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Apresentação
Fevereiro foi mais um mês de confinamento, em consequên-

cia da Covid-19. Não houve celebrações da Missa com público. 
As atividades programadas continuaram a ser realizadas segundo o 
formato digital (online).

Neste número, para tema do mês escolhemos o discurso do 
Papa Francisco ao Corpo Diplomático acreditado junto da Santa Sé.

Do senhor D. Jorge Ortiga publicamos as mensagens para a 
Quaresma, para o Dia Mundial do Doente, por ocasião da decla-
ração do P. Albino Silva como venerável; homilias proferidas na 
Sé na festa da Apresentação do Senhor, no Dia da Universidade 
Católica, no Dia do Doente,  no VI Domingo do Tempo Comum, 
na Quarta-Feira de Cinzas; um discurso aos diretores de escolas 
católicas; o instrumento de trabalho apresentado online numa reu-
nião com conselhos económicos paroquiais.

«O que é e para que serve o Conselho Económico Paroquial 
em tempo de pandemia» é o tema de um texto do senhor D. 
Nuno Almeida.

O P. Juvenal Dinis escreve sobre revistas de música sacra.
Da Igreja em Portugal apresentamos uma nota sobre o pro-

cesso de vacinação e mensagens para o dia dos namorados e para 
a Semana Caritas.

Publicamos a mensagem do Papa Francisco para a Quaresma 
e informamos de um documento da Pontifícia Academia para a 
Vida intitulado “Velhice: nosso futuro. A condição do idoso após 
a pandemia”.
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Regozijamo-nos com a aquisição, por parte da Arquidiocese, do 
espólio musical do P. Manuel de Faria Borda e com a atribuição 
do Prémio Cidadão Europeu ao Corpo Nacional de Escutas (CNE).

Recordamos dois sacerdotes falecidos recentemente, os padres 
Avelino Vieira Cardoso e João Francisco Ribeiro.

O Diretor



Tema do Mês

1.





A pandemia
colocou-nos em crise

A pandemia colocou-nos em crise, disse o Papa 
Francisco em 08 de fevereiro aos membros do 
Corpo Diplomático acreditado junto da Santa Sé.

Agradeço ao Decano, o Senhor George Poulides, Embaixador 
de Chipre, as amáveis palavras e bons votos que expressou em 
nome de todos vós e quero, antes de mais nada, pedir desculpa 
pelos incómodos que vos possa ter causado o cancelamento do 
encontro que estava previsto em 25 de janeiro. Obrigado pela 
vossa compreensão e paciência e por terdes acolhido o convite, não 
obstante as dificuldades, para vir esta manhã ao nosso tradicional 
ajuntamento.

Fazemo-lo na moldura mais espaçosa desta Sala das Bênçãos, 
para respeitar a exigência de maior distanciamento pessoal a que 
nos obriga a pandemia. Todavia a distância é apenas física. Antes, 
o facto de nos encontrarmos simboliza o contrário: é um sinal 
de proximidade, daquela proximidade e mútuo apoio a que deve 
aspirar a família das nações. Neste tempo de pandemia, trata-se 
de um dever ainda mais impelente, pois é claro para todos que o 
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vírus não conhece barreiras nem pode ser facilmente isolado. Por 
isso, derrotá-lo é uma responsabilidade que conta com cada um de 
nós pessoalmente, como também com os nossos países.

Daí o meu reconhecimento a todos vós pelo esforço que fazeis 
diariamente por favorecer as relações entre os vossos países ou as 
organizações internacionais que representais e a Santa Sé. São nu-
merosos os testemunhos de mútua proximidade que pudemos trocar 
ao longo destes meses, graças também ao uso das novas tecnologias, 
que permitiram superar as limitações causadas pela pandemia.

