
itinerário simbólico

Quatro portas fundidas em bronze 
com 3,90 m de altura e 0,90 m de 

largura (cada), com figuras em relevo, 
peso aproximado de cada porta de 

300 Kg.

Portas
As duas portas, em conjunto, contam iconograficamente a Ressurreição de 
Jesus Cristo. A porta do lado esquerdo apresenta-nos a aparição do anjo a Maria 
Madalena, junto ao sepulcro. Na porta do lado direito surge o próprio Cristo 
Ressuscitado, ressurgindo da cruz, qual  improvável “flor de amendoeira” a 
despontar em pleno inverno, no dizer do profeta Isaías. A Esperança anunciada 
concretiza-se.

Note-se: o sepulcro não está representado, deixando perceber que a Igreja é lugar 
de vida, é comunidade viva, é comunicação da ressurreição.

Estas duas portas convidam a um duplo movimento: primeiro a “entrar”, para 
reconhecer este Ressuscitado na reunião do povo de Deus, na proclamação da 
Palavra e na “fração do pão”; depois a “sair”, tal como Maria Madalena (Jo 20, 
11-18), apóstola da ressurreição, revestida de alegria, para anunciar a beleza da 
Ressurreição.

Autor: Rogério Timóteo

Peça fundida em bronze com um 
diâmetro de 0,40 m e seccionada 

ao centro.

O Puxador do Pára-vento
Este puxador contém as três letras iniciais da expressão latina Iesus Hominum 

Salvator, que significa: Jesus Salvador dos Homens, e está em linha com a mesma 
gravação feita na base do retábulo central. Assim se traça o eixo central desta Igreja 

onde Cristo é a nossa salvação. E não há salvação em nenhum outro; porque abaixo do 
céu não existe nenhum outro nome, dado entre os seres humanos, pelo qual importa 

que sejamos salvos (At 4.12). Ele é a Porta (Jo 10, 9) do abrigo. Ele é a rocha firme 
(Mt 7, 24) sobre a qual se seguram os homens. Entrar por esta porta é entrar na lógica 

da salvação. Sair por ela é tornar-se embaixador desta salvação para todos. E este 
anúncio só se pode fazer com alegria. 

Autor: Rogério Timóteo
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Peças em madeira 
com acabamento na 

parte superior em 
bronze, inspiradas 
na férula do Papa 

Francisco.

Peça em pedra calcária 
da região de Fátima com 

letras esculpidas em 
relevo num bloco único de 

1,20x0,60x0,50m com uma 
tonelada de peso.

Puxadores
As portas interiores da Igreja têm como puxador um cajado (símbolo do pastor e do peregrino), 
enriquecido com o ramo de oliveira (símbolo da paz). Este cajado remete para Cristo, o  Bom 
Pastor (Jo 10, 14) que nos guia por caminhos retos (Sl 23). Colocar a mão no cajado, para abrir ou 
fechar a porta, é apoiar-se em Cristo,  é querer segui--lo e ser seu discípulo. O cajado recorda ainda 
aqueles dois discípulos a caminho de Emaús (Lc 24, 13-35), verdadeiros peregrinos da verdade e 
da Palavra.

O Senhor Ressuscitado chama-nos a estar com Ele (Mc 3, 14) para depois nos enviar a proclamar 
:“A paz esteja nesta casa” (Lc 10, 5). A paz é o fruto da Nova Criação, da Nova e Eterna Aliança, 
tal como o ramo de oliveira foi o sinal de que o dilúvio tinha acabado (Gn 8, 11). Quem entra na 
Igreja e participa na “fração do Pão”, transforma-se n’Aquele que recebe e parte para a vida com a 
consciência que agora só pode viver como Jesus viveu: amando sem limites, até ao fim... Colocar 
a mão neste cajado, será sempre uma interpelação forte e direta à necessidade de  Reconhecer e 
Anunciar Jesus Cristo Ressuscitado.

Autor:  Rogério Timóteo

Ambão
O ambão, lugar alto a exigir subida, é ícone do testemunho e local anunciador da 

ressurreição de Jesus Cristo.  É a mesa pascal da Palavra proclamada, repartida e explicada 
no caminho aos discípulos de Emaús (Lc 24, 27), ateando nos seus corações o fogo do 

Espírito Santo (Lc 24, 32). Quem se senta a esta mesa prova a Palavra  que alimenta a 
Igreja. Uma Palavra nova, que traz a beleza pascal e imprime a audácia do anúncio da Vida 
eterna e a denúncia da cultura de morte. O Ambão apresenta-se, por isso, como a “Mesa”, 

onde o Evangelho é tomado da sua horizontalidade para se tornar anúncio da verticalidade 
da ressurreição. O texto esculpido - “Começando por Moisés e seguindo por todos os 

Profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras, tudo o que lhe dizia respeito...” (Lc 24, 27) 
-, revela o que aconteceu aos discípulos: alimentados pela Palavra acolhida, aprofundada 

e explicada, passaram do olhar cabisbaixo, toldado pela tristeza e pelo escândalo da morte 
de Cristo na cruz, ao olhar desimpedido, transparente e iluminado pelo gesto da fração do 

pão. Dinamizados pela Palavra levantaram-se e correram de cabeça bem erguida, a contar a 
maior de todas as novidades da terra: a ressurreição de Jesus (Lc 24, 33-34).   

Autor: Rogério Timóteo

Peça em pedra calcária da 
região de Fátima com base 

em madeira 

Cruz da Sagração
As quatro cruzes da sagração anunciam que este edifício é dedicado ao culto cristão. Ungidas 
com o óleo do Crisma, testemunham a marca de Cristo. Recolhem um pouco de cada um dos 
materiais usados nesta Igreja: pedra, madeira e folha de ouro. Cada uma delas apresenta-se 
“ferida” num dos seus vértices: é o sinal do peito aberto de Cristo. 

Este templo, renovado, centra-se  na Ressurreição de Cristo, começando no anúncio pascal 
a Maria Madalena, passando pelo abrir dos olhos dos discípulos de Emaús na “fração do pão”, 
continuando agora em cada um daqueles que aqui celebram e partilham a fé. Contudo, não 
podemos esquecer nunca que a salvação veio pela Cruz, pelas chagas e pelo Sangue de Cristo.

Estas Cruzes dão unidade a todo o espaço intervencionado. Estão colocadas do seguinte 
modo: duas nas paredes do corpo principal da Igreja; uma terceira na capela da Misericórdia; 
e a quarta na Capela da Esperança.  

Autor: Arq. António Meireles

Peça em pedra calcária da 
região de Fátima, esculpida 

num bloco único com 
1,80x0,90x0,90 m e com três 

toneladas de peso.

Ara/Altar
O Altar é o centro das celebrações litúrgicas para onde converge o nosso olhar. 

Preside à estrutura da nova iconografia da Igreja. Na fronte desta significativa mesa 
está representado o momento em que os discípulos de Emaús reconheceram o 

Ressuscitado: a fração do Pão (Lc 24, 30). As mãos de Cristo, identificadas pelas 
marcas dos cravos, saem do interior do Altar, revelando-nos que o Altar é o próprio 

Cristo. Não é mais um objeto, mas sim Cristo que se parte e reparte na Eucaristia 
sob o olhar dos discípulos de ontem e de hoje. Os dois rostos, de traços intemporais, 

maravilhados e surpreendidos, representam todos aqueles que, na celebração da 
Páscoa semanal, a Eucaristia, reconhecem o Senhor Ressuscitado na fração do Pão e 

d’Ele se alimentam.

 
Autor: Rogério Timóteo


