comportar-se o bispo, porque se não afasta 
os padres, ou então só aproxima os ambiciosos. 

O bispo, seja ele quem for, permanece para cada presbítero e 
cada Igreja particular uma ligação que ajuda a discernir a vontade 
de Deus. 

Mas não devemos esquecer que o próprio bispo só pode ser 
instrumento deste discernimento se também ele se colocar à escuta 
da realidade dos seus presbíteros e do povo santo de Deus que 
lhe está confiado. 

Como escrevi na Exortação Evangelii gaudium, «precisamos de 
nos exercitar na arte de escutar, que é mais do que ouvir. Escu-
tar, na comunicação com o outro, é a capacidade do coração que 
torna possível a proximidade, sem a qual não existe um verdadeiro 
encontro espiritual. 

Escutar ajuda-nos a individuar o gesto e a palavra oportunos 
que nos desinstalam da cómoda condição de espetadores. 

Só a partir desta escuta respeitosa e compassiva é que se podem 
encontrar os caminhos para um crescimento genuíno, despertar o 
desejo do ideal cristão, o anseio de corresponder plenamente ao 
amor de Deus e o anelo de desenvolver o melhor de quanto Deus 
semeou na nossa própria vida» (n. 171).

Não é por acaso que o maligno, para destruir a fecundidade da 
ação da Igreja, procura minar os nossos laços constitutivos. Defen-
der os laços do presbítero com a Igreja particular, com o instituto 
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a que pertence e com o bispo torna confiável a vida sacerdotal. 
Defender os laços. 

A obediência é a decisão fundamental de acolher quem está 
colocado à nossa frente como sinal concreto daquele sacramento 
universal de salvação que é a Igreja; obediência que pode ser tam-
bém confrontação, escuta e, nalguns casos, tensão, mas não se separa. 

Isto requer necessariamente que os sacerdotes rezem pelos 
bispos e saibam exprimir, com respeito, coragem e sinceridade, o 
seu parecer. 

Requer, igualmente dos bispos, humildade, capacidade de escuta, 
de autocrítica e de se deixar ajudar. 

Se defendermos esta ligação, avançaremos com segurança no 
nosso caminho.

E creio que isto, relativamente à proximidade com os bispos, 
seja suficiente.

Proximidade entre presbíteros
É a terceira proximidade. Proximidade com Deus, proximidade 

com os bispos, proximidade com os presbíteros. 
Precisamente a partir da comunhão com o bispo é que se abre 

a terceira proximidade: a da fraternidade. 
Jesus manifesta-Se onde há irmãos prontos a amarem-se: «Onde 

estiverem dois ou três reunidos em meu nome, Eu estou no meio 
deles» (Mt 18, 20). 

Também a fraternidade, à semelhança da obediência, não pode 
ser uma imposição moral externa à pessoa. Fraternidade é optar 
deliberadamente por procurar ser santo com os outros, e não em 
solidão, santo com os outros. 

Um provérbio africano, que bem conheceis, diz: «Se queres chegar 
depressa, vai sozinho; se queres chegar longe, vai com os outros». 

Às vezes parece que a Igreja seja lenta – e é verdade –, mas 
apraz-me pensar que seja a lentidão de quem decidiu caminhar 
em fraternidade; inclusive acompanhando os últimos, mas sempre 
em fraternidade.
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As caraterísticas da fraternidade são as mesmas do amor. 
São Paulo, na primeira Carta aos Coríntios (cap. 13), deixou-

-nos um «guia» claro do amor, indicando-nos em certo sentido 
para onde deveria tender a fraternidade. 

Em primeiro lugar, aprender a paciência, que é a capacidade 
de nos sentir responsáveis pelos outros, carregar os seus fardos, de 
algum modo padecer com eles. O contrário da paciência é a in-
diferença, a distância que construímos entre nós e os outros para 
não nos sentir envolvidos com a sua vida.

Em muitos presbíteros, vai-se consumando o drama da solidão, 
de se sentirem sozinhos. Sentimo-nos não dignos de paciência, de 
consideração; antes, parece que do outro nos venha o julgamento, 
não o bem, nem a benignidade. O outro é incapaz de se alegrar 
com o bem que nos acontece na vida, ou então sou eu que me 
sinto incapaz de me alegrar quando vejo o bem na vida dos outros. 

Esta incapacidade de se alegrar com o bem alheio, dos outros 
é a inveja - quero destacar isto –, que tanto faz tribular os nossos 
ambientes e que constitui uma dura luta na pedagogia do amor, 
e não simplesmente um pecado a confessar. O pecado é a última 
coisa, é a atitude que é invejosa. 

A inveja está muito presente nas comunidades sacerdotais. E a 
Palavra de Deus diz-nos que é a atitude destrutiva: por inveja do 
diabo, entrou o pecado no mundo (cf. Sab 2, 24). É a porta, a 
porta para a destruição. 

E sobre isso devemos falar claramente: em nossos presbitérios, 
há inveja. 

Nem todos são invejosos. Isso não! Mas a tentação da inveja 
está sempre à espreita. Tenhamos cuidado. E, da inveja, provém a 
murmuração.

Para nos sentir parte da comunidade, do «nós», não é preciso 
usar máscaras que deem, de nós mesmos, apenas uma imagem 
vencedora. Ou seja, não precisamos de nos vangloriarmos, e me-
nos ainda de nos orgulharmos ou, pior, assumir atitudes violentas, 
faltando ao respeito com quem nos rodeia. 
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Há também formas clericais de bullying. 
Com efeito, se um sacerdote tem algo de que gloriar-se, é a 

misericórdia do Senhor; conhece o seu pecado, a sua miséria e os 
seus limites, mas experimentou que, onde abundou o pecado, supe-
rabundou o amor (cf. Rm 5, 20); e esta é a sua primeira boa nova. 

Um sacerdote que tenha isto presente, não é invejoso, não 
pode ser invejoso.

O amor fraterno não busca o próprio interesse, não deixa 
espaço à ira, ao ressentimento, como se o irmão ao meu lado me 
tivesse de algum modo defraudado em qualquer coisa. 

E, quando encontro a miséria do outro, estou pronto a não 
recordar para sempre o mal recebido, não fazer disso o único cri-
tério de julgamento, chegando porventura ao ponto de me alegrar 
com a injustiça quando a sua vítima é precisamente a pessoa que 
me fez sofrer. 

O amor verdadeiro compraz-se com a verdade e considera um 
pecado grave atentar contra a verdade e a dignidade dos irmãos 
através de calúnias, maledicências, murmurações. A origem está na 
inveja. Chega-se a isto, inclusive às calúnias, para se ganhar uma 
posição... E isto é muito triste. 

Quando daqui se pedem informações para se fazer bispo alguém, 
muitas vezes recebemos informações viciadas de inveja. E esta é 
uma doença dos nossos presbitérios. Muitos de vós são formadores 
nos Seminários. Tende isto em conta!

Entretanto, à luz disto, não se deve pensar que o amor fraterno 
seja uma utopia e, muito menos, um «tópico comum» para susci-
tar bons sentimentos ou palavras de circunstância ou um discurso 
tranquilizante. Não! 

Todos sabemos quão difícil possa ser a vida em comunidade ou 
no presbitério (havia um santo que dizia: a vida comunitária é a 
minha penitência)! Quão difícil é partilhar o dia a dia com aqueles 
que quisemos reconhecer como irmãos. Contudo, o amor fraterno, 
se não pretendermos edulcorá-lo, acomodá-lo, diminuí-lo, é a «grande 
profecia» que somos chamados a viver nesta sociedade do descarte. 
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Apraz-me pensar no amor fraterno como um ginásio do espírito, 
onde dia a dia nos confrontamos connosco e temos o termómetro 
da nossa vida espiritual. 

Hoje a profecia da fraternidade permanece viva e tem necessidade 
de arautos; precisa de pessoas que, cientes das próprias limitações e 
das dificuldades surgidas, se deixem tocar, interpelar e instigar por 
estas palavras do Senhor: «por isto é que todos conhecerão que 
sois meus discípulos: se vos amardes uns aos outros» (Jo 13, 35).

No caso dos presbíteros, o amor fraterno não se restringe a 
um pequeno grupo, mas exprime-se como caridade pastoral (cf. 
Exort. ap. pós-sinodal Pastores dabo vobis, 23), que impele a vivê-
-lo concretamente na missão. 

Podemos dizer que amamos, se aprendermos a expressá-lo 
como o descreve São Paulo. E só quem procura amar é que está 
em segurança. 

Quem vive com a síndrome de Caim, na convicção de não 
poder amar porque sente continuamente que não foi amado, valo-
rizado, tido na devida consideração, acaba por viver sempre como 
um errante, sem nunca se sentir em casa, e por isso mesmo está 
mais exposto ao mal: a fazer-se mal e a fazer mal. Por isso o amor 
entre os presbíteros tem a função de guardar, de se guardarem 
mutuamente.

Atrevo-me a dizer que, onde reina a fraternidade sacerdotal, a 
proximidade entre os padres, e existem laços de verdadeira amizade, 
é possível viver com mais serenidade também a opção celibatária. 

O celibato é um dom que a Igreja latina guarda; mas, para 
ser vivido como santificação, necessita de relações sadias, relações 
de verdadeira estima apostando no bem autêntico, cuja raiz está 
em Cristo. 

Sem amigos e sem oração, o celibato pode tornar-se um peso 
insuportável e um contratestemunho da própria beleza do sacerdócio.

Agora chegamos à quarta e última proximidade: a proximidade 
com o Povo de Deus, com o santo Povo fiel de Deus. Ser-nos-á 
útil ler os números 8 e 12 da Lumen gentium.



1. Tema do Mês1. Tema do Mês 449

Proximidade com o povo
Tenho assinalado, com frequência, como a relação com o santo 

Povo de Deus seja para cada um de nós, não um dever, mas uma 
graça. «O amor às pessoas é uma força espiritual que favorece o 
encontro em plenitude com Deus» (Evangelii gaudium, 272). É por 
isso que o lugar de cada sacerdote é no meio das pessoas, numa 
relação de proximidade com o povo.

Salientei na Exortação Evangelii gaudium que, «para ser evan-
gelizadores com espírito, é preciso também desenvolver o prazer 
espiritual de estar próximo da vida das pessoas, até chegar a des-
cobrir que isto se torna fonte duma alegria superior. 

A missão é uma paixão por Jesus, e simultaneamente uma 
paixão pelo seu povo. Quando paramos diante de Jesus crucifica-
do, reconhecemos todo o seu amor que nos dignifica e sustenta, 
mas lá também, se não formos cegos, começamos a perceber 
que este olhar de Jesus se alonga e dirige, cheio de afeto e 
ardor, a todo o seu povo fiel. Lá descobrimos novamente que 
Ele quer servir-Se de nós para chegar cada vez mais perto do 
seu povo amado. 

Jesus quer servir-Se dos sacerdotes para ficar mais próximo do 
santo Povo fiel de Deus. Toma-nos do meio do povo e envia-nos 
ao povo, de tal modo que a nossa identidade não se compreende 
sem esta pertença» (Ibid., 268). 

A identidade sacerdotal não se pode perceber sem esta pertença 
ao santo Povo fiel de Deus.

Tenho a certeza de que hoje, para se compreender de novo a 
identidade do sacerdócio, é importante viver em estreita ligação com 
a vida real das pessoas, ao lado delas, sem qualquer via de fuga. 

«Às vezes sentimos a tentação de ser cristãos, mantendo uma 
prudente distância das chagas do Senhor. Mas Jesus quer que to-
quemos a miséria humana, que toquemos a carne sofredora dos 
outros. Espera que renunciemos a procurar aqueles abrigos pessoais 
ou comunitários que permitem manter-nos à distância do nó 
do drama humano, a fim de aceitarmos verdadeiramente entrar 
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em contacto com a vida concreta dos outros e conhecermos a 
força da ternura. Quando o fazemos, a vida complica-se sempre 
maravilhosamente e vivemos a intensa experiência de ser povo, a 
experiência de pertencer a um povo» (Ibid., 270). 

E o povo não é uma categoria lógica; é uma categoria mítica; 
para o entender, devemos aproximar-nos como fazemos com as 
categorias míticas.

Proximidade com o Povo de Deus. Uma proximidade que, 
enriquecida com as «outras proximidades», as outras três, convida 
e, em certa medida, exige dar continuidade ao estilo do Senhor, 
que é estilo de proximidade, compaixão e ternura, porque capaz de 
caminhar, não como um juiz, mas como o Bom Samaritano, que 
reconhece as feridas do seu povo, o sofrimento vivido em silêncio, 
a abnegação e os sacrifícios de tantos pais e mães para manter as 
suas famílias, e também as consequências da violência, da corrupção 
e da indiferença, cuja passagem procura silenciar toda a esperança. 
Uma proximidade que permite ungir as feridas e proclamar um 
ano da graça do Senhor (cf. Is 61, 2). 

É decisivo lembrar-se que o Povo de Deus espera encontrar 
pastores com o estilo de Jesus e não «clérigos de Estado» (recorda-
mos aquela época na França em que havia o cura de Ars, o cura, 
mas havia também «monsieur l’abbé», clérigos de Estado). 

Também hoje o povo pede-nos pastores do povo e não «clérigos 
de Estado» nem «profissionais do sagrado»; pastores que se entendam 
de compaixão, de oportunidade; homens corajosos, capazes de parar 
junto de quem está ferido e estender-lhe a mão; homens contem-
plativos que possam, na proximidade com o seu povo, anunciar nas 
chagas do mundo a força operante da Ressurreição.

Uma das caraterísticas cruciais de nossa sociedade «em rede» é 
que abunda o sentimento de orfandade. Trata-se de um fenómeno 
atual. Ligados a tudo e a todos, falta-nos a experiência da pertença, 
que é muito mais do que uma conexão. 

Com a proximidade do pastor, pode-se convocar a comunidade 
e favorecer o crescimento do sentido de pertença; pertencemos ao 
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santo Povo fiel de Deus, que é chamado a ser sinal da irrupção 
do Reino de Deus no momento presente da história.

Se o pastor se extraviar, se o pastor se afastar, também as ove-
lhas se dispersarão acabando ao alcance de todo e qualquer lobo.

Por sua vez, esta pertença proporcionará o antídoto contra 
uma deformação da vocação, que deriva precisamente do facto 
de esquecer que se deve a vida sacerdotal aos outros, ou seja, ao 
Senhor e às pessoas que estão confiadas ao padre. 

Este esquecimento está na base do clericalismo – de que falou 
o Cardeal Ouellet – e das suas consequências. 

O clericalismo é uma perversão. E um dos seus sinais – a ri-
gidez – é outra perversão. O clericalismo é uma perversão, porque 
se constitui com base no «distanciamento». Curioso! Não sobre as 
proximidades, mas sobre o contrário! 

Quando penso no clericalismo, vem-me ao pensamento também 
a clericalização do laicado, ou seja, a promoção duma pequena 
elite que, ao redor do padre, acaba inclusivamente por desnaturar 
a sua missão fundamental (cf. Gaudium et spes, 44): a do fiel leigo. 

Há tantos leigos clericalizados, tantos: «eu sou de tal associação, 
estamos em tal paróquia, somos…» os «eleitos», leigos clericalizados: 
é uma tremenda tentação! 

Recordemos que «a missão no coração do povo não é uma 
parte da minha vida, ou um ornamento que posso pôr de lado; 
não é um apêndice ou um momento entre tantos outros da minha 
vida. É algo que não posso arrancar do meu ser [sacerdotal], se 
não me quero destruir. 

Eu sou uma missão nesta terra, e para isso estou neste mundo. 
É preciso considerarmo-nos como marcados a fogo por esta missão 
de iluminar, abençoar, vivificar, levantar, curar, libertar» (Evangelii 
gaudium, 273).

Gostaria de relacionar esta proximidade com o Povo de Deus 
e a proximidade com Deus, porque a oração do pastor se nutre 
e encarna no coração do Povo de Deus. Quando reza, o pastor 
carrega consigo os sinais das feridas e das alegrias do seu povo, 
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que apresenta em silêncio ao Senhor para que as unja com o dom 
do Espírito Santo. 

Está aqui a esperança do pastor, que tem confiança e luta para 
que o Senhor abençoe o seu povo.

Seguindo o ensinamento de Santo Inácio, segundo o qual «não 
é o muito saber que sacia e satisfaz a alma, mas o sentir e saborear 
interiormente as coisas» (Exercícios Espirituais, Anotações, 2, 4), 
será útil aos bispos e presbíteros interrogarem-se: «Como estão as 
minhas proximidades»? Como estou a viver estas quatro dimensões 
do meu ser sacerdotal que o configuram transversalmente e me 
consentem gerir as tensões e os desequilíbrios com que tenho de 
lidar diariamente? 

Estas quatro proximidades são uma boa escola para jogar a todo 
o campo na realidade concreta onde o sacerdote é chamado, sem 
medo, sem rigidez, sem reduzir nem empobrecer a missão. 

Um coração sacerdotal percebe de proximidades, porque o 
primeiro que quis estar próximo foi o Senhor. 

Que Ele visite os seus sacerdotes na oração, no bispo, nos 
irmãos presbíteros e no seu povo. Quebre a rotina e disturbe um 
pouco, desperte inquietações – como no tempo do primeiro amor 
–, ponha em movimento todas as capacidades a fim de que o nosso 
povo tenha vida e vida em abundância (cf. Jo 10, 10). 

A proximidade com o Senhor não é uma nova tarefa, mas um 
dom que Ele concede para se manter viva e fecunda a vocação. 
A proximidade com Deus, a proximidade com o bispo, a proxi-
midade entre nós, sacerdotes, e a proximidade com o santo Povo 
fiel de Deus.

Vendo a tentação de nos fecharmos em discursos e discussões 
intermináveis acerca da teologia do sacerdócio ou sobre as teorias 
do que deveria ser, o Senhor olha com ternura e compaixão para 
os sacerdotes, oferecendo-lhes as coordenadas a partir das quais hão 
de reconhecer e manter vivo o ardor pela missão: proximidade 
que é compassiva e terna, proximidade com Deus, com o bispo, 
com os irmãos presbíteros e com o povo que lhes foi confiado. 
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Uma proximidade com o estilo de Deus, que Se aproxima com 
compaixão e ternura.

E obrigado a todos vós pela vossa proximidade e a vossa pa-
ciência! Obrigado, muito obrigado! Bom trabalho a todos. Vou à 
Biblioteca, porque tenho muitos encontros esta manhã. Rezai por 
mim e eu rezarei por vós. Bom trabalho!





Igreja Diocesana

2.





Escutar o silencioso ponto Cruz
Homilia proferida pelo senhor D. José Cordeiro 
na Sé, na celebração de Quarta-feira de Cinzas.

1. Coração limpo e espírito firme
O tempo favorável da Quaresma inicia com o símbolo austero 

das cinzas e dos apelos ao silêncio, à oração, à esmola e ao jejum. 
A oração prolonga-se na caridade e o jejum torna-se uma ecologia 
integral no silêncio da simplicidade e autenticidade quotidianas. Os 
“pontos de esforço do ponto Cruz”, ou seja, as boas obras não se 
fazem para serem vistas, mas porque acreditamos no próprio valor 
das boas obras acontecem no silente ponto Cruz.

A dimensão contemplativa da vida precisa de silêncio. Precisa-
mos de uma ecologia do silêncio na demanda da paz do coração.