Sem dúvida, todos aspiramos a retomar o mais rápido possível 
o contacto presencial, e o nosso encontro de hoje pretende ser um 
bom presságio nesse sentido. De igual modo, é meu desejo retomar 
em breve as viagens apostólicas, a começar pelo Iraque prevista para 
o próximo mês de março. Com efeito, tais viagens constituem um 
aspeto importante da solicitude do Sucessor de Pedro pelo Povo de 
Deus espalhado pelo mundo inteiro, bem como do diálogo da Santa 
Sé com os Estados. Além disso, com frequência revelam-se ocasião 
propícia para, em espírito de partilha e diálogo, aprofundar a relação 
entre religiões diversas. No nosso tempo, o diálogo inter-religioso é 
uma componente importante no encontro entre povos e culturas. 
Quando é concebido não como renúncia à própria identidade, mas 
como ocasião de maior conhecimento e enriquecimento mútuo, 
constitui uma oportunidade para os responsáveis religiosos e para 
os fiéis das várias confissões e pode sustentar o trabalho dos líderes 
políticos na sua responsabilidade de construir o bem comum.

Igualmente importantes são os acordos internacionais, que per-
mitem aprofundar os vínculos de mútua confiança e consentem à 
Igreja de cooperar mais eficazmente para o bem-estar espiritual e 
social dos vossos países. Nesta perspetiva, desejo mencionar aqui a 
troca dos instrumentos de ratificação do Acordo-Quadro entre a 
Santa Sé e a República Democrática do Congo e do Acordo sobre 
o Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Burkina Faso, bem como 
a assinatura entre a Santa Sé e a República Austríaca do VII Acordo 
Adicional à Convenção para o Regulamento das Relações Patrimo-
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niais, de 23 de junho de 1960. Além disso, no dia 22 de outubro 
passado, a Santa Sé e a República Popular da China concordaram 
em prolongar, por mais dois anos, a validade do Acordo Provisório 
sobre a nomeação dos Bispos na China, assinado em Pequim no 
ano de 2018. Trata-se de um entendimento de caráter essencialmente 
pastoral e a Santa Sé espera que o caminho percorrido continue, 
em espírito de respeito e mútua confiança, contribuindo ainda mais 
para a solução das questões de interesse comum.

A pandemia colocou-nos em crise
O ano há pouco concluído deixou atrás dele um rasto de medo, 

desconforto e desespero, juntamente com muitos lutos. Colocou as 
pessoas numa espiral de separação e suspeita mútua, e impeliu os 
Estados a erguerem barreiras. O mundo interligado a que estáva-
mos acostumados deu lugar a um mundo novamente fragmentado 
e dividido. Entretanto as repercussões da pandemia são verdadei-
ramente globais, quer porque a mesma envolve realmente toda a 
humanidade e os países do mundo inteiro, quer porque afeta muitos 
aspetos da nossa vida, contribuindo para agravar «fortemente outras 
crises inter-relacionadas como a climática, alimentar, económica e 
migratória»1. À luz desta consideração, pareceu-me oportuno dar 
vida à Comissão Vaticana Covid-19, com o objetivo de coordenar a 
resposta da Santa Sé e da Igreja às solicitações vindas das dioceses 
de todo o mundo em ordem a enfrentar a emergência sanitária e 
as necessidades que a pandemia fez surgir.

Na verdade, desde o início, ficou patente que a pandemia teria 
um impacto notável sobre o estilo de vida a que estávamos habi-
tuados, subtraindo comodidades e certezas consolidadas. Colocou-
-nos em crise, mostrando-nos a fisionomia dum mundo doente 
não só por causa do vírus, mas também no meio ambiente, nos 

1 Francisco, Mensagem para o LIV Dia Mundial da Paz (8 de dezembro de 
2020), 1. 
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processos económicos e políticos, e mais ainda nos relacionamentos 
humanos. Salientou os riscos e as consequências duma forma de 
viver dominada pelo egoísmo e a cultura do descarte e colocou-
-nos perante uma alternativa: continuar pela estrada percorrida até 
agora ou empreender um novo caminho.

Assim, gostaria de me deter sobre algumas das crises provocadas 
ou evidenciadas pela pandemia, contemplando ao mesmo tempo 
as oportunidades que derivam delas para se construir um mundo 
mais humano, justo, solidário e pacífico.

Crise sanitária
A pandemia confrontou-nos fortemente com duas dimensões 

ineludíveis da existência humana: a doença e a morte. Por isso 
mesmo, recorda o valor da vida, de cada vida humana e da sua 
dignidade, em todos os momentos do seu itinerário terreno desde 
a conceção no ventre materno até ao seu fim natural. Infelizmente, 
é doloroso constatar que, a pretexto de garantir pretensos direitos 
subjetivos, um número crescente de legislações no mundo está a 
afastar-se do dever imprescindível de defender a vida humana em 
cada uma das suas fases.