O Lausperene quaresmal, as quarenta horas ou as vinte e quatro 
horas para o Senhor, em adoração eucarística, tão peculiar na nossa 
cidade e arquidiocese, nos converta o coração ao silêncio que nos 
abraça. Com efeito, «Na oração temos de conseguir calma e recolhi-
mento. Mas andamos mergulhados na agitação, sempre de um lado 
para outro. Vivemos na infernal balbúrdia da cidade, da nossa profissão. 
Como é que nos havíamos de sentir à vontade no silêncio da prece? 
Dá-nos a impressão de estarmos a perder tempo» (Romano Guardini).

1. Dos nossos Pastores
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No salmo 50 que cantamos, pedindo ao Senhor o perdão dos 
pecados e o dom da graça: «criai em mim, ó Deus, um coração 
puro e fazei nascer dentro de mim um espírito firme», nos ajude 
a prosseguir um autêntico e humilde caminho de conversão, que 
implica purificação do coração e mudanças de estilo de vida. Um 
coração limpo é aquele que não se contamina, nem com o bem 
que faz, nem com o mal que pratica.

2. As encruzilhadas do silêncio
Jejuamos e rezamos pela paz, especialmente na Ucrânia. Juntos 

pedimos a paz!
No caminho quaresmal e pascal, recordamos as crianças, os 

adolescentes, os jovens, as famílias, os idosos, os doentes, os enlu-
tados; unimo-nos aos catecúmenos, aos consagrados, aos diáconos 
e aos sacerdotes; sintonizamo-nos com as encruzilhadas que os 
governantes, os profissionais de saúde e as forças de segurança 
enfrentam no seu quotidiano em benefício de todos.

Ninguém está só!... Cada pessoa está unida ao amor de Cristo, 
que deu a vida por nós. É o amor que salva, não é o sofrimento: 
«Toda a nossa glória está na Cruz de nosso Senhor Jesus Cristo!. 
N’Ele está a nossa salvação, vida e ressurreição. Por Ele fomos 
salvos e livres» (cf. Gl 6, 14). 

O caminho da Quaresma aparece-nos, assim, como um rumo 
de esperança, que apresenta passos concretos para a nossa conversão 
pessoal, pastoral, cultural, ecológica, sinodal, samaritana e missionária, 
através de uma redescoberta da relação com Deus (oração), com 
os outros (partilha) e connosco próprios. 

Continuaremos a destinar o Contributo Penitencial para duas 
finalidades: o Fundo Partilhar com Esperança e a Missão em Ocua, 
Pemba, Moçambique. 

Todos, sem exceção, a viver nesta encruzilhada, teremos a Cruz 
no coração da nossa vida e, certamente, novos horizontes se abri-
rão. Este é o ponto (um cubo), que se abre em forma de cruz, é 
sinal da abertura à vida; sinal da novidade cristã, da reconciliação 
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a dar-se, da alegria comunitária, da vocação da sinodalidade em 
processo. 

Os obstáculos são feitos para serem enfrentados e superados.
Não é esta glória que já vislumbramos no silêncio da Cruz 

de Jesus? «Neste caminho, para não perder o rumo, coloquemo-
-nos diante da cruz de Jesus: é a cátedra silenciosa de Deus» (Papa 
Francisco). O silêncio de Deus não significa a ausência de Deus.

3. Fazer o bem, faz sempre bem
«Não nos cansemos de fazer o bem; porque a seu tempo co-

lheremos, se não tivermos esmorecido. Portanto, enquanto temos 
tempo, pratiquemos o bem para com todos» (Gl 6, 9-10). O bem 
faz sempre bem e nunca se perde. 

A Quaresma, como se indica na força expressiva do próprio 
nome, está programada para quarenta dias em ordem à preparação 
da solenidade da Páscoa. Para a determinação da duração deste 
tempo assumiu grande influência a tipologia bíblica dos quarenta 
dias, isto é, o jejum de quarenta dias de Jesus no deserto; os 
quarenta anos passados pelo povo de Deus no deserto; os qua-
renta dias de Moisés no monte Sinai; os quarenta dias em que 
Golias enfrentou Israel até que David o derrubou; os quarenta 
dias que Elias precisou para subir ao monte de Deus, o Horeb; 
os quarenta dias da pregação de Jonas aos habitantes de Nínive.

A Quaresma é, por isso, um tempo do dom da graça: «A graça 
enche, mas não pode entrar senão onde houver um espaço vazio 
para a receber, e é ela que cria este espaço» (Simone Weil).

Juntos somos a Igreja sinodal samaritana!
Santa Maria do silêncio e os nossos santos padroeiros nos 

inspirem caminhos novos e audazes para mostrarmos ao mundo 
a Igreja sinodal samaritana que desejamos ser cada vez mais, na 
medida em que a nossa glória está no silêncio da Cruz de Jesus.
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Seminário de Braga.
Viveiro de músicos

 
 
Texto escrito pelo senhor D. José Cordeiro  para 
a antologia dos compositores bracarenses.

Antes de mais, alegramo-nos vivamente com o Seminário Con-
ciliar de São Pedro e São Paulo no jubileu dos 450 anos da sua 
fundação. O Seminário Conciliar é fundamento determinante na 
Igreja presente na Arquidiocese de Braga, ontem, hoje e amanhã, 
qual escola do Evangelho e laboratório de Esperança.

Agradecemos ao Cónego José Paulo Abreu o trabalho da pre-
sente antologia de músicas inéditas de trinta e um músicos que, 
no dinamismo criativo da reforma litúrgica, habitaram e habitam 
o nosso Seminário Conciliar. Esta obra constitua um válido con-
tributo para a verdade, a beleza, a espiritualidade, a dignidade e a 
vitalidade das celebrações litúrgicas.

A Igreja sempre cultivou a música. A Liturgia da Igreja teste-
munha este tesouro admirável: nas assembleias litúrgicas; nos coros 
litúrgicos, especialmente ao Domingo; no património artístico e 
musical; nas escolas de música; nos seminários; nos compositores; 
nos diretores dos coros; nos animadores da assembleia; nos salmistas; 
nos organistas e outros instrumentistas; nos párocos e presidentes 
da assembleia litúrgica; nos santuários; nos serviços diocesanos e 
paroquiais da liturgia.

Quando a Igreja reza e canta, Cristo está presente (cf. SC 
7), manifestando-se melhor a fé celebrada na Liturgia da Igreja. 
Contudo, não basta que uma música seja bela aos ouvidos para 
se cantar na liturgia. Nem tudo pode ser cantado ou tocado, ou 
seja, «verdadeiramente, em liturgia, não podemos dizer que tanto vale um 
cântico como outro» (Bento XVI).
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A Comissão Episcopal de Liturgia da Conferência Episcopal 
Portuguesa, numa Nota Pastoral sob o título O Cântico litúrgico, 
publicada em 1985, por ocasião do Ano Europeu da Música, 
pronunciou-se nestes termos: «... julgamos conveniente recordar a clara 
distinção que importa estabelecer entre o “canto litúrgico” e a restante 
“música religiosa”. Se por esta entendermos toda a música que se inspira 
em temas religiosos, por aquele devemos compreender apenas a expressão 
musical que, integrada no verdadeiro espírito do culto, contribui para a 
maior elevação da oração comunitária da Igreja».

Na celebração litúrgica, a oração cantada da Igreja, é «fidei ca-
nora confessio», isto é, «a exultante confissão da fé», sob o imperativo 
admirável da música e da liturgia: «louvai o Senhor, porque é bom 
cantar salmos; é agradável e justo celebrar o seu louvor» (Sl 147). É 
mesmo a “vox Ecclesiae” que manifesta o seu ser crente e orante.

A eucaristia é o vértice da oração cristã, pelo que não se 
deve rezar na Missa, mas sim rezar a Missa, como, a propósito 
do canto, exortou a Congregação para o Culto Divino e a Dis-
ciplina dos Sacramentos nas Sugestões e Propostas para o Ano da 
Eucaristia: «O “cantar a missa”, e não simplesmente durante a missa, 
permite experimentar que o Senhor Jesus vem fazer comunhão connosco 
“para que a sua alegria esteja em nós e a nossa alegria seja completa” 
(cf. Jo 15, 11; 16, 24; 17, 13). Encher-nos-ás de alegria, Senhor, com 
a tua presença!».

A Missa não é um concerto. O coro litúrgico ou o grupo 
dos cantores faz parte da assembleia litúrgica (cf. IGMR 312) que 
celebra o Mistério da salvação. Nunca pode ser entendido como 
paralelo à celebração.

O coro não anima nem faz “espetáculo”, nem a assembleia 
litúrgica é uma plateia ou auditório para audição musical. Por isso, 
também não há aplausos para o solista ou para os cantores ou para 
os instrumentistas. Como diz Paul Inwood, que compôs o hino do 
Jubileu da Misericórdia: «a música devia entrar no rito como a mão 
numa luva». O canto da assembleia e do coro tem de acontecer 
em harmoniosa concórdia na celebração litúrgica.
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A música para a liturgia ajuda à beleza expressiva da oração e 
à participação ativa, consciente e frutuosa (cf. SC 48) na celebração 
dos mistérios de Cristo.

Para o Papa Francisco, a Igreja tem de «salvaguardar e de valorizar 
a rica e variegada herança legada do passado» e «fazer com que a música 
sacra e o canto litúrgico sejam plenamente “insculturados” nas linguagens 
artísticas e musicais da atualidade».

A Instrução Geral do Missal Romano atribui grande impor-
tância do canto e da música nestes termos: «O Apóstolo exorta os 
fiéis, que se reúnem à espera da vinda do Senhor, a que unam as suas 
vozes para cantar salmos, hinos e cânticos espirituais (cf. Col 3, 16). O 
canto é sinal de alegria do coração (cf. Atos 2, 46). Bem dizia Santo 
Agostinho: “Cantar é próprio de quem ama”. E vem já de tempos antigos 
o provérbio: “Quem bem canta, duas vezes reza”» (n. 39).

Em todas as celebrações litúrgicas, não apenas nas celebra-
ções solenes, o canto e a música exaltam a Palavra e a oração e 
favorecem a memorização da Palavra: «a tradição musical da Igreja 
universal é um tesouro de inestimável valor, que excede todas as outras 
expressões de arte, sobretudo porque o canto sacro, intimamente unido ao 
texto, constitui parte necessária ou integrante da Liturgia solene. (...) A 
música sacra será, por isso, tanto mais santa quanto mais intimamente 
estiver unida à ação litúrgica, dando à oração uma expressão mais har-
moniosa, favorecendo a unanimidade e tornando os ritos sagrados mais 
solenes. A Igreja aprova e aceita no culto divino todas as formas de 
verdadeira arte, desde que dotadas das devidas qualidades» (SC 112). 
Desta forma, pode até falar-se da quase sacramentalidade do canto 
e da música da liturgia da Igreja.

S. Bento, na Regra dos Monges, diz claramente sobre a ma-
neira de salmodiar, ou seja, de cantar: «que o nosso espírito concorde 
com a nossa voz».

O canto e a música, que são arte sacra e ação litúrgica, sejam 
a expressão da maior glória de Deus e da santificação dos fiéis no 
Mistério da Liturgia.
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Festival de Órgão

Texto escrito pelo senhor D. José Cordeiro para a 
revista do Festival Internacional de Órgão. 

O órgão, considerado o melhor dos instrumentos musicais, 
ajuda a escutar a voz de justiça e de paz porque a cultura tem 
uma função social: «a Igreja recorda a todos que a cultura deve visar a 
perfeição integral da pessoa humana, para o bem da comunidade e de toda 
a sociedade humana. Portanto, é necessário cultivar o espírito de tal forma 
que as faculdades de admiração, intuição, contemplação se desenvolvam e se 
torne capaz de formar um juízo pessoal e de cultivar o sentido religioso, 
moral e social» (Gaudium et Spes 59).

O órgão remonta ao século III a.C., mas até aos nossos dias 
somaram-se o cravo, o clavicórdio, o piano, o harmónio e muitos 
outros. A experiência da edição do Festival Internacional de Órgão 
2022, também educativa, oferece alguns destes instrumentos, sob o 
mote “as teclas e os teclados”.

Braga, com este evento, com eco além-fronteiras, afirma a sua 
condição de cidade da Cultura onde o órgão e a música erudita 
são elementos ancestrais e de indiscutível valor. A presença mais 
antiga de um órgão em Braga remonta ao período da romanização 
e, hoje, o perímetro urbano conta com cerca de 50 instrumentos, 
na maioria de valor histórico. Trata-se de um enorme conjunto de 
órgãos históricos (com mais de 100 anos). Um tesouro que nos 
distingue, mostrando uma herança que se pode afirmar bimilenária.

O órgão está presente nas nossas igrejas e faz parte das co-
munidades que vivem a fé. A harmoniosa relação da música e da 
Liturgia é salientada nos preliminares do Ritual Romano para a 
celebração das Bênçãos: «a música sacra tem lugar muito importante na 
celebração dos divinos mistérios. Concretamente o órgão, na Igreja latina, 
exerce uma função de relevo: quer quando acompanha o canto quer quando 
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toca sozinho, aumenta o esplendor dos ritos sagrados, contribui para o louvor 
divino, favorece a oração dos fiéis e eleva o seu espírito para Deus. Dada 
a íntima relação do órgão com a música e o canto nas ações litúrgicas e 
nos exercícios de piedade do povo cristão, convém que seja benzido antes 
de ser destinado ao uso litúrgico».

Nas celebrações litúrgicas, a arte musical tem como fim principal 
a glorificação de Deus e a santificação dos homens. Por isso, o 
som do órgão é um sinal eminente do cântico novo que devemos 
cantar a Deus na harmonia universal da criação.

Retomar os concertos. Abrir de novo as portas das igrejas da 
“Roma Portuguesa” é responder a apelo do público, das mais de 
5000 pessoas que na última edição assistiram ao Festival e que 
aguardam, ansiosas, pela programação singular, original e eclética 
que é já imagem de marca deste evento.

Ao longo das oito edições já muito trabalho foi feito: devolveu-
-se a voz e a vez a 7 órgãos que foram restaurados, colocou-se 
a cidade na rota dos principais festivais europeus, aproximou-se o 
público de todas as idades. Muito mais há a fazer pela valorização 
deste inestimável património, assim como sonhos e projetos para que 
os órgãos de Braga sejam reconhecidos como verdadeiro tesouro.

A música é linguagem de esperança!

Convite para a Missa Crismal
Caríssimo Padre,
Pax!
A Missa Crismal é lugar visível da nossa fraternidade sacramental 

e da unidade e da paz eclesiais. 
Venho convidá-lo para celebrarmos tão grande dom, no dia 14 

de abril de 2022, Quinta-feira Santa:
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10h00 – Eucaristia na Igreja Catedral;
12h30 – Almoço convívio no colégio diocesano D. Diogo de 

Sousa.
O meu convite, que se fundamenta na alegria e experiência do 

que espiritualmente somos num único presbitério, inscreve-se nesta 
afeição humana e pastoral de servo-pastor que, desde há dias, ini-
ciei na Igreja presente em Braga. Sinto um especial apreço por vós. 
Penso-vos sempre presentes, tanto mais nestes momentos em que a 
presença é um sinal visível, mais expressivo, portanto, que dá mais à 
luz o que somos em Jesus Cristo. Da Eucaristia ao Ágape fraterno, 
assim se obedece e cumpre àquilo que Jesus fez ao instituir a Eu-
caristia. Vinde que está tudo preparado. Vinde com o desejo aceso.

Estimados irmãos: é preciso acreditar e amar a Igreja, serva e 
esposa de Jesus Cristo! Que «num mundo dilacerado pela discór-
dia, a vossa Igreja resplandeça como sinal profético de unidade e 
concórdia» (Oração Eucarística V/A). 

Juntos somos a Igreja sinodal e samaritana!
Cordialmente em Cristo nossa Páscoa e nossa Paz

† José Cordeiro, Arcebispo Prima

Louvor a D. José Cordeiro

O Executivo Municipal de Alfândega da Fé aprovou em 08 
de março um voto de louvor a D. José Cordeiro “pelo diálogo 
e pela cooperação com todas as entidades religiosas, militares e 
civis” durante os 10 anos de ministério pastoral na Diocese de 
Bragança-Miranda.

O texto aprovado afirma que o Município recebeu a notícia 
da nomeação para Arcebispo de Braga e Primaz das Espanhas “com 
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um grande orgulho e de coração cheio”, e deixa votos que a “nova 
missão seja de contínua conciliação em busca da paz e sempre na 
defesa dos direitos humanos, fortalecendo a fé de todos a quem 
a sua ação chegar.”

D. José Cordeiro foi bispo da Diocese de Bragança-Miranda 
entre 2011 e 2021. 

Atividades pastorais 
março/2022

D. José Cordeiro
 02 – Presidiu na Sé à celebração de Quarta-feira de 

Cinzas. Esteve no Museu Pio XII na inauguração 
da exposição «No Silêncio da Palavra».

 03 – Presidiu na igreja de Adaúfe à Missa exequial pelo 
Cónego António Sepúlveda Soares.

 04 – Participou numa vigília pela paz na Ucrânia promo-
vida pelos alunos do Agrupamento de Escolas Sá de 
Miranda, em Braga, e noutra realizada na Basílica do 
Sameiro.

 05 – Participou num encontro de Professores de Religião 
e Moral Católica, no Centro Pastoral da Arquidiocese.

 06 – Esteve presente no IV Domingo Salicus, nas Caxinas.
 07 - Iniciou o retiro em Fátima.
 12 – Esteve presente no Bom Jesus do Monte num encontro 

para guias e intérpretes promovido pela Confraria. 
 13 – Presidiu à celebração da Eucaristia dominical na igreja 

paroquial de S. Vítor, em Braga.
 14 – Participou no Centro Cultural e Pastoral da Arqui-

diocese numa reunião com responsáveis das escolas 
católicas.
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 17 - Visitou em Montariol o Poverello, a única unidade 
de cuidados paliativos e cuidados continuados de 
Braga. À noite esteve numa oração de rua com a 
Conferência Vicentina do Seminário Conciliar e com 
a Cáritas Arquidiocesana de Braga. 

 18 - Esteve presente na apresentação do livro “Congressos 
Transmontanos (1920-2020) – Unir o tempo do 
passado, do presente e do futuro”, da autoria do 
comendador António Jorge Nunes, na Sala de Atos 
do Município de Bragança.

 19 – Presidiu à Missa da solenidade de S. José, nas igrejas 
de S. José de S. Lázaro e de Ruíllhe, no arciprestado 
de Braga.

 20 – Presidiu à Missa e à Procissão dos Passos em S. 
Miguel de Cabreiros, no arciprestado de Braga.

 21 – Esteve presente na Loja do Tesouro-Museu da Sé na 
abertura de uma loja solidária a favor da população 
ucraniana. Presidiu em S. Bento da Porta Aberta à 
celebração do Trânsito de S. Bento.

 22 – Teve em Cerzedelo um encontro com o Clero do 
Arciprestado de Guimarães e Vizela. Reuniu com o 
Clero do arciprestado de Esposende.

 23 – Reuniu com o Clero do Arciprestado de Braga.Re-
cebeu na Casa Episcopal a Mesa Administrativa da 
Santa Casa da Misericórdia de Braga que lhe foi 
apresentar cumprimentos.

 24 – Visitou em Braga o Colégio D. Diogo de Sousa.
 25 –  Esteve presente no Bom Jesus do Monte, na inaugu-

ração das comemorações dos 140 anos do elevador.  
Participou em S. João de Ponte na celebração dos 
65 anos de ordenação sacerdotal do P. Miguel Car-
neiro. Recebeu o Presidente do Sporting Clube de 
Braga, que lhe ofereceu um livro com a história 
do Clube.
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 26 – Presidiu, no Centro Cultural e Pastoral da Arquidiocese, 
ao Conselho Arquidiocesano da Pastoral Juvenil. 
Esteve presente na Aula Magna da Faculdade de 
Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Católica, 
em Braga, no encerramento da sessão de entrega de 
diplomas e de prémios. Presidiu à oração do Terço 
na Capelinha das Aparições, em Fátima. 

 31 – Foi recebido no Vaticano pelo Papa Francisco. Num 
encontro de 30 minutos que classificou como “ex-
traordinário”, D. José Cordeiro abordou questões da 
vida da Arquidiocese de Braga e entregou ao Santo 
Padre, em nome da Conferência Episcopal Portu-
guesa (CEP), a terceira edição do Missal Romano. 
O Prelado bracarense é presidente da Comissão 
Episcopal da Liturgia e Espiritualidade da CEP 
desde 2014. Este foi o primeiro encontro de D. 
José Cordeiro com o Papa Francisco desde que foi 
nomeado e tomou posse como Arcebispo de Braga 
e Primaz das Espanhas, a 03 de dezembro de 2021 
e 12 de fevereiro de 2022, respetivamente.                                    

D. Nuno Almeida 
 02 – Participou, juntamente com o Sr. Arcebispo, na palestra 

do clero do arciprestado de Barcelos, no Seminário 
Espiritano da Silva. Presidiu à Eucaristia das Cinzas 
nas paróquias de Negreiros e Courel, no arciprestado 
de Barcelos.

 03 – Encontros com diversos sacerdotes.
 04 – Participou, juntamente com o Sr. Arcebispo, na pa-

lestra do clero do arciprestado de Amares, no Centro 
Social Paroquial de Lago.

 05 – Presidiu à Eucaristia em Macieira de Rates, arcipres-
tado de Barcelos.
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 06 – Presidiu à Eucaristia em Barcelinhos. Concelebrou 
na Eucaristia Exequial da mãe do Pe. José Manuel, 
em Gavião, arciprestado de Vila Nova de Famalicão. 
Visitou o convento de Requião.

 07 a 11 – Participou no retiro anual da Conferência Episcopal 
Portuguesa.

 14-18 – Orientou o retiro anual do clero de Setúbal, no 
Centro Pastoral do Turcifal.

 20 – Presidiu à Eucaristia no Dia dos Bombeiros de Gui-
marães, na Igreja de S. Francisco.

 22 – Participou, juntamente com o Sr. Arcebispo, na palestra 
do clero do arciprestado de Guimarães, no Centro 
Paroquial de Serzedelo.

 23 – Participou, juntamente com o Sr. Arcebispo, na palestra 
do clero do arciprestado de Braga, no Centro Paroquial 
de Santo Adrião. Coordenou a reunião da Comissão de 
Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis da Arqui-
diocese. Participou, por teleconferência, numa reunião 
da Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios.

 26 – Participou no Conselho Arquidiocesano da Pastoral 
dos Jovens. Presidiu à Eucaristia no Conselho Ar-
quidiocesano das Conferências Vicentinas.

 29 – Presidiu, em Santo Adrião, a uma celebração da 
Palavra do Caminho Neocatecumenal.

 30 – Coordenou a reunião da Comissão de Proteção de 
Menores e Adultos Vulneráveis da Arquidiocese.
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2. Serviços Centrais

Contributo Penitencial

No ano de 2021 o valor do Contributo Penitencial – Renúncia 
Quaresmal da Arquidiocese de Braga, foi de 54.111,5€, informou 
em 02 de março a Arquidiocese.

Deste valor, 50% (27.055,75€), juntamente com donativos na 
ordem dos 18.513,48€ e a receita proveniente de 30 trintários gre-
gorianos que a Arquidiocese de Braga mandou celebrar em Pemba 
(10.500€), foram aplicados em Pemba, com a qual a Arquidiocese 
mantém um acordo de cooperação missionária.

De recordar que os custos desta causa se situam nos 46 330,58€ 
com os Missionários e as Missões em Pemba, Moçambique; em 
45 647,96€ com os quatro Seminaristas, também com as despesas 
da Faculdade; e em 42 150,00€ na casa pastoral que está a ser 
construída em Pemba, totalizando 134.128,54€.

Os restantes 50%, juntamente com 12.293,86€ de donati-
vos, foram direcionados para o Fundo Partilhar com Esperança. 
39.531,80€ foram canalizados para ajudar 101 famílias, num total 
de 229 pessoas. 8.760,00€ ajudaram 21 pessoas em situações de 
violência doméstica. 

De sublinhar que 90% dos apoios foram para rendas. O res-
tante valor dividiu-se por contas de eletricidade, gás, água, apoio 
alimentar e outros apoios não discriminados.
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Atualmente, a Arquidiocese poderá ainda vir a conceder algu-
mas ajudas à Ucrânia através do Fundo Partilhar com Esperança.

Ereção canónica 
e aprovação de estatutos

Tendo sido solicitada a ereção canónica e a respetiva aprovação 
de estatutos da IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA 
TORRE, sediada na paróquia de São Tiago da Cividade, Concelho 
de Braga, Arciprestado de Braga e Arquidiocese de Braga;

Atendendo a que foram seguidos os trâmites exigidos e exa-
minados os Estatutos, integrados no Processo n.º 4051 / 2021 da 
Cúria Arquiepiscopal de Braga, nada obstando ao deferimento que 
foi requerido;

D. JOSÉ MANUEL GARCIA CORDEIRO, por mercê de 
Deus e da Santa Sé Apostólica, Arcebispo de Braga e Primaz das 
Espanhas, erige como Associação Pública de Fiéis e aprova os seus 
ESTATUTOS a IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA 
TORRE, Concelho de Braga, Arciprestado de Braga e Arquidiocese 
de Braga, pelos quais se há-de reger de ora em diante, que constam 
de cinquenta e oito Artigos, distribuídos por oito capítulos, exarados 
em vinte e quatro páginas (incluído o averbamento) autenticadas 
com o timbre da Cúria Arquiepiscopal de Braga.

Para memória se outorga o presente Decreto, que vai assinado 
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 Associações de Fiéis.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 10 de março de 2022.
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Decretos de aprovação
de estatutos

O senhor D. José Manuel Garcia Cordeiro pro-
mulgou decretos que aprovam os estatutos de:

CENTRO SOCIAL TERESIANO DE VERIM, sedeado na 
paróquia de Santa Maria de Verim, Concelho de Póvoa de Lanhoso, 
Arciprestado de Póvoa de Lanhoso e Arquidiocese de Braga.

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

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

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

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 03 de março de 2022.

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE CERVÃES, sedeado 
na paróquia de Divino Salvador de Cervães, Concelho de Vila Verde, 
Arciprestado de Vila Verde e Arquidiocese de Braga. 

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

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

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

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 10 de março de 2022.
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CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE VALE SÃO COS-
ME, sedeado 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 
pela autoridade canónica competente e autenticado com o selo 
branco da Arquidiocese.

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

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 08 de março de 2022.

Provisões a corpos gerentes

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

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE LAGO, sito na Pa-
róquia de São Martinho de Lago, Arciprestado de Amares, Concelho 
de Amares e Arquidiocese de Braga, constituídos por:

DIREÇÃO
Presidente:   P. Nuno Edgar Vieira Oliveira
Vice-Presidente:  Rui Miguel Marques Pereira 
Secretário:  Joana Célia Oliveira da Cunha 
Tesoureiro:   Ilídio Jorge Pereira Machado da Mota 
Vogal:    Acácio Pinheiro Soares 



Ação CatólicaAção Católica  | abril474

CONSELHO FISCAL
Presidente: António Armando Tavares Moreira 
Secretário: Joaquim Rodrigues Soares 
Vogal: António Jorge Guimarães e Sousa 
Esta homologação é válida de 27 de fevereiro de 2022 a 21 

de novembro de 2023.
E, para constar, se outorga esta Provisão registada com o n.º 

707 / 2022.
Braga, Cúria Arquiepiscopal, 15 de março de 2022.

CONFRARIA DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE, sita 
na Paróquia de São Miguel de Laúndos, Arciprestado de Vila do

Conde / Póvoa de Varzim, Concelho de Póvoa de Varzim e 
Arquidiocese de Braga, constituídos por:

ASSEMBLEIA GERAL
Presidente: Jorge Manuel Amorim Balazeiro 
Secretários: Victor Manuel da Silva Santos
   José Vieira Duarte 

MESA ADMINISTRATIVA
Presidente:  Joaquim Manuel Vieira Sobral 
Secretário:  Justino da Silva Aguiar 
Tesoureiro:  Daniel de Araújo Miranda 
Vogais:  José Ferreira Leite
   Paulo Sérgio Moreira Monte 

CONSELHO FISCAL
Presidente:  António Manuel Braga dos Santos 
Vogais:  César da Silva Ferreira
   José Augusto Carneiro Oliveira da Silva 

ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA: 
P.e Guilherme Guimarães Peixoto
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Esta homologação é válida de 17 de janeiro de 2022 até 17 
de janeiro de 2025.

E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 
704 / 2022.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 15 de março de 2022.

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE PAÇOS, sito na 
Paróquia de São Vicente de Paços, Arciprestado de Fafe, Concelho 
de Fafe e Arquidiocese de Braga, constituídos por:

DIREÇÃO
Presidente:   P.e Manuel Barroso Novais
Vice-Presidente:  Joaquim Fernandes Martins 
1.º Secretário:  José da Cunha Oliveira 
2.º Secretário:  Ricardo André Pereira Ribeiro 
Tesoureiro:   Vasco Miguel Fernandes Martins 

CONSELHO FISCAL
Presidente:   Maria Amélia Freitas Martins 
Secretário:   João Paulo Freitas Pereira 
Vogal:    Vítor Manuel Fernandes da Costa

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

E, para constar, se outorga esta Provisão registada com o n.º 
911 / 2022.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 31 de março de 2022.

CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE PENSELO, sita 
na Paróquia de São João Batista de Penselo, Arciprestado de Gui-
marães e Vizela, Concelho de Guimarães, Arquidiocese de Braga, 
constituídos por:
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COMISSÃO ADMINISTRATIVA
Presidente:  P.e Jorge Miguel Ferreira Rodrigues
Secretária:  Ana Isabel Ferreira Ribeiro 
Tesoureiro:  Francisco Correia Azevedo 

ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA
P. Samuel Miranda Vilas Boas

Esta homologação é válida de 25 de março de 2022 até 25 
de março de 2023.

E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 
876 / 2022.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 29 de março de 2022.

CONFRARIA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, 
sita na Paróquia de Santa Maria de Galegos, Arciprestado de Barcelos, 
Concelho de Barcelos e Arquidiocese de Braga, constituídos por:

ASSEMBLEIA GERAL
Presidente:  Zélia Maria da Silva Miranda 
Secretários:  Francisco José Barbosa da Silva
   João Maciel Campinho 

MESA ADMINISTRATIVA
Presidente:  Paulo António Alves Correia 
Secretário:  António Miguel Gonçalves de Carvalho 
Tesoureiro:  Paulo Jorge Correia Pinto 
Vogais:  Manuel Joaquim Pereira Macedo
   Marco Aurélio Fortes Barbosa 

CONSELHO FISCAL
Presidente:  Armindo Vilas Boas de Sá 
Vogais:  António Manuel Lourenço Anjo
   Laurentino Vilas Boas Sá 
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ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA: 
P.e José Gomes da Silva Araújo

Esta homologação é válida de 06 de março de 2022 até 06 
de março de 2025.

E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 
705 / 202.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 15 de março de 2022.

CENTRO DE CULTURA E DE RECREIO DA LE-
GIÃO DE MARIA, sito na Paróquia de São Miguel de Apúlia, 
Arciprestado de Esposende, Concelho de Esposende e Arquidiocese 
de Braga, constituídos por:

DIREÇÃO 
Presidente:   Juvenal Francisco Ferreira Dinis 
Vice-Presidente:  P.e José Pedro Oliveira Novais 
Secretário:   Américo Castro Oliveira 
Tesoureiro:   Manuel Costa 
Vogais:   Maria Rosa Faria Coutinho
    P.e Joaquim Marques da Mota
    Rosa Costa 

CONSELHO FISCAL 
Presidente:   P. José Alberto Martins Fonseca 
Secretário:   Diác. Lino Gomes de Campos 
Vogal:    António Sousa Gonçalves 

Esta homologação é válida de 15 de março de 2022 a 15 de 
março de 2026. 

E, para constar, se outorga esta Provisão registada com o n.º 
706 / 2022. 

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 15 de março de 2022.
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CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE CALDAS DE 
VIZELA (SÃO MIGUEL), sito na Paróquia de São Miguel de 
Caldas de Vizela, Arciprestado de Guimarães e Vizela, Concelho de 
Caldas de Vizela e Arquidiocese de Braga, constituídos por:

DIREÇÃO
Presidente:   P.e Constantino Matos de Sá
Vice-Presidente:  José Frederico Rebelo de Sousa Ferreira 
Tesoureira:   Maria Beatriz Andrade Vasconcelos 
Secretário:   José Manuel Vieira Carneiro 
Vogal:    Maria da Conceição dos Santos Cocharra  

    Almeida 

CONSELHO FISCAL
Presidente:  Carlos Manuel Peixoto Araújo 
Secretário:  António Maria de Almeida Vasconcelos **
Vogal:   Joaquim Armando Dias Batista Pedrosa *

Esta homologação é válida de 08 de março de 2022 a 10 de 
fevereiro de 2025.

E, para constar, se outorga esta Provisão registada com o n.º 
608 / 2022.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 08 de março de 2022.

CONFRARIA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO DE 
SÃO CLÁUDIO DE CURVOS, sita na Paróquia de São Claúdio 
de Curvos, Arciprestado de Esposende, Concelho de Esposende e 
Arquidiocese de Braga, constituídos por:

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente:  Maria Emília de Matos Calado 
Secretário:  Alberto Matos da Silva
Secretária:  Elsa Maria Cruz do Vale 
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MESA ADMINISTRATIVA
Presidente:  Laurentino Faria Fangueirinho 
Secretário:  Manuel Fernando da Costa Carvalho 
Tesoureiro:  José Lima Azevedo 
Vogais:  Filipe da Lomba Martins
   Aires António Gomes Ribeiro 

CONSELHO FISCAL
Presidente:  Avelino José Marques Filipe 
Vogais:   Maria da Glória Afonso Lima
   Rosa Maria Silva Gonçalves Oliveira 

ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA: 
P.e Armindo Patrão de Abreu

Esta homologação é válida de 07 de março de 2022 até 07 
de março de 2026.

E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 
587 / 2022.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 08 de março de 2022.

CONFRARIA DE SANTO ANTÓNIO DE MIXÕES DA 
SERRA, sita na Paróquia de Divino Salvador de Valdreu, Arcipres-
tado de Terras de Bouro, Concelho de Vila Verde e Arquidiocese 
de Braga, constituídos por:

ASSEMBLEIA GERAL
Presidente:  Manuel Antunes Martins 
Secretários:  Florentino Rodrigues da Costa
   António Morim de Barros 

DIREÇÃO
Presidente:  P.e José Miguel da Silva Neto
Secretário:  João Martins da Costa 
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Tesoureiro:  João Lomba e Costa 
Vogais:  António Fernandes Martins
   João Manuel Gonçalves Arantes 

CONSELHO FISCAL
Presidente:  António Filipe Cerqueira Antunes 
Vogais:  António Araújo Martins
   Domingos Bernardino Correia Marques 

ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA: 
P.e Almerindo Martins da Costa

Esta homologação é válida de 29 de outubro de 2021 até 29 
de outubro de 2025.

E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 
563 / 2022.

CONFRARIA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO, sita 
na Paróquia de Santa Maria de Souto, Arciprestado de Guimarães 
e Vizela, Concelho de Guimarães e Arquidiocese de Braga, cons-
tituídos por:

ASSEMBLEIA GERAL
Presidente:  António Sousa Antunes 
Secretários:  Domingos da Cunha Cardoso
   António Fernandes Rodrigues 

MESA ADMINISTRATIVA
Presidente:  Ernesto Lima Batista 
Secretário:  José Luís Matos Fernandes 
Tesoureiro:  José Gonçalves da Silva 

CONSELHO FISCAL
Presidente:  Abílio Rodrigues Pereira 
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Vogais:  Joana Sousa Rodrigues
   Lara Gabriela Marques Rodrigues 

ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA: 
P.e Albano de Sousa Nogueira

Esta homologação é válida de 03 de março de 2022 até 03 
de março de 2026.

E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 
742 / 2018.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 03 de março de 2022.

CONFRARIA DE SANTA HELENA, sita na Paróquia de 
São Julião da Lage, Arciprestado de Vila Verde, Concelho de Vila 
Verde e Arquidiocese de Braga, constituídos por:

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente:  Manuel Armando da Silva Gomes 
Secretários:  Vítor Manuel Malheiro Ferreira
   Luís Carlos Dias Peixoto 

MESA ADMINISTRATIVA
Presidente:  Manuel Joaquim de Oliveira Araújo 
Secretário:  Filipe António Fernandes Silva 
Tesoureiro:  Carlos Manuel Nogueira Rego 
Vogais:  Artur Ricardo Pimenta Leão
   Benjamim Agostinho da Silva Macedo 

CONSELHO FISCAL
Presidente:  José António Ferreira Alves 
Vogais:  Cristina da Silva Gomes
   José Manuel Ferreira Oliveira 
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ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA:
P.e Constantino Peixoto Vilela Sousa

Esta homologação é válida de 27 de fevereiro de 2022 até 27 
de fevereiro de 2025.

E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 
607 / 2022.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 08 de março de 2022.

IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA TORRE, 
sita na Paróquia de São Tiago da Cividade, Arciprestado de Braga, 
Concelho de Braga e Arquidiocese de Braga, constituídos por:

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente:   Lídia Brás Dias 
1.º Secretário:  Luís Daniel Gonçalves Ferreira 
2.º Secretário:  Tiago Filipe da Silva Gonçalves 

MESA ADMINISTRATIVA
Presidente:   Nuno José Castro da Costa 
Secretário:   José Diogo Lima Machado 
Tesoureiro:   Pedro Miguel Barja Mourão 
Vogais:   Lucinda de Jesus Castro da Costa 
    Lisete Fernanda Sousa Ribeiro 

CONSELHO FISCAL
Presidente:   Rui Manuel Gomes Ferreira 
Vogais:   Jorge Humberto Oliveira Quinteiro
    Elisabete Mar ia da Cunha de Sousa  

    Gonçalves 

ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA: 
Cón. José Paulo Leite de Abreu
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Esta homologação é válida de 10 de março de 2022 até 10 
de março de 2026.

E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 
654 /2022.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 10 de março de 2022.

IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DO CARMO DA 
PENHA, sita na Paróquia de Santa Marinha da Costa, Arciprestado 
de Guimarães e Vizela, Concelho de Guimarães e Arquidiocese de 
Braga, constituídos por:

ASSEMBLEIA GERAL
Presidente:  Manuel Marcos da Silva 
Secretários:  Vítor Manuel Galhardo Borges
   Carlos de Faria Malheiro Rodrigues 

MESA ADMINISTRATIVA
Juiz:   Manuel Gerardo Roriz Ferreira Mendes 
Vice-Juiz:  José Jorge Correia Lobo 
Secretário:  Rui Armindo da Costa Freitas 
Tesoureiro:  José Luís Atilano 
Vogais:  Rui Vítor Poeiras Lobo da Costa
   José Luís Ribeiro 
   Luís Miguel Salgado Fernandes 

CONSELHO FISCAL
Presidente:  José Manuel Ferreira Gonçalves Arantes 
Vogais:  José Casimiro Salgado da Costa
   Fernando Carmo Tavares 

ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA: 
P.e Carlos Lopes de Sousa
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Esta homologação é válida de 12 de março de 2022 até 12 
de março de 2025.

E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 
780 / 2022.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 22 de março de 2022.

CONFRARIA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, 
sita na Paróquia de São Paio de Vilar de Figos, Arciprestado de 
Barcelos, Concelho de Barcelos e Arquidiocese de Braga, consti-
tuídos por:

ASSEMBLEIA GERAL
Presidente:  Horácio Luís Silva Nogueira
Secretárias:  Maria Angelina de Sousa Miranda
   Maria das Dores da Silva Araújo 

MESA ADMINISTRATIVA
Presidente:  Adelino Matos Rodrigues 
Secretário:  António Lomba da Ponte 
Tesoureiro:  Joaquim de Sá Barbosa da Costa 

CONSELHO FISCAL
Presidente:  Manuel Joaquim Barroso Silva Figueiredo 
Vogais:  Júlio Miranda Gomes da Silva
   João André Matos Boucinha 

ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA: 
P.e Paulo Sérgio das Neves Flores

Esta homologação é válida de 06 de fevereiro de 2022 até 06 
de fevereiro de 2026.

E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 
875 / 2022.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 29 de março de 2022.
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CONFRARIA DE SANTO ANTÓNIO E ALMAS, sita 
na Paróquia de Nosso Senhor dos Navegantes das Caxinas, Arci-
prestado de Vila do Conde / Póvoa de Varzim, Concelho de Vila 
do Conde e Arquidiocese de Braga, constituídos por:

ASSEMBLEIA GERAL
Presidente:  Zacarias Gavina Fangueiro 
Secretários:  Isac Bernardo Martins
   Torcato Martins Agra 

MESA ADMINISTRATIVA
Presidente:  António Fernando da Silva Oliveira 
Secretário:  António Adriano Carvalho Pereira 
Tesoureiro:  Tobias Francisco da Cunha 
Vogais:  Amadeu Macieira Maio
   José Castro Maio
   Clemente Marques Pereira
   Jaime da Silva Serrão 

CONSELHO FISCAL
Presidente:  Manuel Fernandes Cruzeiro 
Vogais:  Manuel da Cruz Martins
   Cláudio da Silva Cunha 

ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA: 
P.e Daniel de Sousa Neves

Esta homologação é válida de 31 de março de 2022 até 31 
de março de 2025.

E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 
914 / 2022.

De acordo com o Art.º 29 dos estatutos a Mesa Gerente é 
composta por seis Vogais. Solicita-se que, no prazo de 60 dias, sejam 
eleitos e solicitada a sua homologação.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 31 de março de 2022.
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CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SÃO JOÃO DE 
PONTE, sito na Paróquia de São João Baptista de Ponte, Arcipres-
tado de Guimarães e Vizela, Concelho de Guimarães e Arquidiocese 
de Braga, constituídos por:

DIREÇÃO
Presidente:  P.e Marc Rodrigues Monteiro
Secretária:  Matilde Rebelo Ferreira 
Tesoureiro:  Fernando Manuel de Macedo Silva 

CONSELHO FISCAL
Presidente:  Maria de Fátima Bento de Castro 
Secretária:  Maria Antónia Rodrigues Oliveira Mora 
Vogal:   Joaquim Rodrigues de Castro 

Esta homologação é válida de 24 de outubro de 2021 a 24 
de outubro de 2025.

E, para constar, se outorga esta Provisão registada com o n.º 
561 / 2022.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 03 de março de 2022.

CENTRO SOCIAL INTERPAROQUIAL DE CAMPOS, 
RUIVÃES E SALAMONDE, sito na Paróquia de São Martinho 
de Ruivães, Arciprestado de Vieira do Minho, Concelho de Vieira 
do Minho e Arquidiocese de Braga, constituídos por:

DIREÇÃO
Presidente:   P.e Fernando Manuel do Costa Machado
Vice-Presidente:  António Couto Gonçalves Campos 
1.ª Secretária:  Cláudia Rafaela Pereira 
2.ª Secretária:  Marisa Filipa Machado da Mota Silva 
Tesoureiro:   Paulo Jorge da Nova Pereira 
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CONSELHO FISCAL
Presidente:  Elisabete Pereira Reis 
Secretário:  Domingos Manuel Costinha de Sousa 
Vogal:  João Manuel Pires Pereira 

Esta homologação é válida de 19 de fevereiro de 2022 a 19 
de fevereiro de 2026.

E, para constar, se outorga esta Provisão registada com o n.º 
565 / 2022.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 03 de março de 2022.
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Peregrinação
pelos arciprestados

D. José Cordeiro e D. Nuno Almeida iniciaram, em 02 de 
março, no arciprestado de Barcelos, “uma peregrinação pelos ar-
ciprestados da arquidiocese de Braga”, participando numa reunião 
do clero barcelense.

D. José Cordeiro afirmou que espera encontrar-se muitas mais 
vezes com os sacerdotes, “apesar de serem 14 os arciprestados”, e 
adiantou não levar “soluções nem receitas”. “Caminhamos juntos, 
num caminho sinodal. Precisamos de escutar o Espírito Santo e a 
nós próprios. Eu acredito neste caminho sinodal e por isso estamos 
aqui”, acrescentou.

Acerca da pastoral dos jovens D. José Cordeiro desejou que “não 
aconteça com os jovens aquilo que está a acontecer com a pande-
mia”, adiantando que é necessário apostar na pastoral dos jovens, 
“com a dimensão missionária, formar um grupo, com humildade”.

Já no fim da reunião, o padre Paulo Sá, delegado arciprestal 
para a pastoral juvenil, informou que vão realizar-se duas Vias Sacras 
jovens: uma no dia 26 de março, no santuário de Nossa Senhora 
da Boa Fé, situado na paróquia de Bastuço S. João, para os jovens 
das paróquias situadas na margem sul do rio Cávado; e outra no 

3. Programa Pastoral
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dia 2 de abril, no santuário do Calvário, situado na paróquia de 
Tregosa, para os jovens das paróquias situadas na margem norte 
do rio Cávado.

O sacerdote disse também que estão previstas duas “Vias Lu-
cis”: uma no dia 15 de maio, no santuário de Nossa Senhora da 
Saúde, situado na paróquia de Monte Fralães, para os jovens das 
paróquias situadas na margem sul do rio Cávado; e outra no dia 
21 de maio, no santuário de Nossa Senhora Aparecida, situado 
na paróquia de Balugães, para os jovens das paróquias situadas na 
margem norte do rio Cávado.

Informações diversas
Quarta-feira de Cinzas
D. José Cordeiro presidiu em 02 de março, na Sé, à celebração 

de Quarta-feira de Cinzas.

Lausperene Quaresmal. Durante o tempo da Quaresma o 
Santíssimo Sacramento encontrou-se exposto à adoração dos fiéis 
em diferentes igrejas de Braga.

Esta tradição surgiu em 1710 com o Arcebispo D. Rodrigo 
de Moura Teles.

CALENDÁRIO EM MARÇO:
02 e 03:  Sé Primaz
04 e 05:  Seminário
06 e 07:  Misericórdia
08 e 09:  Penha
10 e 11:  Terceiros
12 e 13:  Santos Adrião
14 e 15:  Maximinos
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16 e 17:  Asilo de S. José
18 e 19:  São Lázaro
20 e 21:  Ferreiros
22 e 23:  S. João do Souto 
24 e 25:  Pópulo
26 e 27:  Santa Cruz
28 e 29:  Lapa
30 e 31:  S. Victor

CALENDÁRIO EM ABRIL:
01 e 02:  Cividade
03 e 04:  Igreja do Hospital de S. Marcos
05 e 06:  Carmo
07 e 08:  Congregados
09 e 10:  S. Vicente
11 e 12:  Senhora a Branca
13 e 14:  Instituto Monsenhor Airosa

IV Domingo Salicus. O Departamento Arquidiocesano de 
Música Sacra promoveu em 06 de março, na igreja paroquial das 
Caxinas, arciprestado de Vila do Conde e Póvoa de Varzim, o IV 
Domingo Salicus. Teve como objetivo dar continuidade ao ciclo de 
formação no âmbito da música litúrgica e contou com a presença 
de D. José Cordeiro.

O programa incluiu conferências do Prof. João Duque e do 
Cónego Hermenegildo Faria sobre «Fraternidade Coral» e «Ferra-
menta de auxílio à Música Litúrgica», respetivamente.

Uma Vigília de Oração pela Vida e Vocações realizou-se 
em 03 de março na igreja paroquial de São Vicente, no arciprestado 
de Braga, subordinada ao tema “Gestos de Esperança”. 

Foi organizada com a colaboração da equipa de pastoral familiar 
paroquial, dos seminaristas do Seminário Interdiocesano, que fazem 
experiência pastoral nesta comunidade, e de todas as comunidades 
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religiosas que estão ligadas à vida desta paróquia de Braga: Irmãs 
Servas de Jesus da Caridade, Irmãs Adoradoras, Irmãs Franciscanas 
Hospitaleiras da Imaculada Conceição, Irmãs da Comunidade de 
Loyola, Carmelitas Descalços, Jesuítas da Comunidade da Faculdade 
de Filosofia e da Comunidade Pedro Arrupe.

A vigília nasceu de uma proposta do Departamento Arquidio-
cesano para a Pastoral das Vocações. Todos os meses, na primeira 
quinta-feira, cada paróquia da zona pastoral Cidade/Este do arcipres-
tado de Braga prepara um encontro para promover a oração pela 
vida e pelas vocações matrimonial, sacerdotal, religiosa, missionária 
e laical em Igreja. 

Os responsáveis dos grupos juvenis de Braga reuniram 
no dia 24 de março no Centro Pastoral Diocesano da cidade.

Organizado pela Equipa Arciprestal de Braga da Pastoral de 
Jovens, versou o tema: “Recomeçar. Porque não?”

O Conselho Arquidiocesano da Pastoral Juvenil reuniu 
em 26 de março no Centro Cultural e Pastoral da Arquidiocese. 
Presidiu o senhor D. José Cordeiro e teve como ponto principal 
da agenda a Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

Ao fim do dia Jovens da Arquidiocese rezaram em Fátima o  
Terço JMJ, a que presidiu também o senhor Arcebispo Primaz. 

Um pequeno “Coral” jovem do Arciprestado de Celorico de 
Basto assegurou dois cânticos: Nossa Senhora do Sim, para intercalar 
os Mistérios do Rosário, e Ave de Fátima, para o final do Terço.

O Centro Missionário da Arquidiocese de Braga 
(CMAB) organizou em 27 de março o Encontro Arquidiocesano 
da Infância Missionária, no Centro Pastoral da Arquidiocese.

O encontro contou com uma apresentação criativa dos par-
ticipantes, ateliers lúdicos para os grupos da Infância Missionária 
e famílias e um atelier de formação para animadores e futuros 
animadores, uma oração e um convívio no final.
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Pretendeu ser um momento formativo e motivacional para 
futuros animadores.

Na Arquidiocese encontram-se ativos quatro grupos de Infância 
Missionária: três no arciprestado de Vila do Conde e Póvoa de 
Varzim e um no de Guimarães e Vizela.

Um encontro de responsáveis pelas escolas católicas  
realizou-se em 14 de março no Centro Cultural e Pastoral da 
Arquidiocese.

O programa incluiu uma conferência do padre Rui Santiago, 
provincial dos Missionários Redentoristas, que desenvolveu o tema 
«Escola, lugar de evangelização», e a celebração da Eucaristia, a que 
presidiu o senhor D. José Cordeiro.

Foi uma iniciativa do Departamento para a presença da Igreja 
no Ensino, a que preside o padre Rúben Cruz.

Arciprestado de Braga. No dia 09 de março realizou-se no 
Centro Cultural e Pastoral da Arquidiocese o 3.º encontro sinodal 
para o clero do arciprestado.

No dia 23 reuniu em Santo Adrião com a presença do senhor 
D. José Cordeiro.

Arciprestado de Esposende. Durante a Quaresma houve 
confissões, de segunda a sexta, na igreja matriz de Esposende. Aos 
sábados houve confissões nas restantes paróquias.

D. José Cordeiro reuniu com o Clero deste arciprestado em 
22 de março. 

Programaram-se diversas atividades:  encontro dos agentes de 
pastoral do arciprestado, no dia 02 de abril, a fim de preparar a 
Semana de Oração pelas Vocações; procissão do Senhor Bom Jesus 
de Fão, em 08 de maio; celebração interparoquial do sacramento 
da Confirmação foi em 02 de julho.
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Movimento Eclesiástico

Nomeações para o ano pastoral de 2021+22 (continuação).
Dom José Manuel Garcia Cordeiro, por mercê de Deus e da 

Santa Sé, Arcebispo de Braga e Primaz das Espanhas;
Perante novas necessidades pastorais e procurando responder às 

suas exigências, procedo às seguintes nomeações:

- Padre Manuel da Graça Ferreira de Oliveira, nomeado 
Administrador Paroquial da Paróquia de Macieira de Rates (Santo 
Adrião), Arciprestado de Barcelos, sem prejuízo das suas nomeações 
anteriores.

- Padre Miguel Reis Lorga Alves de Miranda, nomeado 
Administrador Paroquial da Paróquia de Courel (São Martinho), 
Arciprestado de Barcelos, sem prejuízo das suas nomeações anteriores.

- Padre Pedro António Sampaio Lino, nomeado Administra-
dor Paroquial da Paróquia de Negreiros (Santa Eulália), Arciprestado 
de Barcelos, sem prejuízo das suas nomeações anteriores.

Braga e Cúria Arquiepiscopal, 10 de março de 2022.
† José Manuel Garcia Cordeiro, Arcebispo Primaz

4. Clero e Seminários
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Cónego António Sepúlveda

O Cónego António Sepúlveda Soares faleceu no dia 02 de 
março na Casa Sacerdotal, em Braga.

Às 10h30 do dia 03 foi celebrada missa de corpo presente na 
capela da Casa Sacerdotal. A missa exequial, presidida por D. José 
Cordeiro, foi celebrada às 16h00 do mesmo dia, em Adaúfe, indo 
depois a sepultar no cemitério local.

Publicamos o texto que sobre ele escreveu António Costa Guima-
rães no Facebook, classificando-o como «personificação da bondade»:

Nasceu a 17 de abril de 1943, na «Casa do Pinheirinho», 
em Adaúfe, Braga, no seio de uma família de agricultores. Fa-
leceu hoje, dia 2 de março de 2022. Se há quem personifique 
a bondade e a alegria, ele é isso mesmo. Nunca deixará de ser 
para os seus alunos.

Seus pais foram de Francisco Alves Soares e Maria da Luz 
Fernandes Velho Sepúlveda. Frequentou os Seminários de Braga, 
tendo concluído o Curso de Teologia em 1966. Nesse ano, em 15 
de agosto, na Sé Catedral de Braga, recebe a ordenação sacerdotal 
das mãos do Arcebispo D. Francisco Maria da Silva.

O seu primeiro serviço pastoral realizou-o na paróquia de Vila 
do Conde. 

Em 1970 foi nomeado pároco de Lago, Amares, exercendo aí 
as suas funções até outubro de 1983.

Intelectualmente bem dotado – e um sinal disso é que os seus 
pares, no último ano do Curso de Teologia (1965-66), o haviam eleito 
para ser Diretor da revista dos alunos do Seminário Conciliar, Cená-
culo –, em 1971 matriculou- se na Faculdade de Filosofia de Braga, 
da Universidade Católica Portuguesa, no Curso de Licenciatura em 
Filosofia, com a essencial intenção de se valorizar no campo do saber. 

Frequentou regularmente esse curso, tendo-o interrompido 
durante dois anos (entre 1974 e 1976) por força da turbulência 
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que assolou o País na sequência da Revolução de 25 de abril de 
1974, e que teve os seus reflexos naquela Faculdade, propriedade da 
Companhia de Jesus e por ela gerida, com tentativas de ocupação 
e usurpação por um grupo de «revolucionários».

Ultrapassado esse período, o estudante Padre António Sepúlveda 
Soares pôde prosseguir os seus estudos, tendo obtido o grau de 
Licenciatura em 31 de outubro de 1978. Na mesma Faculdade 
frequenta ainda vários cursos de extensão universitária.

Entretanto, aos seus trabalhos paroquiais e académicos foram 
acrescentados os inerentes à função de professor de Religião e 
Moral Católica na Escola Preparatória Sá de Miranda, em Amares, 
funções que exerceu desde 1973 a 1977.

O Diretor do então Instituto Superior de Teologia de Braga 
(designação da escola teológica do Seminário Conciliar após lhe 
ter sido atribuído o estatuto de escola filiada na Faculdade de 
Teologia de Lisboa, da UCP), tendo necessidade de um pro-
fessor para algumas disciplinas e reconhecendo no Dr. António 
Sepúlveda Soares a formação e as qualidades necessárias para o 
efeito, convidou-o para integrar o seu corpo de docentes. 

Aceitou e ali passou a lecionar, desde 1978 a 1987, as disciplinas 
de Lógica, Ética e Sociologia da Religião. 

Acumulou entretanto o ensino de Filosofia e de Introdução à 
Antropologia Cultural no então designado Curso Complementar do 
Ensino Secundário (1979-1992) no interior do currículo académico 
do Seminário Menor.

Desde 1987 – ano da incorporação do Instituto Superior de 
Teologia de Braga na Faculdade de Teologia da Universidade Ca-
tólica Portuguesa, como um dos seus três núcleos – foi integrado 
no corpo docente na categoria de Assistente. 

Teve a seu cargo, até 2013 (ano da sua jubilação) as unidades 
curriculares de História da Filosofia Antiga, História da Filosofia 
Moderna e Axiologia e Ética, além de ter assumido a orientação 
de diversos seminários académicos.
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Na sua ligação à Faculdade de Teologia, de Braga, entre 1992 
e 1996, foi membro do Conselho de Direção da revista Theo-
logica, assumindo a tarefa de elaborar recensões críticas de livros 
recebidos, particularmente do âmbito da filosofia.

Desde 2007 a 3013 foi responsável pela Biblioteca da Faculda-
de de Teologia-Braga e Biblioteca Geral do Centro Regional de 
Braga da Universidade Católica Portuguesa, instalada no edifício 
da rua de Santa Margarida.

Foi tardio um dos passos mais relevantes, se não o mais rele-
vante, da sua carreira académica: o doutoramento. Assumiu como 
tema para a investigação a famosa polémica, em finais do século 
XIX, entre um jesuíta e um cientista materialista, Padre Manuel 
Fernandes de Santana e Miguel Bombarda. 

E em 26 de junho de 2007 prestou provas públicas de dou-
toramento em Filosofia na Faculdade de Filosofia da UCP, em 
Braga. O título e o subtítulo da sua dissertação foram «Ciência 
e Religião. Uma polémica no final do século XIX: P. Santana 
versus Miguel Bombarda». Foi-lhe atribuída a classificação máxima 
de Summa cum laude.