A pandemia lembra-nos ainda o direito ao cuidado, de que 
é destinatário todo o ser humano, como destaquei também na 
Mensagem para o Dia Mundial da Paz, celebrado a 1 de janeiro 
passado: «toda a pessoa humana é fim em si mesma, e nunca um 
mero instrumento a ser avaliado apenas pela sua utilidade. Foi criada 
para viver em conjunto na família, na comunidade, na sociedade, 
onde todos os membros são iguais em dignidade. E desta dignidade 
derivam os direitos humanos, bem como os deveres, que recordam, 
por exemplo, a responsabilidade de acolher e socorrer os pobres, os 
doentes, os marginalizados»2. Se se suprime o direito à vida dos mais 
frágeis, como se poderão garantir eficazmente todos os outros direitos?

2 Ibid., 6.
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Nesta perspetiva, renovo o meu apelo para que sejam oferecidos 
a cada pessoa humana os cuidados e a assistência de que necessita. 
Para isso, é indispensável que todos os que têm responsabilidades 
políticas e de governo se esforcem por favorecer, antes de mais 
nada, o acesso universal aos cuidados básicos de saúde, incentivando 
também a criação de postos médicos locais e de estruturas sani-
tárias adequadas às reais necessidades da população, bem como a 
disponibilidade de terapias e medicamentos. Com efeito, não pode 
ser a lógica do lucro a guiar um campo tão delicado como o da 
assistência e tratamento sanitários.

Também é indispensável que os notáveis progressos médicos e 
científicos feitos ao longo dos anos, que permitiram sintetizar em 
muito pouco tempo vacinas que se esperam eficazes contra o co-
ronavírus, beneficiem toda a humanidade. Portanto, exorto todos os 
Estados a contribuírem ativamente para as iniciativas internacionais 
tendentes a assegurar uma distribuição equitativa das vacinas, não 
segundo critérios puramente económicos, mas tendo em conta as 
necessidades de todos, especialmente das populações mais carenciadas.

Em todo o caso, em presença dum inimigo furtivo e imprevisível 
como a Covid-19, a real possibilidade de acesso às vacinas deve 
ser sempre acompanhada por comportamentos pessoais responsáveis, 
visando impedir a difusão da doença, mediante as medidas neces-
sárias de prevenção a que já nos habituamos nestes meses. Seria 
fatal confiar apenas na vacina, como se fosse uma panaceia que 
dispensa o indivíduo do esforço constante em prol da saúde própria 
e dos outros. A pandemia mostrou-nos que ninguém é uma ilha, 
evocando a famosa expressão do poeta inglês John Donne, e que 
«a morte de qualquer homem me diminui, porque eu sou parte 
da humanidade»3.

3 Donne, Meditazione XVII, in: Devozioni per occasioni d’emergenza (Editori 
Riuniti, Roma 1994), 112-113. 
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Crise ambiental
Não é apenas o ser humano que está doente, a nossa Terra 

também. A pandemia mostrou-nos mais uma vez como ela é frágil 
e necessitada de cuidados.

Há certamente diferenças profundas entre a crise sanitária 
provocada pela pandemia e a crise ecológica causada por uma ex-
ploração indiscriminada dos recursos naturais. A segunda tem uma 
dimensão muito mais complexa e permanente, e requer soluções 
compartilhadas de longo prazo. Por exemplo, os impactos da al-
teração climática – sejam eles diretos como os eventos climáticos 
extremos das inundações e secas, ou indiretos como a desnutrição 
e as doenças respiratórias – aparecem muitas vezes carregados de 
consequências que persistem por muito tempo.

A resolução destas crises requer uma colaboração internacional 
para o cuidado da nossa casa comum. Espero, pois, que a próxima 
Conferência das Nações Unidas sobre o Clima (COP26), marcada 
para novembro próximo em Glasgow, permita encontrar um acordo 
eficaz para enfrentar as consequências da alteração climática. Este é o 
tempo de agir, pois são já palpáveis os efeitos duma prolongada inação.

Penso, por exemplo, nas repercussões sobre as numerosas pe-
quenas ilhas do Oceano Pacífico que estão gradualmente em risco 
de desaparecer. É uma tragédia que causa não só a destruição de 
aldeias inteiras, mas força também as comunidades locais, e sobretudo 
as famílias, a deslocarem-se continuamente, perdendo identidade e 
cultura. Penso ainda nas inundações do sudeste asiático, especialmente 
no Vietname e nas Filipinas, que provocaram vítimas e deixaram 
famílias inteiras sem meios de subsistência. E também não se pode 
silenciar o aquecimento progressivo da Terra, que causou incêndios 
devastadores na Austrália e na Califórnia.

E as mudanças climáticas, agravadas por intervenções imprudentes 
do homem e agora pela pandemia, são causa de grave preocupação 
também na África. Refiro-me, em primeiro lugar, à insegurança 
alimentar que, durante o ano passado, afetou particularmente o 
Burkina Faso, o Mali e o Níger, com milhões de pessoas a pas-



1. Tema do Mês1. Tema do Mês 295

sar fome; bem como à situação no Sudão do Sul, onde existe o 
risco duma carestia e onde persiste aliás uma grave emergência 
humanitária: mais de um milhão de crianças sofre escassez de ali-
mentos, enquanto são frequentemente obstaculizados os corredores 
humanitários e limitada a presença das agências humanitárias no 
território. Para fazer frente a esta situação é muito urgente também 
que as autoridades do Sudão do Sul superem as incompreensões e 
persistam no diálogo político para uma plena reconciliação nacional.

Crise económica e social
O objetivo de conter o coronavírus impeliu muitos governos 

a adotarem medidas restritivas da liberdade de circulação, implican-
do, durante vários meses, o encerramento de casas comerciais e 
a desaceleração geral das atividades produtivas, com graves reper-
cussões nas empresas, sobretudo médias e pequenas, no emprego 
e, consequentemente, na vida das famílias e de setores inteiros da 
sociedade, especialmente os mais frágeis.

A crise económica resultante evidenciou outro morbo que afeta o 
nosso tempo: o duma economia baseada na exploração e no descarte 
quer das pessoas quer dos recursos naturais. Com demasiada frequência, 
se esqueceu da solidariedade e dos outros valores que consentem à 
economia estar ao serviço do desenvolvimento humano integral, e 
não de interesses particulares, e perdeu-se de vista a valência social 
da atividade económica e o destino universal dos bens e recursos.

Assim, a crise atual é a ocasião propícia para repensar a relação 
entre a pessoa e a economia. É precisa uma espécie de «nova revo-
lução coperniciana» que coloque de novo a economia ao serviço do 
homem e não vice-versa, começando a «estudar e a pôr em prática 
uma economia diferente, que faz viver e não mata, inclui e não ex-
clui, humaniza e não desumaniza, cuida da criação e não a devasta»4.

4 Francisco, Carta para o evento «Economy of Francesco» (1 de maio de 
2019). 
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Para enfrentar as consequências negativas desta crise, numerosos 
governos previram várias iniciativas e a atribuição de enormes fi-
nanciamentos. Não raro, porém, prevaleceram pressões para se buscar 
soluções particulares para um problema que apresenta, ao contrário, 
dimensões globais. Em todos os tempos, mas hoje ainda menos, não 
se pode pensar em agir sozinhos. São necessárias iniciativas comuns 
e partilhadas inclusive a nível internacional, sobretudo para apoio do 
emprego e proteção das camadas mais pobres da população. Nesta 
perspetiva, considero significativo o empenho da União Europeia e 
dos seus Estados-membros, que, apesar das dificuldades, souberam 
mostrar que se pode trabalhar arduamente para alcançar compromissos 
satisfatórios em benefício de todos os cidadãos. A verba proposta pelo 
plano UE da Próxima Geração representa um exemplo significativo 
de como a colaboração e a partilha dos recursos em espírito de so-
lidariedade sejam objetivos não só desejáveis, mas realmente acessíveis.