No plano estritamente eclesiástico do serviço pastoral, o Padre 
Dr. António Sepúlveda Soares assume outras missões e tarefas. 
Assim, em 1983, foi nomeado Adjunto do Reitor do Seminário 
Conciliar de Braga, durante dez anos, até 1993. Nesse ano passou 
a desempenhar o cargo de Reitor, nele permanecendo até 1998.

Desde 1985 a 1992, foi Assistente Diocesano da Ação Católica 
para os Meios Independentes (ACI).

Em 6 de março de 1993, D. Eurico Dias Nogueira nomeou-o 
Cónego do Cabido da Sé Catedral de Braga.

Em 18 de agosto de 2002 foi chamado a exercer o cargo e 
as funções de Diretor da Casa Sacerdotal da rua de Santa Mar-
garida. E em 2004 assumiu cargo e funções semelhantes na Casa 
Sacerdotal de S. Martinho de Dume, principal valência do Instituto 
Diocesano de Apoio ao Clero (IDAC).
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O Doutor Padre António Sepúlveda Soares “foi sempre um 
homem simples, bondoso, amigo do trabalho, dedicado à leitura, 
possuidor de uma boa biblioteca particular e sempre atualizado nas 
matérias que lecionava. Amigo dos seus amigos, sempre prestável 
quando alguém dele precisa. 

Bom conversador, espirituoso, gostando de contar aos seus 
amigos histórias humorísticas. Discreto, nunca alimentou a ambição 
de ser um intelectual, mantendo sempre, em compensação, o gosto 
pelo serviço pastoral, prestando ajuda a colegas párocos, especial-
mente ao seu sobrinho futebolista de talento, Padre José Sepúlveda 
Soares da Costa, a quem substitui na sua terra natal de Adaúfe, 
onde aquele é pároco, e na celebração da Eucaristia dominical da 
paróquia anexa de Navarra.

À Faculdade de Teologia da Universidade Católica em Braga 
prestou, o melhor que pôde e soube, os serviços que sucessivamente 
lhe foram pedidos. 

(A partir de um texto do meu maior mestre, Padre Doutor Jorge 
Coutinho, in THEOLOGICA, 2.a Série, 48, 2 (2013) 375-379).

Notícias diversas

O cónego Joaquim Félix de Carvalho publicou o livro, 
“Do Fundo do Cálice”. Surge na continuidade de “Capelas de 
Braga, Novas Poéticas da Espacialidade Ritual”.

Nesta obra o autor documenta e descreve dois artefactos li-
túrgicos singulares pertencentes à capela da Árvore da Vida que 
se encontra no interior do Seminário Conciliar de São Pedro e 
São Paulo.

Os cálices retratados neste livro, o Calix Mundi e o cálice de 
peregrinação, foram criados pelo escultor sueco Asbjørn Andresen. 
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Joaquim Félix De Carvalho, doutorado em Liturgia, é investiga-
dor do CITER (Centro de Investigação em Teologia e Estudos de 
Religião).  Estuda e edita fontes litúrgicas antigas, latinas e orientais. 

O Padre Miguel Carneiro celebrou em 26 de março, em  
S. João de Ponte, o 65.º aniversário da ordenação sacerdotal.

O Padre Albino Carneiro foi homenageado em 13 de março 
pela Associação dos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho. O 
seu retrato foi colocado na galeria de honra dos presidentes.

O Pe. António das Neves R. Carqueijó faleceu em 08 
de março nas Marinhas, arciprestado de Esposende. A Missa exe-
quial celebrou-se no dia 09. Ficou sepultado no cemitério local.

Nascido a 09 de agosto de 1936 em Marinhas, foi ordenado 
sacerdote na Sé Catedral do Porto em 6 de agosto de 1961.

Depois da Comunhão solene e Profissão de Fé ingressou no 
Mosteiro Beneditino de Singeverga onde fez a formação em Hu-
manidades, Filosofia, Teologia e Pastoral.

De 1963 até 1975 esteve em várias missões em Angola. De 
1975 até 2018 esteve em vários locais e várias missões na Califórnia 
(Estados Unidos), voltando a 24 de junho de 2018 à  terra natal, 
onde colaborou ativamente na dinâmica paroquial. 

O Pe. Domingos Matos Rios Novais faleceu em 31 de 
março. A missa exequial foi celebrada em 01 de abril, em Macieira 
de Rates, arciprestado de Barcelos. Ficou sepultado no cemitério local.

Nascido a 08 de agosto de 1924 em Macieira de Rates, fre-
quentou os Seminários da Arquidiocese e foi ordenado sacerdote 
a 12 de outubro de 1947, em Braga.

A partir de dezembro de 1947 e até ao fim de junho de 
1948 foi vigário coadjutor na paróquia de Gemieira, em Ponte de 
Lima – numa altura em que a atual Diocese de Viana do Castelo 
ainda não existia.
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Foi, então, nomeado vigário cooperador na paróquia de Nossa 
Senhora da Oliveira, no arciprestado de Guimarães e Vizela, onde 
esteve até agosto de 1950.

Depois, até setembro de 1958, foi em simultâneo pároco das 
comunidades de Sequeade (São Tiago), Bastuço (São João Batista) 
e Bastuço (Santo Estevão), no arciprestado de Barcelos.

Entre 13 de setembro de 1958 e 20 de julho de 2014 foi 
pároco de Rio Mau (São Cristóvão), no arciprestado de Vila do 
Conde e Póvoa de Varzim.

O P. António Manuel de Sousa Fernandes foi recordado 
particularmente em 26 de março, na Biblioteca Lúcio Craveiro da 
Silva, em Braga, na apresentação do livro «Vou ficar por aqui até 
ao fim». 

Este livro evoca a vida e obra daquele falecido sacerdote através 
do testemunho de diversas pessoas que com ele conviveram assim 
como da publicação de textos seus, inéditos.

A comunidade do Seminário Interdiocesano de São 
José, em Braga, assinalou a festa do seu padroeiro com uma eu-
caristia presidida por D. Manuel Felício, bispo da Guarda. 

A celebração realizou-se na Capela da Imaculada e reuniu toda 
a comunidade do Seminário, bem como os bispos das dioceses de 
Lamego e de Viseu, o administrador e o delegado do clero de 
Bragança-Miranda, atualmente em sede vacante.

A Fraternidade Sacerdotal das dioceses de Braga e de Viana 
do Castelo reuniu em assembleia geral em 14 de março no Centro 
Cultural e Pastoral da arquidiocese de Braga.

Foram discutidos e aprovados o relatório e contas do exercício 
do ano 2021.

Antes foi celebrado ofício de defuntos em sufrágio dos asso-
ciados e benfeitores falecidos.
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Servas de Jesus da Caridade

A irmã Leonora Nono, Serva de Jesus da Caridade, disse à 
Agência ECCLESIA que a congregação tem como carisma “servir 
e cuidar dos doentes no domicílio”, passando a noite junto dos 
doentes para “aliviar o peso às famílias”.

“O significado é tratar de Jesus, realizando esta obra de caridade, 
cuidar os doentes e aliviar o peso das famílias, que precisam de 
descansar de noite para trabalhar no dia seguinte. Nós estamos à 
beira dos doentes toda a noite”, explicou a religiosa filipina.

Uma comunidade de cinco religiosas, de quatro nacionalidades 
diferentes, que vivem uma “vida de turnos”, onde os horários do 
convento são diferentes dos habituais.

“Saímos do convento pelas 21 horas. Vamos para a casa do doen-
te. Passamos a noite até às 06h da manhã, quando regressamos ao 
convento para as laudes, missa e afazeres, seja confeção de comida ou 
limpezas. Depois almoçamos e pelas 13 horas começa o tempo de 
descanso. A nossa tarde é para dormir, até às 18 horas, para depois 
celebrar vésperas, jantar e ir para casa dos nossos doentes”, disse a irmã.

As Servas de Jesus da Caridade foram fundadas por Santa Maria 
Josefa do Coração de Jesus há 150 anos em Bilbao, Espanha, com 
o lema “Amor e sacrifício”. Atualmente em Portugal apenas existe 
esta comunidade na arquidiocese de Braga (na rua de S. Domingos).

5. Religiosos/as
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Cada religiosa cuida de um doente por noite, “em sistema 
rotativo”, “exceto a madre que presta atendimento no convento”, 
e a vigilância noturna pode ter vários momentos.

“Rezamos com o doente antes de dormir, damos a medicação 
e, enquanto eles dormem, nós fazemos outras tarefas como rezar 
o terço, ler, seja tema de formação ou leitura espiritual, fazemos 
trabalhos manuais para não adormecer. Mas depende da necessidade 
de apoio de que o doente precisa”.

A irmã Leonora Nono admite apenas que “não dormem du-
rante a noite mas descansam uns 15 a 20 minutos”, sendo uma 
vida difícil que entregam “para melhor cuidar”.

Com formação básica de enfermagem e algumas noções de 
geriatria, as Servas de Jesus da Caridade vivem o seu carisma 
como indicado pela fundadora: “cuidar não consiste apenas em 
dar remédios aos doentes. Há outro tipo de ajuda que não devem 
esquecer: a ajuda do coração”.

Atualmente a falta de vocações da congregação faz com que 
não consigam dar assistência a mais doentes.

“Sinceramente há muitas pessoas que fazem pedido para a nossa 
assistência, e queremos responder a todas as famílias para ajudar os 
doentes, mas não podemos porque temos falta de irmãs… Como 
gostava muito que as jovens pudessem entusiasmar-se com este 
serviço e houvesse vocações para a congregação!”, afirma.

A entrevista integrou o programa ECCLESIA de 12 de março, 
na Antena 1 da rádio pública, pelas 06h00, tendo ficado depois 
disponível online.

Notícias diversas
Tarde com Deus. À semelhança de outros anos, os Padres 

Carmelitas, Comunidade do Carmo Braga, organizaram uma “Tarde 
Com Deus” no primeiro Sábado da Quaresma, das 15h00 às 17h00.
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O programa começou com acolhimento e ensinamento, seguin-
do-se às 15h45 um momento de adoração. Às 16h45 celebrou-se 
a hora de vésperas, dando-se depois a Bênção do Santíssimo.

Laurinda de Jesus Ferreira de Sousa, das Religiosas do 
Sagrado Coração de Maria, faleceu em 03 de março na Casa de 
Acolhimento da Quinta da Armada, em Gualtar.

Natural de Gondomar (S. Cosme), Porto, tinha 88 anos.
Houve Missa exequial no dia seguinte, na capela da Casa de 

Acolhimento, e foi sepultada em Gondomar, em jazigo da família.



2. Igreja Diocesana2. Igreja Diocesana 503

Notícias diversas

O Santuário da Penha, no arciprestado de Guimarães e Vi-
zela, tem desde 08 de dezembro de 2021 uma imagem de Nossa 
Senhora de Fátima.

Reproduz fielmente o modelo da imagem existente na Cape-
linha das Aparições da Cova da Iria e é da autoria de José Neves 
Ferreira, escultor da Casa de Arte Sacra Fânzeres. É uma escultura 
de talha, com um metro e vinte centímetros de altura, pintura a 
óleo e douramento a ouro.

A Confraria do Bom Jesus do Monte promoveu em 12 
de março, na Basílica, uma ação de formação sobre o Santuário 
para guias intérpretes nacionais.

Esta atividade foi desenvolvida em parceria com a Pastoral do 
Turismo e o Sindicato Nacional de Atividade Turística, Tradutores 
e Intérpretes.  Contou com a presença de D. José Cordeiro.

A mesma Confraria assinalou em 21 de março o Dia Mundial 
da Árvore através da plantação de 100 árvores de espécies autóctones.

De acordo com a instituição, foram plantados 50 carvalhos, 
20 medronheiros, 15 sobreiros e 15 azevinhos e a plantação das 
espécies autóctones ocorreu nas clareiras criadas pelo controlo de 
infestantes como as mimosas e austrálias.

6. Património
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No dia 25 de março principiou as comemorações dos 14 anos 
do elevador.

O Museu Pio XII inaugurou em 18 de março, na Torre 
Medieval, a exposição “Via Crucis”, do artista Santiago Belacqua. 

«As casinhas de bonecas da Volila» é o tema de uma 
exposição permanente inaugurada em 21 de março junto à cripta 
da Basílica de S. Bento da Porta Aberta.

É um espaço museológico dedicado ao brinquedo constituído 
por bonecas e brinquedos doados à Irmandade de S. Bento da 
Porta Aberta por Luísa Vasconcelos.
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Notícias diversas

Familiar do Sacerdote. Os encontros habituais, interrompi-
dos devido à pandemia, recomeçaram em 10 de março no Centro 
Pastoral da Arquidiocese.

O II Encontro Arquidiocesano de Adolescentes realizou-se 
em 26 de março, com início no Centro Pastoral de Santo Adrião, 
em Vila Nova de Famalicão.

Preparação para o Batismo. A paróquia de Santa Maria 
Maior de Barcelos promoveu em 12 de março mais uma reunião 
de preparação para o Batismo.

Sagrado Lausperene. A paróquia de Tebosa, no arciprestado 
de Vila nova de Famalicão, celebrou o Sagrado Lausperene em  12 
e 13 de março.

Via-Sacra. Durante o tempo da Quaresma realizou-se em 
diversas comunidades, particularmente à sexta-feira e ao domingo, 
a meditação da Via-Sacra.

7. Educação da Fé
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«Pensar Global e Agir Local» foi o tema de um encontro 
de Professores de Religião e Moral Católica, realizado em 05 de 
março no Centro Pastoral da Arquidiocese.  Teve como objetivo 
sensibilizar sobre o que é o Centro Missionário da Arquidiocese 
e contou com a presença de D. José Cordeiro.

As Sete Palavras. A Basílica dos Congregados publicou “As 
7 Últimas palavras de Cristo na Cruz”, com meditações do Pe. 
Bruno Nobre, SJ, e ilustrações do Pe. João Sarmento, SJ.

“As 7 Últimas palavras de Cristo na Cruz” é uma iniciativa já 
várias vezes promovida pela Basílica dos Congregados e habitual-
mente celebrada no Domingo de Ramos.

Vigília pela paz. A Junta de Núcleo de Braga do Corpo 
Nacional de Escutas (CNE) promoveu em 10 de março, na capela 
do Seminário de Nossa Senhora da Conceição, uma vigília pela paz.

Momentos de oração pela paz, após a invasão da Ucrânia pela 
Rússia, efetuaram-se em diversos locais da Arquidiocese.

«Um grito chamado Isaías» foi o tema de um concerto do 
padre Duarte Rosado sj, na capela do Seminário de Nossa Senhora 
da Conceição, no dia 18 de março.

Inseriu-se no programa comemorativo dos 450 anos da criação 
do Seminário Conciliar de Braga.

Formação cristã de adultos principiou em 11 de março na 
unidade pastoral de Covelas, Ferreiros, Geraz do Minho, Monsul e 
S. João de Rei, no arciprestado de Póvoa de Lanhoso.

Orientadas por João Manuel Duque, da Universidade Católica 
Portuguesa, as sessões, mensais, decorrem, rotativamente, na igreja 
de cada uma daquelas paróquias. Na primeira participaram 80 pes-
soas. Prevê-se a abordagem de temas centrais da fé cristã na sua 
aplicação à vida contemporânea.
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Procissões de Passos, interrompidas nos últimos dois anos por 
causa da pandemia da Covid-19, realizaram-se em vários pontos da 
Arquidiocese. Este ano foram um grande apelo à paz na Ucrânia.

A Irmandade de São Bento da Porta Aberta promoveu 
em 21 de março a primeira Romaria do ano. É referente ao 
Trânsito ou Morte de São Bento.

Presidiu à Eucaristia o senhor D. José Cordeiro.

“24 Horas para o Senhor” celebraram-se este ano em 25 e 
26 de março. Em Braga o local escolhido foi a Igreja do Pópulo. No 
arciprestado de Vila Nova de Famalicão foi a Igreja Matriz Antiga.

Esta é uma iniciativa do Papa Francisco, caraterizada, desde o 
início, por duas iniciativas: a Adoração Eucarística, pessoal e coletiva, 
e a Celebração do Sacramento da Reconciliação. 
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Notícias diversas
A mulher na Igreja. A Equipa Arciprestal da Pastoral Familiar 

de Vila Nova de Famalicão promoveu no dia 05 de março uma 
mesa redonda subordinada ao tema «a mulher na Igreja». Fabrizia 
Raguso falou sobre “o feminino na Igreja”; Maria Luísa Almerinda, 
sobre “a mulher no novo testamento”; o Pe. Carlos Carneiro, sj., 
desenvolveu o tema “mulheres para transformar”.

Realizou-se no Centro Pastoral de Santo Adrião, a partir das 
21h15, contando também com transmissão no YouTube e no Fa-
cebook do Arciprestado de Vila Nova de Famalicão, com o apoio 
da Famalicão Canal.

O Centro Missionário da Arquidiocese promoveu em 05 
de março um encontro presencial de formação de voluntários no 
âmbito do projeto de cooperação missionária «Salama! celebrado 
entre as dioceses de Braga e de Pemba (Moçambique).

Estão a receber formação 18 jovens provenientes de diversos 
arciprestados da Arquidiocese.

Ministros Extraordinários da Comunhão (MEC’s) pro-
venientes das diferentes paróquias do Arciprestado de Vila Nova 
Famalicão tiveram ações de formação, à noite, nos dias 10 e 11 
de março no Centro Pastoral de Santo Adrião.

8. Apostolado dos Leigos
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A Associação Guias de Portugal reuniu em 12 e 13 de 
março, em Ofir, o Conselho Nacional.

Estiveram presentes na reunião do órgão máximo das Guias 
de Portugal aproximadamente 310 jovens adultas, da Comissão 
Executiva, Comissariados Regionais e todas as Dirigentes e Guias 
Moinhos da Associação.

O Conselho Nacional reúne uma vez por ano com a finalidade 
de fazer o balanço do ano findo e avaliar e projetar os próximos 
passos da Associação.

O Agrupamento de Escuteiros 558, de Pedome, arcipres-
tado de Vila Nova de Famalicão, deu início em 26/27 de março 
às comemorações do 75.ºaniversário. Participaram nove centenas de 
escuteiros da Região de Braga.

Fundado em 29 de junho de 1947, inaugurou recentemente a 
nova sede, na antiga escola de Pedome, e iniciou a construção do 
novo campo escutista em terreno cedido por João Sampaio, familiar 
do falecido padre José Dias Sampaio, fundador do Agrupamento.

Sessões de formação para catequistas realizaram-se no Cen-
tro Pastoral da paróquia de Gilmonde, no arciprestado de Barcelos. 
Participaram 125 catequistas de três unidades pastorais.

Um retiro espiritual para universitários decorreu em 26 
e 27 de março.na Casa de Espiritualidade Sagrada Família, junto 
do Sameiro, em Braga.

A Pastoral Juvenil do arciprestado de Vila do Conde/
Póvoa de Varzim reuniu-se em 25 de março em Balasar para 
fazer caminho rumo às Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ). Os 
jovens dedicaram a noite a Maria, rezando o terço e pedindo pela 
paz. O momento ficou marcado também pelo ato de consagração 
ao Imaculado Coração de Maria proposto pelo Papa Francisco.