Em muitas partes do mundo, a crise afetou sobretudo os 
trabalhadores em setores autónomos, os primeiros que viram de-
saparecer os seus meios de subsistência. Vivendo fora das margens 
da economia formal, não tiveram acesso sequer aos amortizadores 
sociais, incluindo subsídios de desemprego e a assistência médica. 
Assim, levados pelo desespero, muitos procuraram outras formas 
de rendimento, expondo-se a ser explorados por meio de trabalho 
ilegal ou forçado, da prostituição e de várias atividades criminosas, 
nomeadamente o tráfico de pessoas.

Ora todo o ser humano tem direito – tem direito – e deve 
poder obter «os recursos correspondentes a um digno padrão de 
vida»5. Na verdade, é necessário que se garanta a todos a estabili-
dade económica para evitar os flagelos da exploração e combater a 
usura e a corrupção, que afligem muitos países no mundo, e muitas 
outras injustiças que se consumam todos os dias diante dos olhos 
cansados e distraídos da nossa sociedade contemporânea.

5 São João XXIII, Carta enc. Pacem in terris (11 de abril de 1963), 11 [6].
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O aumento de tempo passado em casa fez também permanecer 
mais longamente, de forma alienante, em frente dos computadores 
e outros meios de comunicação, com graves repercussões sobre as 
pessoas mais vulneráveis, especialmente os pobres e desempregados. 
São presas mais fáceis da criminalidade informática – o crime ci-
bernético – nos seus aspetos mais desumanizadores, desde as fraudes 
ao tráfico de seres humanos, à exploração da prostituição, incluindo 
de menores, bem como à pornografia infantil.

O encerramento das fronteiras por causa da pandemia, junta-
mente com a crise económica, acentuou também várias emergências 
humanitárias, tanto nas áreas de conflito como nas regiões afetadas 
pela alteração climática e a seca, bem como nos campos de refu-
giados e migrantes. Penso de modo particular no Sudão, onde se 
refugiaram milhares de pessoas em fuga da região de Tigray, bem 
como noutros países da África subsariana, ou na região de Cabo 
Delgado em Moçambique, onde tantas pessoas foram obrigadas a 
abandonar a sua terra e se encontram agora em condições muito 
precárias. Pelo meu pensamento passam também o Iémen e a 
amada Síria, onde, além doutras emergências graves, a insegurança 
alimentar aflige grande parte da população e as crianças encontram-
-se exaustas pela desnutrição.

Em vários casos, as crises humanitárias são agravadas pelas 
sanções económicas, que acabam, na maioria das vezes, por se 
repercutir principalmente sobre as camadas mais frágeis da po-
pulação, e não sobre os responsáveis políticos. Por isso, embora 
compreendendo a lógica das sanções, a Santa Sé não vê a sua 
eficácia e espera uma atenuação das mesmas, até para favorecer 
o fluxo de ajudas humanitárias, a começar pelos medicamentos 
e instrumentos sanitários, extremamente necessários neste tempo 
de pandemia.

Oxalá esta conjuntura que estamos a atravessar sirva, igualmente, 
de estímulo para perdoar ou, pelo menos, reduzir a dívida que 
pesa sobre os países mais pobres, impedindo efetivamente a sua 
recuperação e pleno desenvolvimento.
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No ano passado, assistiu-se também a um novo aumento dos 
migrantes, que, devido ao encerramento das fronteiras, tiveram de 
recorrer a rotas sempre mais perigosas. Entretanto este fluxo mas-
sivo deparou-se com um aumento no número das rejeições ilegais, 
muitas vezes implementadas para impedir os migrantes de pedirem 
asilo, em violação do princípio de não rejeição (non-refoulement). 
Muitos são intercetados e repatriados acabando em campos de 
recolha e detenção, onde sofrem torturas e violações dos direitos 
humanos, quando não encontram a morte ao atravessar mares e 
outras fronteiras naturais.

Os corredores humanitários, implementados durante os últimos 
anos, contribuem certamente para enfrentar algumas das referidas 
problemáticas, salvando numerosas vidas. Todavia a dimensão da 
crise torna cada vez mais urgente enfrentar pela raiz as causas que 
impelem a migrar, e exige também um esforço conjunto de apoio 
aos países de primeiro acolhimento, que assumem a obrigação moral 
de salvar vidas humanas. A propósito, aguarda-se com interesse a 
negociação do Novo Pacto da União Europeia sobre Migração e 
Asilo, embora observando que políticas e mecanismos concretos só 
funcionarão se forem sustentados pela necessária vontade política 
e o empenho de todas as partes envolvidas, incluindo a sociedade 
civil e os próprios migrantes.

A Santa Sé olha com apreço todos os esforços feitos a favor 
dos migrantes e apoia o empenho da Organização Internacional 
para as Migrações (OIM) – celebra-se este ano o septuagésimo ani-
versário da sua fundação –, no pleno respeito dos valores expressos 
na sua Constituição e da cultura dos Estados-membros onde atua 
a Organização. Da mesma forma a Santa Sé, como membro do 
Comité Executivo do Alto Comissariado das Nações Unidas para 
os Refugiados (UNHCR), permanece fiel aos princípios formu-
lados na Convenção de Genebra de 1951 sobre o Estatuto dos 
Refugiados e no Protocolo de 1967, que estabelecem a definição 
legal de refugiado, os seus direitos e também a obrigação legal que 
os Estados têm de os proteger.
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Desde a Segunda Guerra Mundial que o mundo não tinha 
assistido a um aumento tão dramático do número de refugiados, 
como o que vemos hoje. Por isso, é urgente que se renove o 
empenho em prol da proteção deles, bem como dos deslocados 
internos e de todas as pessoas vulneráveis forçadas a fugir da per-
seguição, da violência, dos conflitos e das guerras. A este respeito, 
apesar dos esforços importantes realizados pelas Nações Unidas na 
busca de soluções e propostas concretas para enfrentar de forma 
coerente o problema dos deslocamentos forçados, a Santa Sé expressa 
a sua preocupação pela situação dos deslocados em várias partes 
do mundo. Refiro-me, em primeiro lugar, à área central do Sahel, 
onde, em menos de dois anos, aumentou vinte vezes o número 
dos deslocados internos.

Crise da política
As situações críticas, que mencionei até agora, colocam em 

destaque uma crise muito mais profunda, que de certa forma está 
na raiz das outras e cujo caráter dramático foi evidenciado pre-
cisamente pela pandemia. É a crise da política, que já há algum 
tempo se faz sentir em muitas sociedades e cujos efeitos dilacerantes 
surgiram durante a pandemia.

Um dos fatores emblemáticos de tal crise é o aumento das 
contraposições políticas e a dificuldade, senão mesmo a incapacidade, 
de procurar soluções comuns e partilhadas para os problemas que 
afligem o nosso planeta. É uma tendência que se verifica já há bas-
tante tempo e se difunde cada vez mais, mesmo em países de antiga 
tradição democrática. Manter vivas as realidades democráticas é um 
desafio deste momento histórico6, que toca de perto todos os Estados, 
sejam eles pequenos ou grandes, economicamente avançados ou em 
vias de desenvolvimento. Nestes dias, o meu pensamento dirige-se 

6 Cf. Francisco, Discurso no Parlamento Europeu (Estrasburgo 25 de novembro 
de 2014). 
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em particular para o povo da Birmânia, ao qual expresso a minha 
estima e solidariedade. O caminho para a democracia empreendido 
nos últimos anos foi bruscamente interrompido pelo golpe da se-
mana passada. O mesmo levou à prisão de vários líderes políticos, 
que espero sejam rapidamente postos em liberdade como sinal de 
encorajamento a um dialogo sincero em prol do bem do país.

Aliás, como afirmava Pio XII na sua memorável Radiomen-
sagem do Natal de 1944, «exprimir a própria opinião sobre os 
deveres e os sacrifícios que lhe são impostos e não ser obrigado 
a obedecer sem ter sido ouvido: eis dois direitos do cidadão, que 
encontram na democracia – como o próprio nome indica – a 
sua expressão»7. A democracia baseia-se no respeito mútuo, na 
possibilidade de todos concorrerem para o bem da sociedade e na 
consideração de que as opiniões diferentes não só não prejudicam 
o poder e a segurança dos Estados, mas, num confronto honesto, 
enriquecem-se mutuamente e permitem encontrar soluções mais 
adequadas para os problemas que se devem enfrentar. O processo 
democrático requer que se persiga um caminho de diálogo inclu-
sivo, pacífico, construtivo e respeitoso entre todas as componentes 
da sociedade civil em cada cidade e nação. Os acontecimentos que 
de Oriente a Ocidente, segundo formas e em contextos diversos, 
marcaram o último ano, mesmo – repito – em países de longa 
tradição democrática, mostram quão ineludível seja este desafio e 
como não possamos eximir-nos da obrigação moral e social de 
o enfrentar com uma atitude positiva. O desenvolvimento duma 
consciência democrática exige que se superem os personalismos e 
prevaleça o respeito pelo estado de direito. Na verdade, o direito 
é o pressuposto indispensável para o exercício de todo o poder e 
deve ser garantido pelos órgãos competentes, independentemente 
dos interesses políticos dominantes.