A cruz peregrina arciprestal, símbolo das JMJ, está a percorrerá 
todas as paróquias do arciprestado.
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Acolhimento a Refugiados

O Hotel João Paulo II (ex Centro Apostólico), no Sameiro, 
acolheu temporariamente, mas por tempo indeterminado, refugiados 
vítimas da invasão russa da Ucrânia, que principiou em 24 de fe-
vereiro. O primeiro grupo chegou em 07 de março. A alimentação 
é garantida pela associação Virar a Página.

A propósito, o senhor D. José Cordeiro escreveu em 05 de 
março: «Quando caminhamos juntos, tudo é possível. 

Numa iniciativa conjunta com a sociedade civil, vamos acolher 
no Hotel João Paulo II, no Santuário do Sameiro, mais de 40 re-
fugiados ucranianos. Entretanto, já acolhemos no Colégio de São 
Caetano outros 6 ucranianos.

Abraço-os a todos, assim como a todos aqueles que ajudaram 
a que este verdadeiro gesto sinodal e samaritano seja possível. 

A paz esteja com todos».
No dia 20 escreveu: «Sinto-me comovido com a solidariedade 

dos cidadãos, instituições e cristãos da Arquidiocese de Braga. 
Esta semana foram acolhidos 43 ucranianos no Sameiro e 69 

no Seminário da Silva. 
Obrigado a todos! O amor tudo vence».
No dia 24:
«Os sinais de apoio à Ucrânia continuam fortes. 

8. Pastoral Social
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Alunos do Colégio Dom Diogo de Sousa deram do que era 
seu - a mesada - como gesto de solidariedade.  

Resultado: foram entregues ao Instituto Nacional de Medicina 
Legal cerca de 50 caixas de material médico e quase 20.000€ para 
serem aplicados em situações urgentes na Ucrânia. 

É esta a força da educação para os valores. E assim se constrói 
o futuro».

O Centro Social da Paróquia de Polvoreira, no arciprestado de 
Guimarães e Vizela, acolheu no dia 13 de março duas famílias de 
origem ucraniana.

Notícias diversas
«Uma peça pela paz». Graças à generosidade de trinta e 

um artesãos, a Loja Tesouro-Museu da Sé iniciou no dia 21 de 
março a campanha “Uma peça pela Paz”.  A receita total da ven-
da reverteu para o programa “Cáritas ajuda a Ucrânia” da Cáritas 
Arquidiocesana. A campanha decorreu até 31 de março. 

A exposição “No Silêncio da Palavra” foi inaugurada em 
02 de março no Museu Pio XII.

Integrada nas celebrações da Semana Santa e Páscoa de Braga, 
foi uma exposição de arte sacra contemporânea, multidisciplinar, da 
artista visual Maria Sobral Mendonça, criada para a Quaresma do 
ano 2022. Serviu de mote para, “numa linguagem contemporânea, 
cruzar a pintura e a vídeo-instalação, representando o sofrimento, 
a sede, a fome, a solidão durante o percurso de Jesus no deserto”.

Estiveram patentes pinturas inéditas e da coleção da artista alu-
sivas ao tema da exposição, de grandes e médias dimensões pintadas 
em acrílico sobre tela, distribuídas pelos dois espaços expositivos do 
Museu Pio XII: o Salão Nobre e a Torre Medieval.
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O Patronato de Nossa Senhora da Luz promoveu em 
03 de março, na igreja paroquial de S. Vicente, no arciprestado de 
Braga, uma tertúlia sobre Desenvolvimento Infantil dedicada ao 
tema «A Mente».

Via Sacra solidária. A unidade pastoral de Lago, Rendufe, 
Barreiros e Bico, no arciprestado de Amares, promoveu em 27 de 
março uma Via Sacra e Caminhada Solidária. 

Os participantes foram convidados a levar um bem alimentar, 
a depositar na igreja de São Vicente, que foi entregue à Cáritas 
Diocesana de Braga.
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Capela da Senhora do Amparo*
A Capela de Nossa Senhora do Amparo é mais uma das edi-

ficações religiosas desaparecidas do espaço urbano da cidade de 
Braga. Localizada no topo do Campo da Vinha, “defronte da casa 
do Sargento-Mor” (Freitas, 1890), ocupando a sua extremidade 
nascente, este pequeno templo teve uma existência efémera, já que 
apenas prevaleceu durante pouco mais de dois séculos. 

Na literatura bracarense não encontramos muitas referências 
a este templo e as poucas que existem não são suficientemente 
esclarecedoras. Sabemos a sua localização com pormenor e alguns 
traços da sua fisionomia. Também possuímos relatos minuciosos 
sobre a sua demolição, no entanto subsistem muitas dúvidas sobre 
a sua origem. Não sabemos que arcebispo a mandou construir e 
qual o propósito da sua edificação. 

A mais imediata resposta sugerida é ter sido iniciativa do arce-
bispo D. Diogo de Sousa (1505-1532), que foi o responsável pela 
abertura do Campo da Vinha como espaço urbano nos alvores 
de quinhentos. Tal como fez nas Carvalheiras, no Rossio de São 
Marcos ou no antigo Campo de Santana, atual Avenida Central, 
por que não edificaria também aqui uma capela? No entanto, no 
memorial das obras deste prelado, escrito pelo seu secretário, o 
Cónego Tristão Luiz, não há qualquer referência a tal diligência. 

10. Memória
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Terá sido, então, iniciativa do arcebispo D. Frei Baltazar Limpo 
(1550-1558), no momento em que autorizou o aplanamento do 
Campo da Vinha? Luís Costa especula se esta ermida não teria 
origem anterior ao século XVI, dado a vinha que aí se implantava 
estar devotada a Santa Eufémia. Certo é que a capela já existia em 
1594, data do célebre mapa “Nova Bracarae Auguste descriptio”, 
a representação cartográfica mais antiga da cidade de Braga, onde 
vemos ilustrada aquela edificação. 

Mencionada nesse documento como Capela de São Cosme e 
São Damião, faz-nos especular se esta não teria sido a sua primi-
tiva evocação, no entanto um apontamento de Sena Freitas refere 
que, quando o Campo da Vinha foi povoado no início do século 
XVI, se fundara uma capela desta evocação nos terrenos onde vi-
ria a surgir, um século depois, o Convento do Salvador tendo-se 
desmantelado a capela e as suas devoções sido transferidas para a 
Capela de Nossa Senhora do Amparo. 

As referências existentes provocam desconfiança nesta tese. A 
mais antiga menção designa a capela como sendo devotada aos 
santos Cosme e Damião, evocações que se mantiveram no seu in-
terior até à sua demolição. A denominação de Nossa Senhora do 
Amparo apenas será referenciada mais tarde, o que poderá indiciar 
uma posterior introdução. 

Relativamente à sua fisionomia apenas sobram três ligeiras 
representações no já citado mapa de Braunio, datado de 1594, no 
frontispício do Mapa das Ruas de Braga de 1750 e no Mapa da 
Cidade de Braga Primaz da autoria de André Soares, também de 
meados do século XVIII. Sobre o interior da capela sobra-nos a 
descrição presente no Dicionário Geográfico do Padre Luís Cardoso, 
escrito entre 1747 e 1751, e que nos informa que a Capela de 
Nossa Senhora do Amparo detinha “um só altar” e era administrada 
por uma confraria devotada “à mesma Senhora”. 

Outro dado relevante relativamente a esta capela é o facto de, 
na sua contiguidade, ter existido uma das caixas de água da cidade. 
Referenciada no Tombo do Senado Municipal datado de 1737, esta 
caixa, que recebia água das Sete Fontes a partir da caixa geral das 
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águas, localizada no Eirado, e também de um poço existente no 
local, efetuava o abastecimento do chafariz do Campo da Vinha, 
hoje no largo Carlos Amarante, da antiga Fonte do Pópulo e do 
vizinho Convento do Salvador. 

A história desta capela teve o seu epílogo no ano de 1769, por 
intermédio do arcebispo D. Gaspar de Bragança. Com o propósito de 
tornar os campos da cidade “esbeltos e desimpedidos”, intimaram a 
Irmandade a demolir a sua capela. Ainda protestaram os irmãos, mas 
o prelado não alteraria a sua pretensão e a Capela de Nossa Senhora 
do Amparo seria mesmo demolida, fazendo-se a sua trasladação para 
a Capela de São Geraldo com uma solene procissão pela cidade. 

A procissão, descrita com pormenor no Livro Curioso, sucedeu 
no dia 7 de junho desse ano. Na frente do préstito “ia o estron-
do”, seguindo-se a Irmandade de S. Pedro dos Clérigos, à qual se 
havia unido a antiga confraria da Senhora do Amparo. No meio 
dos irmãos seguiam os andores, um com as imagens de S. Cosme 
e S. Damião e outro transportando a imagem de Nossa Senhora 
do Amparo. No epílogo do cortejo ia o pálio, debaixo do qual 
era transportada a imagem do Senhor dos Aflitos, que também era 
venerada no interior da capela. A procissão terminou na Capela 
de São Geraldo, para a qual se transferiu a Irmandade e na qual 
passaram a ser veneradas as suas evocações. 

A demolição da capela iniciar-se-ia quase dois meses depois, 
a 30 de julho, tendo-se vendido o seu único retábulo e toda a 
pedraria de que era feita. Com as obras e consequentes alterações 
de que foi alvo a Capela de São Geraldo nas obras promovidas no 
segundo quartel do século XX pela Direção Geral dos Edifícios e 
Monumentos Nacionais, apagou-se definitivamente a memória da 
Capela de Nossa Senhora do Amparo.

Irmandade de S. Pedro dos Clérigos
A Irmandade de São Pedro dos Clérigos, que estava sediada 

na Capela da Senhora do Amparo no momento da sua demolição, 
teve uma história especialmente atribulada. 
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Fundada por um grupo de sacerdotes no ano de 1556, sob 
os auspícios do arcebispo D. Frei Baltasar Limpo, ficou sediada na 
capela de São Pedro de Rates, que aquele prelado mandara fundar 
no transepto da Sé, sendo trasladada em 1717 para a capela de 
São Geraldo por solicitação do arcebispo D. Rodrigo de Moura 
Teles. No ano de 1751 passaria para o templo dos Oratorianos, os 
Congregados, mudando-se, apenas seis meses depois, para a Igreja 
da Senhora-a-Branca. Depois de um breve retorno à Capela de São 
Geraldo, em 1766 mudar-se-ia para a Capela de Nossa Senhora 
do Amparo, unindo-se finalmente à corporação aí sediada. Com a 
demolição da capela em 1769, a Irmandade regressaria à Capela 
de São Geraldo, mas não permaneceria aí por muitos anos. Em 
1805 faria a derradeira mudança para a Igreja da Lapa, na qual 
permaneceu até à sua extinção definitiva.

*Texto de Rui Ferreira publicado no «Diário do Minho» de 13 de dezembro de 2021.
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Conferência Episcopal
Comunicado do Conselho Permanente da Con-
ferência Episcopal Portuguesa divulgado em 07 
de março.

Alguns assuntos abordados na reunião do Conselho Permanente 
da Conferência Episcopal Portuguesa, que decorreu em Fátima no 
dia 7 de março de 2022, antes do início do Retiro do Episco-
pado, orientado pelo Cardeal Ricardo Blásquez Pérez, Arcebispo 
de Valladolid:

1. O Conselho condena veementemente a guerra na Ucrânia 
e deseja o rápido restabelecimento da paz nesta região, convidando 
todos os cristãos a continuar a rezar por esta intenção. 

Apela a que se dê todo o apoio às famílias ucranianas em 
Portugal no acolhimento dos seus familiares e pede às famí- 
lias cristãs para acolher e apoiar os refugiados provenientes da 
Ucrânia. 

O Conselho insiste ainda na união, solidariedade e partilha 
efetiva para com o povo ucraniano através das Cáritas e de ou-
tras instituições da Igreja, em articulação com organismos como a 
Plataforma de Apoio aos Refugiados.
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2. O Conselho das Conferências Episcopais da Europa (CCEE) 
promoveu uma rede de oração de todas as conferências episcopais da 
Europa (“A Igreja em oração pela paz na Ucrânia e pelas vítimas 
da Covid”), iniciativa que está a decorrer ao longo da Quaresma, 
ficando Portugal responsável pela oração do dia 29 de março. 

Pede-se a todas as comunidades cristãs que tenham esta inten-
ção nas suas orações durante a Quaresma, particularmente nesse 
dia. Como sinal concreto, sugere-se que na Oração dos Fiéis da 
celebração eucarística se incluam as seguintes preces:

– Pelo povo ucraniano, perseguido na sua terra e disperso pelo 
mundo, 

para que o Senhor atenda as nossas preces
e os esforços das pessoas de boa vontade
e lhe conceda a paz e o regresso a suas casas, oremos. 

– Pelas vítimas da Covid e dos tempos de pandemia,
para que o Senhor atenda as nossas aflições e angústias,
conceda o eterno descanso aos que morreram,
conforto aos que choram, cura aos doentes, paz aos moribundos,
força aos que trabalham na saúde, sabedoria aos nossos gover-

nantes
e coragem para vencermos esta provação, oremos.

3. O Conselho congratulou-se com o bom andamento da JMJ 
Lisboa 2023, atualmente na fase de peregrinação dos Símbolos pelas 
Dioceses, e especialmente com a mensagem que o Santo Padre 
dirigiu hoje aos jovens: “Queridos jovens, estou a olhar para agosto 
de 2023! A um ano e alguns meses… Estou a olhar para Portugal, 
estou a olhar para Lisboa, estou a olhar para Fátima, estou a olhar 
para o encontro de todos vós. (…) No meio de todas estas crises, 
vós tendes de preparar e ajudar para que o evento de agosto de 
2023 seja um evento jovem, um evento fresco, um evento com 
vida, um evento com força, um evento criativo. (…) Rezo para que 
este encontro seja um encontro fecundo. Que cada um de nós saia 
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melhor do que chegou. Peço-vos, por favor, que rezeis por mim, 
porque eu também preciso que me sustenteis com a oração. Que 
Jesus vos abençoe e a Virgem cuide de vós! Até agosto!”

4. O Conselho aprovou a agenda da próxima Assembleia 
Plenária da CEP (Fátima, 25-28 de abril de 2022), a qual será 
divulgada uma semana antes do início dos trabalhos, e a alteração 
dos Estatutos da Obra Católica Portuguesa de Migrações.

Visita Pascal

O Secretariado-Geral da Conferência Episcopal 
Portuguesa (CEP) divulgou em 31 de março 
novas orientações para a Visita Pascal, o tradicional 
“Compasso”, alertando para os cuidados necessários 
no atual contexto de pandemia, que “infelizmente, 
ainda permanece”.

É belo o anúncio da Ressurreição através da Visita Pascal.
Tendo em conta a situação de pandemia que, infelizmente, ainda 

permanece, pede-se a máxima atenção para as seguintes orientações:
– No percurso na via pública, se houver ajuntamentos, recorrer 

à proteção da máscara facial.
– Nas casas particulares entrarão apenas os membros do grupo 

paroquial designado para essa missão de anúncio pascal, conforme 
a organização de cada paróquia; os outros eventuais acompanhantes 
aguardarão no exterior.

– Dentro das casas, os membros desta equipa deverão usar máscara.
– O guia do grupo dirigirá uma breve oração com a família 

reunida, terminada a qual os membros desta são convidados a ve-
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nerar a cruz com uma vénia ou outro  gesto que não implique 
contacto físico; seguidamente pode proceder-se à aspersão com água 
benta dos presentes e do lugar onde se encontram.

– Embora a mesa possa estar posta, não se convidem para ela 
os membros do grupo dos mensageiros da Páscoa; a partilha de 
alimentos deve restringir-se aos membros da família e, por isso, 
só se fará após a partida dos visitadores; de facto, o comer em 
conjunto implica retirar a máscara aumentando, assim, o risco de 
eventuais contágios.

– Sempre que haja contacto físico com pessoas ou coisas, deve 
proceder-se à higienização das mãos.

Que Jesus Ressuscitado caminhe sempre connosco pelos ca-
minhos da vida!

Feliz Páscoa, de Luz e de Paz!
Lisboa, 31 de março de 2022

Secretariado Geral da CEP

Consagração ao Imaculado
Coração de Maria

Comunicado da Conferência Episcopal Portuguesa.

A Conferência Episcopal Portuguesa está em plena sintonia 
com o Santo Padre, que vai consagrar a Rússia e a Ucrânia ao 
Imaculado Coração de Maria a 25 de março, durante a Celebração 
da Penitência às 16h00 na Basílica de São Pedro. O Papa Francisco 
enviará a Fátima, como Legado Pontifício, o Cardeal Konrad Kra-
jewski, Esmoler Apostólico, o qual fará o ato de consagração na 
Capelinha das Aparições, também às 16h00, durante a oração do 
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Rosário. Em profunda comunhão com o Santo Padre, os Bispos 
portugueses procurarão estar presentes nesta celebração em Fátima.

Pede-se que todas as paróquias, comunidades, institutos de vida 
consagrada e outras instituições eclesiais assumam esta intenção de 
consagração nas celebrações desse dia, nomeadamente nas Vias-Sacras, 
nas Eucaristias, na Oração do Rosário e no itinerário “24 horas 
para o Senhor” que se inicia na tarde desse dia.

Por intercessão do Imaculado Coração de Maria, Rainha da 
Paz, continuemos a rezar pelo povo ucraniano, perseguido na sua 
terra e disperso pelo mundo, para que o Senhor atenda as nossas 
preces e os esforços das pessoas de boa vontade, e lhe conceda a 
paz e o regresso a suas casas.

Lisboa, 18 de março de 2022.
Secretariado Geral da CEP

Pedido de D. José Cordeiro

Entretanto D. José Cordeiro emitiu o seguinte pedido:
O Papa Francisco vai consagrar a Rússia e a Ucrânia ao Ima-

culado Coração de Maria no próximo dia 25 de março, às 16h, 
no Vaticano.

À mesma hora, na Capelinha das Aparições, Portugal une-se a 
este ato de consagração com o Cardeal Konrad, Legado Pontifício.

Peço a vossa oração neste momento tão grave na Europa. 
Recordo as palavras de N. Sra. de Fátima “Rezem o terço todos 
os dias para alcançar a paz para o mundo e o fim da guerra”.

Jornada Mundial da Juventude
O Papa Francisco deseja que a Jornada Mundial da Juventude Lis-

boa 2023 seja “original”, desafia os jovens a preparar o encontro com a 
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“fantasia da criatividade” e como sinal de que saem “juntos” e “melhores” 
das crises da atualidade.

“O encontro tem de ser original, com o contributo de todos. 
Vocês têm de o criar. Animem-se e sigam em frente”, indica o 
Papa na mensagem vídeo divulgada em 07 de março pelo Gabinete 
de Comunicação da JMJ Lisboa 2023.

O Papa pede aos jovens que não vivam “dos rendimentos, do 
que se fez nos outros encontros” mundiais da juventude, procurando 
antes “criar o encontro”.

“Se vocês não forem criativos, se vocês não forem poetas, este 
encontro não vai resultar, não vai ser original, vai ser uma foto-
cópia de outros encontros. E como dizia o jovem beato italiano 
[Carlo Acutis]: cada um de nós tem de ser original, não uma 
fotocópia”, afirmou.

O Papa dirige-se a todos os que estão a preparar, como volun-
tários, a próxima JMJ, em Portugal e nos vários países, reconhece 
que no contexto atual “não é fácil” e pede-lhes para “olhar no 
mesmo sentido”.