7 Radiomensagem aos povos do mundo inteiro (24 de dezembro de 
1944). 
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Infelizmente, a crise da política e dos valores democráticos faz-
-se sentir também a nível internacional, com repercussões em todo 
o sistema multilateral e a consequência evidente de Organizações 
pensadas para favorecer a paz e o desenvolvimento – com base 
no direito e não na «lei do mais forte» –, verem comprometida 
a sua eficácia. Sem dúvida, não se pode dissimular que o sistema 
multilateral também apresentou algumas limitações nos últimos anos. 
A pandemia é uma ocasião que não se deve perder para pensar e 
implementar reformas orgânicas, para que as Organizações inter-
nacionais reencontrem a sua vocação essencial de servir a família 
humana para preservar a vida de cada pessoa e a paz.

Um dos sinais da crise política é precisamente a reticência que 
se verifica muitas vezes quando se empreendem percursos de re-
forma. Não é preciso ter medo das reformas, ainda que requeiram 
sacrifícios e, não raramente, uma mudança de mentalidade. Todo 
o corpo vivo precisa continuamente de se renovar, colocando-se 
nesta perspetiva também as reformas em curso na Santa Sé e na 
Cúria Romana.

Em todo o caso, não faltam sinais encorajadores, como a en-
trada em vigor, há poucos dias, do Tratado para a Proibição das 
Armas Nucleares, bem como a prorrogação por mais cinco anos do 
Novo Tratado sobre a Redução das Armas Estratégicas (o chamado 
New START) entre a Federação Russa e os Estados Unidos da 
América. Aliás, como voltei a afirmar na recente encíclica Fratelli 
tutti, «se tomarmos em consideração as principais ameaças contra 
a paz e a segurança com as suas múltiplas dimensões neste mundo 
multipolar do século XXI, (...) muitas dúvidas emergem acerca da 
insuficiência da dissuasão nuclear para responder de modo eficaz 
a tais desafios»8. Com efeito, não é «sustentável um equilíbrio ba-

8 Carta enc. Fratelli tutti, 262; aqui o Papa cita a sua Mensagem à Conferência 
da ONU finalizada a negociar um instrumento juridicamente vinculante sobre a 
proibição das armas nucleares (23 de março de 2017): AAS 109 (2017), 394-396.



Ação CatólicaAção Católica  | março302

seado no medo, quando de facto ele tende a aumentar o temor e 
a ameaçar as relações de confiança entre os povos»9.

Este esforço no campo do desarmamento e da não proliferação 
de armas nucleares, que, apesar das dificuldades e reticências, é 
preciso intensificar, deveria ser feito igualmente no que diz respeito 
às armas químicas e convencionais. No mundo, existem demasiadas 
armas! «A justiça, a reta razão e o sentido da dignidade humana 
– afirmava em 1963 São João XXIII – terminantemente exigem 
que se pare com essa corrida ao poderio militar, que o material 
de guerra, instalado em várias nações, se vá reduzindo duma parte 
e doutra, simultaneamente»10. E enquanto, com o pulular das armas, 
aumenta a violência a todos os níveis e vemos ao nosso redor um 
mundo dilacerado por guerras e divisões, sentimos crescer cada vez 
mais a exigência de paz, duma paz que «não é apenas ausência 
de guerra, mas é uma vida rica de sentido, construída e vivida na 
realização pessoal e na partilha fraterna com os outros»11.