“Não é fácil porque andamos de crise em crise. Saímos de 
uma crise pandémica, entramos numa crise económica e agora 
estamos na crise da guerra, que é um dos piores males que pode 
acontecer”, lembrou.

No meio de todas estas crises, vocês têm de preparar e ajudar 
para que o evento de agosto de 2023 seja um evento jovem, um 
evento fresco, um evento com vida, um evento com força, um 
evento criativo”.

O Papa lembrou que “as crises superam-se juntos, não sós” e 
que, das crises, ou se sai “melhores ou piores”.

“O desafio que se coloca hoje é para sairmos melhores! E o 
melhor de vocês é serem criativos: vocês são criativos, poetas! Façam 
essa poesia da criatividade a olhar para agosto de 2023”, acrescentou.

O Papa lembrou todos os jovens que vão participar, “seja 
pessoalmente, seja por meios telemáticos”, desejando que “seja um 
encontro fecundo”.
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“Que cada um de nós saia melhor do que chegou. Peço-lhes, 
por favor, que rezem por mim, porque eu também preciso que 
me sustentem com a oração”, acrescentou.

Disse que já está a “olhar para agosto de 2023”, para Portu-
gal, para Lisboa, para Fátima, para o encontro com cada jovem e 
despediu-se, na mensagem vídeo, “até agosto” de 2023.

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ), um encontro dos jo-
vens de todo o mundo com o Papa, foi instituída por João Paulo 
II em 1985. 

A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, e desde 
então a JMJ já passou pelas seguintes cidades: Buenos Aires (1987), 
Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), 
Manila (1995), Paris (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Coló-
nia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), 
Cracóvia (2016) e Panamá (2019).

No dia 27 de janeiro de 2019, na conclusão da Jornada Mundial 
da Juventude na cidade do Panamá, foi anunciado que a escolha 
para seguinte edição da Jornada Mundial a Juventude seria Lisboa, 
onde vai acontecer o encontro de jovens de todo o mundo com 
o Papa entre os dias 1 e 6 e agosto de 2023.





Da Santa Sé

4.





Consagração ao Imaculado
Coração de Maria

O Papa Francisco celebrou em 25 de março a 
consagração do mundo ao Imaculado Coração de 
Maria, com a menção expressa da Ucrânia e da 
Rússia. A consagração decorreu, simultaneamente, 
na Cova da Iria (na Capelinha das Aparições), 
onde o cardeal Konrad Krajewski, esmoler ponti-
fício, presidiu à recitação do Rosário, na qualidade 
de enviado do Papa. Na Basílica de S. Pedro a 
Consagração foi precedida de um ato penitencial.

Texto do Ato de Consagração: 
Ó Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, recorremos a Vós nesta hora 

de tribulação. Vós sois Mãe, amais-nos e conheceis-nos: de quanto 
temos no coração, nada Vos é oculto. Mãe de misericórdia, muitas 
vezes experimentamos a vossa ternura providente, a vossa presença que 
faz voltar a paz, porque sempre nos guiais para Jesus, Príncipe da paz.

Mas perdemos o caminho da paz. Esquecemos a lição das 
tragédias do século passado, o sacrifício de milhões de mortos nas 
guerras mundiais. Descuidamos os compromissos assumidos como 
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Comunidade das Nações e estamos a atraiçoar os sonhos de paz 
dos povos e as esperanças dos jovens. Adoecemos de ganância, 
fechamo-nos em interesses nacionalistas, deixamo-nos ressequir 
pela indiferença e paralisar pelo egoísmo. Preferimos ignorar Deus, 
conviver com as nossas falsidades, alimentar a agressividade, supri-
mir vidas e acumular armas, esquecendo-nos que somos guardiões 
do nosso próximo e da própria casa comum. Dilaceramos com a 
guerra o jardim da Terra, ferimos com o pecado o coração do 
nosso Pai, que nos quer irmãos e irmãs. Tornamo-nos indiferentes 
a todos e a tudo, exceto a nós mesmos. E, com vergonha, dizemos: 
perdoai-nos, Senhor!

Na miséria do pecado, das nossas fadigas e fragilidades, no mis-
tério de iniquidade do mal e da guerra, Vós, Mãe Santa, lembrai-
-nos que Deus não nos abandona, mas continua a olhar-nos com 
amor, desejoso de nos perdoar e levantar novamente. Foi Ele que 
Vos deu a nós e colocou no vosso Imaculado Coração um refú-
gio para a Igreja e para a humanidade. Por bondade divina, estais 
connosco e conduzis-nos com ternura mesmo nos transes mais 
apertados da história.

Por isso recorremos a Vós, batemos à porta do vosso Coração, 
nós os vossos queridos filhos que não Vos cansais de visitar em 
todo o tempo e convidar à conversão. Nesta hora escura, vinde 
socorrer-nos e consolar-nos. Repeti a cada um de nós: «Não estou 
porventura aqui Eu, que sou tua mãe?» Vós sabeis como desfazer 
os emaranhados do nosso coração e desatar os nós do nosso tem-
po. Repomos a nossa confiança em Vós. Temos a certeza de que 
Vós, especialmente no momento da prova, não desprezais as nossas 
súplicas e vindes em nosso auxílio.

Assim fizestes em Caná da Galileia, quando apressastes a hora 
da intervenção de Jesus e introduzistes no mundo o seu primeiro 
sinal. Quando a festa se mudara em tristeza, dissestes-Lhe: «Não 
têm vinho!» (Jo 2, 3). Ó Mãe, repeti-o mais uma vez a Deus, por-
que hoje esgotamos o vinho da esperança, desvaneceu-se a alegria, 
diluiu-se a fraternidade. Perdemos a humanidade, malbaratamos a 
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paz. Tornamo-nos capazes de toda a violência e destruição. Temos 
necessidade urgente da vossa intervenção materna.

Por isso acolhei, ó Mãe, esta nossa súplica:
Vós, estrela do mar, não nos deixeis naufragar na tempestade 

da guerra;
Vós, arca da nova aliança, inspirai projetos e caminhos de re-

conciliação;
Vós, «terra do Céu», trazei de volta ao mundo a concórdia 

de Deus;
Apagai o ódio, acalmai a vingança, ensinai-nos o perdão;
Libertai-nos da guerra, preservai o mundo da ameaça nuclear;
Rainha do Rosário, despertai em nós a necessidade de rezar 

e amar;
Rainha da família humana, mostrai aos povos o caminho da 

fraternidade;
Rainha da paz, alcançai a paz para o mundo.
O vosso pranto, ó Mãe, comova os nossos corações endureci-

dos. As lágrimas, que por nós derramastes, façam reflorescer este 
vale que o nosso ódio secou. E, enquanto o rumor das armas não 
se cala, que a vossa oração nos predisponha para a paz. As vossas 
mãos maternas acariciem quantos sofrem e fogem sob o peso das 
bombas. O vosso abraço materno console quantos são obrigados a 
deixar as suas casas e o seu país. Que o vosso doloroso Coração 
nos mova à compaixão e estimule a abrir as portas e cuidar da 
humanidade ferida e descartada.

Santa Mãe de Deus, enquanto estáveis ao pé da cruz, Jesus, ao 
ver o discípulo junto de Vós, disse-Vos: «Eis o teu filho!» (Jo 19, 
26). Assim Vos confiou cada um de nós. Depois disse ao discípulo, 
a cada um de nós: «Eis a tua mãe!» (19, 27). Mãe, agora quere-
mos acolher-Vos na nossa vida e na nossa história. Nesta hora, a 
humanidade, exausta e transtornada, está ao pé da cruz convosco. 
E tem necessidade de se confiar a Vós, de se consagrar a Cristo 
por vosso intermédio. O povo ucraniano e o povo russo, que Vos 
veneram com amor, recorrem a Vós, enquanto o vosso Coração 
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palpita por eles e por todos os povos ceifados pela guerra, a fome, 
a injustiça e a miséria.

Por isso nós, ó Mãe de Deus e nossa, solenemente confiamos e 
consagramos ao vosso Imaculado Coração nós mesmos, a Igreja e a 
humanidade inteira, de modo especial a Rússia e a Ucrânia. Acolhei 
este nosso ato que realizamos com confiança e amor, fazei que cesse 
a guerra, providenciai ao mundo a paz. O sim que brotou do vosso 
Coração abriu as portas da história ao Príncipe da Paz; confiamos 
que mais uma vez, por meio do vosso Coração, virá a paz. Assim a 
Vós consagramos o futuro da família humana inteira, as necessidades 
e os anseios dos povos, as angústias e as esperanças do mundo.

Por vosso intermédio, derrame-se sobre a Terra a Misericórdia 
divina e o doce palpitar da paz volte a marcar as nossas jornadas. 
Mulher do sim, sobre Quem desceu o Espírito Santo, trazei de 
volta ao nosso meio a harmonia de Deus. Dessedentai a aridez do 
nosso coração, Vós que «sois fonte viva de esperança». Tecestes a 
humanidade para Jesus, fazei de nós artesãos de comunhão. Cami-
nhastes pelas nossas estradas, guiai-nos pelas sendas da paz.

Amen.

Recompensa verdadeira
e ilusória

Homilia do Papa Francisco, lida pelo Cardeal 
Secretário de Estado, na Missa de Quarta-Feira 
de Cinzas, 02 de março.

Neste dia, que dá início ao tempo da Quaresma, o Senhor 
diz-nos: «Guardai-vos de fazer as vossas obras diante dos homens, 
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para vos tornardes notados por eles; de outro modo, não tereis 
nenhuma recompensa do vosso Pai que está no Céu» (Mt 6, 1). 
Pode causar surpresa, mas no Evangelho de hoje a palavra que 
aparece mais vezes é recompensa (cf. 6, 1.2.5.16). Habitualmente, 
na Quarta-feira de Cinzas, a nossa atenção concentra-se mais so-
bre o empenho exigido pelo caminho de fé do que no prémio 
que daí nos advém. Contudo, hoje, o discurso de Jesus retorna 
regularmente a este termo, recompensa, que parece ser a mola 
do nosso agir. De facto em nós, no nosso coração, há uma sede, 
um desejo de alcançar uma recompensa, que nos atrai e move a 
cumprir aquilo que fazemos.

Mas o Senhor distingue dois tipos de recompensa, a que pode 
tender a vida duma pessoa: por um lado, temos a recompensa 
junto do Pai e, por outro, a recompensa junto dos homens. A 
primeira é eterna, é a verdadeira, definitiva, é o objetivo da exis-
tência. Ao contrário, a segunda é transitória, é um encandeamento 
que nos prende quando a admiração dos homens e o sucesso 
mundano representam para nós a coisa mais importante, a maior 
gratificação. Mas trata-se duma ilusão: é como uma miragem que, 
uma vez alcançada, nos deixa de mãos vazias. A inquietação e 
o descontentamento sempre aguardam ao virar da esquina quem 
possui como horizonte o mundanismo, que seduz, mas depois 
dececiona. Quem tem em vista a recompensa do mundo nunca 
encontra paz, nem sabe promover a paz, porque perde de vista 
o Pai e os irmãos. É um risco que todos corremos; por isso nos 
adverte Jesus: «Guardai-vos…»! É como se dissesse: «Tendes a 
possibilidade de gozar uma recompensa infinita, uma recompensa 
sem igual: por isso tende cuidado para não vos deixar deslumbrar 
pela aparência, perseguindo recompensas insignificantes, que vos 
morrem na mão».

O rito das cinzas, que recebemos sobre a cabeça, quer subtrair-
-nos ao encandeamento de preferir a recompensa junto dos ho-
mens à recompensa junto do Pai. Este sinal austero, que nos leva 
a refletir sobre a caducidade da nossa condição humana, é como 
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um remédio de sabor amargo, mas eficaz para curar a doença da 
aparência. Trata-se duma doença espiritual, que escraviza a pessoa, 
levando-a a tornar-se dependente da admiração dos outros. É uma 
verdadeira «escravidão dos olhos e da mente» (cf. Ef 6, 6; Col 3, 
22), que nos induz a viver buscando a vanglória, de modo que 
conta não a pureza do coração, mas a admiração do povo; não o 
olhar de Deus sobre nós, mas como nos olham os outros. E não 
é possível viver bem, contentando-se com esta recompensa.

O problema é que esta doença da aparência mina também os 
âmbitos mais sagrados. É sobre isto que Jesus insiste hoje: também 
a oração, a caridade e o jejum podem tornar-se autorreferenciais. 
Em cada gesto, mesmo no mais belo, pode esconder-se a traça 
da autocomplacência. Assim o coração não é completamente livre, 
porque não procura o amor ao Pai e aos irmãos, mas a aprova-
ção humana, o aplauso do povo, a sua própria glória. E tudo se 
pode transformar numa espécie de ficção em relação a Deus, a 
si mesmo e aos outros. Por isso a Palavra de Deus convida-nos a 
olhar o nosso íntimo para ver as nossas hipocrisias. Façamos um 
diagnóstico das aparências que buscamos; tentemos desmascará-las. 
Far-nos-á bem.

As cinzas colocam em evidência o nada que se esconde por 
trás da afanosa procura das recompensas mundanas. Lembram-nos 
que o mundanismo é como o pó, que um pouco de vento arrasta. 
Irmãs, irmãos, não estamos no mundo para correr atrás do vento; 
o nosso coração tem sede de eternidade. A Quaresma é um tem-
po que o Senhor nos deu para voltarmos a viver, sermos curados 
interiormente e caminharmos para a Páscoa, para aquilo que não 
passa, para a recompensa junto do Pai. É um caminho de cura. 
Não para mudar tudo da noite para o dia, mas para viver cada dia 
com um espírito novo, com um estilo diferente. Para isto servem 
a oração, a caridade e o jejum: purificados pelas cinzas quaresmais, 
purificados da hipocrisia da aparência, reencontra-se a força plena 
para voltar a gerar uma relação viva com Deus, com os irmãos e 
consigo mesmo.
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A oração humilde, feita «em segredo» (Mt 6, 6), no recanto do 
próprio quarto, torna-se o segredo para fazer florescer a vida no 
exterior. É um diálogo ardente de afeto e confiança, que consola e 
abre o coração. Sobretudo neste tempo de Quaresma, rezemos com 
os olhos fixos no Crucifixo: deixemo-nos invadir pela comovente 
ternura de Deus e, nas suas chagas, coloquemos as nossas e as do 
mundo. Não nos deixemos levar pela pressa, fiquemos em silêncio 
diante d’Ele. Redescubramos a essencialidade fecunda do diálogo 
íntimo com o Senhor. Com efeito, Deus não Se compraz com as 
coisas espetaculares; pelo contrário, gosta de Se deixar encontrar no 
segredo. É «o caráter secreto do amor», longe de toda a ostentação 
e de tonalidades espalhafatosas.

Se a oração for verdadeira, não pode deixar de se traduzir em 
caridade. E a caridade liberta-nos da escravidão pior: a escravidão 
de nós mesmos. A caridade quaresmal, purificada pelas cinzas, 
reconduz-nos ao essencial, à alegria íntima que existe no dar. A 
esmola, dada longe dos holofotes, dá paz e esperança ao coração. 
Revela-nos a beleza do dar que se torna receber, permitindo assim 
descobrir um segredo precioso: o dar alegra mais o coração do 
que o receber (cf. At 20, 35).

Por fim, o jejum. Este não é uma dieta; antes, liberta-nos da 
autorreferencialidade da busca obsessiva do bem-estar físico, para 
nos ajudar a ter em forma, não o corpo, mas o espírito. O jejum 
leva-nos de novo a dar o justo valor às coisas. Concretamente, 
recorda-nos que a vida não deve estar submetida ao cenário pas-
sageiro deste mundo. E o jejum não se deve restringir apenas ao 
alimento: especialmente na Quaresma, deve-se jejuar daquilo que 
gera em nós dependência. Cada qual pense nisto, para fazer um 
jejum que incida verdadeiramente na sua vida concreta.

Mas, se a oração, a caridade e o jejum devem amadurecer no 
segredo, os seus efeitos não são secretos. Oração, caridade e jejum 
não são remédios só para nós, mas para todos: podem, de facto, 
mudar a história. Não só porque quem sente os seus efeitos, quase 
sem se aperceber também os transmite aos outros, mas sobretudo 
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porque a oração, a caridade e o jejum são os meios principais que 
permitem a Deus intervir na vida nossa e do mundo. São as armas 
do espírito e é com elas que, nesta jornada de oração e jejum pela 
Ucrânia, imploramos a Deus aquela paz que os homens sozinhos 
não conseguem construir.

Vós, Senhor, que vedes no segredo e nos recompensais além 
de toda a nossa expectativa, escutai a oração de quantos confiam 
em Vós, sobretudo dos mais humildes, dos mais provados, daqueles 
que sofrem e fogem sob o estrondo das armas. Colocai de novo 
a paz nos corações, concedei aos nossos dias a vossa paz. Amen.

Constituição
para a Cúria Romana

O Papa Francisco promulgou em 19 de março 
a nova Constituição para a Cúria Romana, os 
serviços centrais de governo da Igreja Católica, 
assinalando os nove anos de início solene do seu 
pontificado.

O texto dá corpo a um projeto central do Papa, que promo-
veu uma reforma interna com a ajuda de um inédito conselho 
consultivo de cardeais, representando os cinco continentes.

A nova constituição apostólica ‘Praedicate evangelium’ (Pregai 
o Evangelho) propõe uma Cúria mais atenta à vida da Igreja Ca-
tólica no mundo e à sociedade, rejeitando uma atenção exclusiva 
à gestão interna dos assuntos do Vaticano.

Uma das novidades é o fim da distinção entre Congregações 
e Conselhos Pontifícios, passando os vários “ministérios” da Santa 
Sé a assumir a denominação de Dicastérios.
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“A Cúria Romana é composta pela Secretaria de Estado, pelos 
Dicastérios e pelos Organismos, todos juridicamente iguais entre 
si”, precisa o Papa.

O novo documento condensa várias das alterações implemen-
tadas nos últimos anos, ao nível da estrutura da Cúria Romana, 
e entra em vigor no dia 5 de junho, solenidade litúrgica de 
Pentecostes.

Francisco, defensor de uma “Igreja em saída”, propõe ao 
longo dos 250 artigos desta constituição uma estrutura mais 
missionária para a Cúria Romana, ao serviço das dioceses de 
todo o mundo.

“A Cúria Romana não se coloca entre o Papa e os bispos, 
mas coloca-se ao serviço de ambos, segundo as modalidades que 
são próprias da natureza de cada um”, pode ler-se.

Simbolicamente, o primeiro Dicastério na nova ordem da Cúria 
é o da Evangelização – que unifica a antiga Congregação para a 
Evangelização dos Povos e o Conselho Pontifício para a Promoção 
da Nova Evangelização -, presidido pelo próprio Papa, com dois 
pró-prefeitos para cada uma das secções deste organismo.

A nova Constituição, que substitui a “Pastor Bonus” de João 
Paulo II – promulgada a 28 de junho de 1988 – é apresentada 
pelo Vaticano como “resultado de um longo trabalho colegial”, 
que se inspirou nas reuniões pré-conclave de 2013, envolvendo o 
Conselho de Cardeais, com reuniões de outubro de 2013 a feve-
reiro de 2022, e contributos de todo o mundo.

Francisco cria um novo Dicastério para o Serviço da Caridade 
– terceiro na ordem -, representado pela Esmolaria Apostólica, que 
vê o seu papel reforçado dentro da Cúria Romana como “uma 
expressão especial da misericórdia”.

“Partindo da opção pelos pobres, os vulneráveis e os excluídos, 
exerce em qualquer parte do mundo a obra de assistência e ajuda-
-os em nome do Romano Pontífice, o qual, nos casos de particular 
indigência ou de outra necessidade, disponibiliza pessoalmente as 
ajudas a serem destinadas”, indica o artigo 79.
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O Dicastério para a Doutrina da Fé, segundo a ser elencado, 
engloba a partir de agora a Comissão para a Proteção de Menores, 
criada em 2013, que continua a funcionar com suas próprias regras 
e os seus próprios presidente e secretário, nomeados pelo Papa.

Francisco sublinha que os leigos podem assumir funções de 
governo da Cúria Romana, por decisão pontifícia.

“Todos os cristãos, em virtude do Batismo, são discípulos-missio-
nários, na medida em que encontraram o amor de Deus em Cristo 
Jesus. Não se pode ignorar isso na atualização da Cúria, cuja reforma, 
portanto, deve incluir o envolvimento de leigas e leigos, também em 
papéis de governo e responsabilidade”, destaca o preâmbulo do texto.

O Papa propõe a sinodalidade como modalidade de trabalho 
habitual para a Cúria Romana, propondo uma “sã descentralização” 
que ofereça novas competências aos bispos diocesanos e conferên-
cias episcopais.

A Santa Sé sublinha, entre outras novidades, a definição da 
Secretaria de Estado como “Secretaria Papal” e a transferência do 
Escritório do Pessoal da Cúria para a Secretaria para a Economia, 
com a indicação de que a Administração do Património da Sé 
Apostólica (APSA) deve atuar por “meio da atividade instrumental 
do Instituto para as Obras de Religião”, popularmente conhecido 
como ‘Banco do Vaticano’.

O Papa consagra, por outro lado, o princípio de que clérigos e 
religiosos em serviço na Cúria Romana devem ter um mandato de 
cinco anos, que pode ser renovado por mais cinco anos, devendo 
depois regressar às dioceses e comunidades de referência.

Francisco, que iniciou solenemente o seu pontificado a 19 de 
março de 2013, tem sido particularmente crítico do “carreirismo” 
na Igreja Católica – uma das doenças identificadas no seu discurso 
à Cúria Romana, em 2014

A nova Constituição procede a uma redução de Dicastérios, 
“combinando aqueles cuja finalidade era muito semelhante ou 
complementar”, a fim de “racionalizar as suas funções” e “evitar 
sobreposições de competências”, para tornar o trabalho mais eficaz.
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Exemplo dessa fusão é o novo Dicastério para a Cultura e a 
Educação, que visa promover os valores da “antropologia cristã”.

O já anteriormente criado Dicastério para o Serviço do De-
senvolvimento Humano integral, por sua vez, assume a missão de 
promover e defender “modelos equitativos de economia e estilos 
de vida sóbrios, sobretudo promovendo iniciativas contra a explo-
ração económica e social dos  países pobres, relações comerciais 
assimétricas, especulação financeira e modelos de desenvolvimento 
que criam exclusões”.

A Cúria Romana passa a ser constituída pela Secretaria de 
Estado, 16 dicastérios, três tribunais, os organismos económicos, três 
departamentos e outras instituições ligadas à Santa Sé.

Francisco apresenta como critérios para desempenhar cargos 
de responsabilidades nos organismos centrais de governo da Igreja 
Católica a “vida espiritual, boa experiência pastoral, sobriedade de 
vida e amor aos pobres, espírito de comunhão e de serviço, com-
petência nos assuntos que são confiados, capacidade de discernir 
os sinais dos tempos”.

Acolhimento de migrantes

O Vaticano lançou em 24 de março novas orienta-
ções acerca do acolhimento de migrantes, propondo 
uma “cultura do encontro”.

A Secção de Migrantes e Refugiados do Dicastério para o Ser-
viço do Desenvolvimento Humano Integral sublinha a importância 
de “reconhecer e vencer o medo” e a necessidade de “reconhecer 
os migrantes como uma bênção”, na dinamização das comunidades, 
quer a nível litúrgico, como também social.
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O Papa Francisco, que assina o prefácio do documento, afirma 
que as orientações “convidam a ampliar o modo de ser Igreja” e 
alerta para o contexto atual, promovendo, desta forma, uma Igreja 
“verdadeiramente sinodal, em caminho, não instalada, nunca satisfeita”.

“[Os migrantes] Permitem-nos viver um novo Pentecostes nos 
nossos bairros e nas nossas paróquias, tomando consciência da ri-
queza da sua espiritualidade e das suas vibrantes tradições litúrgicas. 
A situação atual representa também uma oportunidade para viver 
uma Igreja verdadeiramente sinodal, em caminho, não instalada, 
nunca satisfeita, mas antes uma Igreja que «não faz distinção entre 
autóctones e estrangeiros, entre residentes e hóspedes», porque todos 
somos peregrinos nesta terra”, escreve o líder da Igreja Católica.

No documento é reconhecido que as comunidades precisam de 
uma “correta compreensão do fenómeno”, e que essa compreensão 
vai gerar um “ambiente favorável ao encontro mútuo” e de uma 
verdadeira “cultura do encontro”. É também referido que a falta 
de preparação gera “suspeições e medos”, facilmente se ignoram 
“experiências e necessidades”, contrariando a construção de uma 
Igreja que escuta ativamente e é compassiva.

Uma das propostas é convidar “os paroquianos, especialmente 
os jovens e os jovens adultos, a envolverem-se pessoalmente em 
programas de assistência aos migrantes e refugiados necessitados, a 
fim de fomentar a empatia e a compaixão”.

As orientações indicam que a Igreja é chamada a “entender a 
multiplicidade dos seus membros como uma riqueza a valorizar”, 
visível, por exemplo, na celebração de “liturgias vibrantes que res-
peitam as diferentes tradições culturais” e reconhecendo os migrantes 
católicos “como meio de dinamização das comunidades locais”.

Também é pedida uma “cooperação eficaz” entre “entidades 
católicas e entre estas e todos os outros organismos”, e convidam-se 
as comunidades católicas “a ver na presença de muitos migrantes 
e refugiados de outros credos ou sem religião uma oportunidade 
providencial para cumprir a missão evangelizadora da Igreja através 
do testemunho e da caridade”.
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Carta aos sacerdotes

Os cardeais Mario Grech, secretário-geral do Sínodo 
dos Bispos, e o arcebispo Lazzaro You Heung sik, 
Prefeito da Congregação para o Clero, dirigiram, 
em 19 de março, uma carta aos sacerdotes de todo 
o mundo com três pedidos.

Caros Sacerdotes,
Eis-nos aqui, dois irmãos vossos, também sacerdotes! Podemos 

pedir-vos um momento?
Gostaríamos de falar-vos sobre um tema que interessa a todos 

nós.
“A Igreja de Deus é convocada em Sínodo”. Começa com estas 

palavras o documento preparatório para o Sínodo 2021-2023. 
Durante dois anos todo o Povo de Deus é convidado a refletir 
sobre o tema Por uma Igreja sinodal: comunhão, participação e missão. 
Trata-se de uma novidade que pode suscitar entusiasmo e também 
perplexidade.

No entanto, “no primeiro milênio, ‘caminhar juntos’, isto é, 
praticar a sinodalidade, era o modo usual de proceder da Igreja”. 
O Concílio Vaticano II trouxe à luz esta dimensão da vida eclesial, 
tão importante que São João Crisóstomo pôde afirmar: “Igreja e 
Sínodo são sinônimos” (Explicatio in Psalmum 149).

Sabe-se que o mundo de hoje precisa urgentemente de frater-
nidade. Sem perceber, anseia por encontrar Jesus, mas como fazer 
esse encontro acontecer? Precisamos escutar o Espírito junto com 
todo o Povo de Deus, para renovar nossa fé e encontrar caminhos e 
linguagens novos para compartilhar o Evangelho com nossos irmãos 
e irmãs. O processo sinodal que o Papa Francisco nos propõe tem 
precisamente este objetivo: nos colocar em caminho,juntos, na escuta 
recíproca, na partilha de ideias e projetos, para mostrar o verdadeiro 
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rosto da Igreja: uma “casa” hospitaleira, de portas abertas, habitada 
pelo Senhor e animada por relações fraternas.

Para não cairmos nos riscos apontados pelo Papa Francisco 
- ou seja, o formalismo que reduz o Sínodo a um slogan vazio, o 
intelectualismo, que faz do Sínodo uma reflexão teórica sobre pro-
blemas e a inação, que nos prende à segurança de nossos hábitos 
para que nada mude - é importante abrir o coração e escutar o 
que o Espírito sugere às Igrejas (cf Ap 2, 7).

Evidentemente, diante desse caminho, os medos podem nos 
assaltar.

Em primeiro lugar, sabemos que os sacerdotes em muitas partes 
do mundo já carregam uma grande carga pastoral. E agora - pode 
parecer - se adiciona uma outra coisa “para fazer”. Mais do que 
convidar-vos a multiplicar suas atividades, queremos encorajar-vos a 
olhar para vossas comunidades com aquele olhar contemplativo de que 
nos fala o Papa Francisco na Evangelii Gaudium (n. 71) para descobrir 
os muitos exemplos de participação e partilha que já estão germinando 
em vossas comunidades. A atual fase diocesana do processo sinodal 
visa, de fato, “recolher a riqueza das experiências da sinodalidade 
vivida” (Doe. Prep., 31). Temos a certeza de que são muito mais 
do que parece à primeira vista, talvez até informais e espontâneas. 
Em todos os lugares em que se ouve profundamente, se aprende 
uns com os outros, se valorizam os dons dos outros, se ajuda uns 
aos outros e se tomam decisões juntos, já existe a sinodalidade 
em ato. Tudo isso deve ser levado em consideração e valorizado, 
para desenvolver cada vez mais aquele estilo sinodal que é “o es-
pecífico modus vivendi et operandi da Igreja, Povo de Deus” (Doe. 
Prep., 1O).

Mas também pode haver outro temor: se o sacerdócio comum 
dos batizados e o sensus fidei do Povo de Deus forem tão enfati-
zados, o que será do nosso papel de liderança e nossa identidade 
específica como ministros ordenados? Trata-se, sem dúvida, de des-
cobrir cada vez mais a igualdade fundamental de todos os batizados e 
de encorajar todos os fiéis a participar ativamente do caminho e 
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da missão da Igreja. Assim teremos a alegria de estar ao lado de 
irmãos e irmãs que compartilham connosco a responsabilidade da 
evangelização. Mas nesta experiência de Povo de Deus poderá e 
deverá vir à tona, em modo novo, também o peculiar carisma dos 
ministros ordenados de servir, santificar e animar o Povo de Deus.

Neste sentido, gostaríamos de vos pedir uma tripla contribuição 
para o atual processo sinodal:

- Fazer todo o possível para que o caminho se baseie na escuta e 
na vivência da Palavra de Deus. O Papa Francisco assim nos exortou 
recentemente: “apaixonemo-nos pela Sagrada Escritura, deixemo-
-nos escavar dentro pela Palavra, que desvela a novidade de Deus 
e porta a amar os outros sem se cansar” (Francisco, Homilia para o 
Domingo da Palavra de Deus, 23 de janeiro de 2022).

Sem esse enraizamento na vivência da Palavra, correríamos o 
risco de andar no escuro e nossas reflexões poderiam se transformar 
em ideologia. Em vez disso, baseando-nos na prática da Palavra, 
construiremos a casa sobre a rocha (cf. Mt 7, 24-27) e poderemos 
experimentar, como os discípulos de Emaús, a luz e a orientação 
surpreendente do Ressuscitado.

- Trabalhar para que o caminho seja caraterizado pela mútua escuta 
e recíproca aceitação. Antes mesmo dos resultados concretos, o diálogo 
profundo e o verdadeiro encontro, já são um valor. De fato, são 
muitas as iniciativas e potencialidades em nossas comunidades, mas 
muitas vezes indivíduos e grupos correm o risco do individualismo 
e da autorreferencialidade. Com o seu mandamento novo, Jesus 
recorda-nos que “nisto conhecerão todos que sois meus discípulos: 
se vos amardes uns aos outros” (Jo 13,35). Como pastores pode-
mos fazer muito para que o amor recupere as relações e cure as 
lacerações que muitas vezes atingem também o tecido eclesial, para 
que retorne a alegria de nos sentirmos como uma família, um só 
povo em caminho, filhos do mesmo Pai e, portanto, irmãos entre 
nós, começando pela fraternidade entre nós sacerdotes.

- Cuidar para que o caminho não nos leve à introspeção, mas nos 
estimule a sair ao encontro de todos. O Papa Francisco, na Evangelii 
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Gaudium, nos deu o sonho de uma Igreja que não tem medo de 
sujar as mãos envolvendo-se nas feridas da humanidade, uma Igreja 
que caminha na escuta e a serviço dos pobres e das periferias. Este 
dinamismo “em saída” para o encontro aos irmãos, com a bússola 
da Palavra e o fogo da caridade, realiza o grande desígnio original 
do Pai: “que todos sejam um” (Jo 17,21). Em sua última Encícli-
ca Fratelli Tutti, o Papa Francisco pede que nos comprometamos 
com nossos irmãos e irmãs de outras Igrejas, os fiéis de outras 
religiões e todas as pessoas de boa vontade: fraternidade universal 
e amor sem exclusões, que tudo e todos devem abraçar. Como 
servos do Povo de Deus, estamos numa posição privilegiada para 
garantir que esta não permaneça uma orientação vaga e genérica, 
mas se concretize lá onde vivemos.

Caríssimos irmãos sacerdotes, temos a certeza de que a partir 
destas prioridades encontrareis um modo de dar vida a iniciativas 
concretas, segundo as necessidades e as possibilidades, porque a 
sinodalidade é verdadeiramente o chamado de Deus para a Igreja 
do terceiro milénio. Encaminharmos nesta direção não será isento 
de questionamentos, fatigas e suspeições, mas podemos confiar que 
nos retomará o cêntuplo em fraternidade e nos frutos da vida 
evangélica. Basta pensar no primeiro Sínodo de Jerusalém (Atos 
15). Quem sabe quanta fatiga havia nos bastidores! Mas sabemos 
o quão decisivo foi aquele momento para a Igreja nascente.

Concluímos esta nossa carta com duas passagens do documento 
preparatório que nos poderão inspirar e acompanhar quase como 
um Vademecum.

“A capacidade de imaginar um futuro diferente para a Igreja e para as 
suas instituições, à altura da missão recebida, depende em grande parte da 
escolha de encetar processos de escuta, diálogo e discernimento comunitário, 
em que todos e cada um possam participar e contribuir” (n. 9).

“Recordamos que o objetivo do Sínodo, e por conseguinte desta consulta, 
não consiste em produzir documentos, mas em fazer germinar sonhos, sus-
citar profecias e visões, fazer florescer a esperança, estimular confiança, faixar 
feridas, entrançar relações, ressuscitar uma aurora de esperança, aprender uns 
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dos outros e criar um imaginário positivo que ilumine as mentes, aqueça 
os corações, restitua força às mãos” (n. 32).

Agradecendo pela vossa atenção, vos garantimos nossas orações 
e desejamos a vós e às vossas comunidades um alegre e frutífero 
caminho sinodal. Saibais que estamos próximos e em caminho 
convosco! E, através de nós, acolheis a gratidão do Papa Francisco 
que também vos sente muito próximos.

Confiando cada um de vós à Bem-Aventurada Virgem Maria 
do Bom Caminho, saudamos-vos cordialmente no Senhor Jesus.

Identidade da escola católica

A Congregação para a Educação Católica publicou 
em 29 de abril uma nova Instrução sobre “A 
Identidade da Escola Católica para Uma Cul-
tura do Diálogo” em que esclarece a qualificação 
“católica” e assume situações de conflito ligadas a 
uma “percepção discordante da identidade católica 
das instituições escolares”.

O Vaticano procura esclarecer o que está em causa com a 
qualificação “católica” da escola, sustentando que a mesma implica 
“unidade e comunhão com a Igreja” a todos os níveis, “desde o 
órgão gestor até a direção da escola e os professores”.

“Os docentes e o pessoal administrativo pertencentes a outras 
Igrejas, comunidades eclesiais ou religiões, bem como aqueles que 
não professem nenhum credo religioso, a partir de sua nomeação, 
têm a obrigação de reconhecer e respeitar o carácter católico da 
escola”, afirma o cardeal Giuseppe Versaldi, prefeito da Congregação 
para a Educação Católica, que assina o documento.
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O organismo da Cúria considera recomendável a “presença 
predominante de um grupo de professores católicos”, para além de 
importante que cada escola, “seguindo a doutrina da Igreja, inter-
prete e estabeleça os parâmetros necessários para o recrutamento 
dos professores”.

Na nova instrução, a Congregação destaca que se uma pessoa 
contratada “não cumprir as condições da escola católica e da sua 
pertença à comunidade eclesial”, poderá ser demitida, “levando em 
conta todas as circunstâncias do caso”.

“Como todos os professores participam da missão eclesial, o 
bispo diocesano também pode remover um professor quando se 
trata de uma escola católica dirigida pela diocese. Nos outros casos, 
ele pode exigir que um professor seja removido se as condições 
para a sua nomeação já não forem cumpridas”, esclarece-se.

O Vaticano esclarece que as causas das tensões dentro das escolas 
católicas se devem, “por um lado, a uma interpretação redutiva ou 
meramente formal e, por outro, a uma consideração vaga ou fecha-
da da identidade católica”, e recorda que o dever de “reconhecer, 
respeitar e testemunhar a identidade católica da escola” deve estar 
exposto oficialmente em cada projeto educativo.

No documento são abordados os casos em que o nome “ca-
tólico” é utilizado de forma “ilícita”, sublinhando a necessidade de 
um “reconhecimento concreto por parte da autoridade eclesiástica 
competente”, a começar pelo bispo local.

A Congregação para a Educação Católica aponta ainda o dedo 
a uma “interpretação, nem sempre correta”, do termo “católico”, 
bem como à “falta de clareza no que diz respeito às competências 
e às legislações” destas escolas.

A nova instrução começa por colocar o tema da presença da 
Igreja no mundo escolar no contexto geral da sua “missão evange-
lizadora”, apresentando a escola católica como “um sujeito eclesial”.

Num documento com quase 100 pontos, o segundo capítulo 
trata dos “diversos sujeitos que trabalham no mundo escolar”. O 
capítulo final é dedicado a “alguns pontos críticos que podem 
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surgir ao integrar todos os diversos aspetos da educação escolar 
na vida concreta da Igreja”.

A Santa Sé convida as escolas católicas a estar abertas a todos, 
“particularmente os mais fracos”, advogando a liberdade de escolha 
educativa para os pais, “primeiros sujeitos responsáveis pela educa-
ção”, e afirma que “o Estado tem a responsabilidade de apoiar as 
famílias no seu direito de escolher a escola e o projeto educativo”.

Citando os principais documentos do Concílio Vaticano II, dos 
Papas e da Santa Sé, nas últimas décadas, a Congregação para a 
Educação Católica fala no “perfil dinâmico da identidade da escola 
católica”, que convida ao diálogo e à cooperação, a nível eclesial 
e com a sociedade, a partir de “um projeto educativo inspirado 
claramente no Evangelho”.