Como gostaria que 2021 fosse o ano em que se inscrevesse 
a palavra fim no conflito sírio, iniciado já há dez anos! Para que 
isso aconteça, é necessário também um renovado interesse por 
parte da Comunidade internacional de enfrentar, com sinceridade 
e coragem, as causas do conflito e buscar soluções através das quais 
todos, independentemente da sua pertença étnica e religiosa, possam 
contribuir como cidadãos para o futuro do país.

Os meus votos de paz dirigem-se obviamente para a Terra 
Santa. A confiança mútua entre Israelitas e Palestinenses deve ser a 
base para um renovado e resolutivo diálogo direto entre as Partes a 
fim de se solucionar um conflito que já dura há demasiado tempo. 
Convido a Comunidade internacional a apoiar e facilitar este diálogo 
direto, sem a pretensão de ditar soluções cujo horizonte não seja 

9 Ibid., 262. 
10 Carta enc. Pacem in terris (11 de abril de 1963), 112 [60].
11 Francisco, Alocução do Angelus (1 de janeiro de 2021).
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o bem de todos. Palestinenses e Israelitas, nutrem ambos – tenho 
a certeza – o desejo de poderem viver em paz.

De igual modo espero um renovado esforço político nacional e 
internacional por favorecer a estabilidade do Líbano, que atravessa 
uma crise interna e corre o risco de perder a sua identidade e 
encontrar-se ainda mais envolvido nas tensões regionais. Há grande 
necessidade de que o país mantenha a sua identidade única, até para 
assegurar um Médio Oriente plural, tolerante e diversificado, no 
qual a presença cristã possa oferecer o seu contributo e não fique 
reduzida a uma minoria que se deve proteger. Os cristãos consti-
tuem o tecido conectivo histórico e social do Líbano e deve-lhes 
ser assegurada, através das suas numerosas obras educativas, sanitárias 
e sociocaritativas, a possibilidade de continuar a trabalhar pelo bem 
do país, de que foram fundadores. Enfraquecer a comunidade cristã 
cria o risco de destruir o equilíbrio interno e a própria realidade 
libanesa. E, nesta perspetiva, deve ser enfrentada também a presença 
dos refugiados sírios e palestinenses. Além disso, sem um processo 
urgente de retoma económica e de reconstrução, corre-se o risco 
do falimento do país, com a possível consequência de perigosas 
derivas fundamentalistas. Por isso, é necessário que todos os líderes 
políticos e religiosos, deixando de lado os próprios interesses, se 
empenhem por buscar a justiça e implementar verdadeiras refor-
mas para o bem dos cidadãos, agindo de forma transparente e 
assumindo-se a responsabilidade das suas ações.

Desejo paz ainda para a Líbia, também ela dilacerada por um 
longo conflito, com a esperança de que o recente «Fórum do Diá-
logo Político da Líbia», realizado na Tunísia em novembro passado 
sob os auspícios das Nações Unidas, permita efetivamente o início 
do almejado processo de reconciliação do país.

E outras áreas do mundo são também motivo de preocupação. 
Refiro-me, em primeiro lugar, às tensões políticas e sociais na Repú-
blica Centro-Africana, bem como às que afetam em geral a América 
Latina, cujas raízes se encontram nas profundas desigualdades, nas 
injustiças e na pobreza, que ofendem a dignidade das pessoas. Da 
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mesma forma, acompanho com particular solicitude a deterioração 
das relações na Península da Coreia, que culminou com a destruição 
do departamento de ligação inter-coreana em Kaesong; e também 
a situação no sul do Cáucaso, onde permanecem congelados vários 
conflitos, alguns reacesos no decurso do ano passado, que ameaçam 
a estabilidade e a segurança de toda a região.

Por último, não posso esquecer outro flagelo grave deste nosso 
tempo: o terrorismo, que ceifa anualmente, em todo o mundo, nu-
merosas vítimas entre a população civil inerme. É um mal que tem 
vindo a crescer desde os anos setenta do século passado e teve um 
momento culminante nos atentados que atingiram os Estados Unidos 
da América em 11 de setembro de 2001, matando quase três mil 
pessoas. Infelizmente, o número dos atentados tem-se intensificado nos 
últimos vinte anos, atingindo vários países em todos os continentes. 
Refiro-me de modo particular ao terrorismo que ataca sobretudo 
na África subsariana, mas também na Ásia e na Europa. Penso em 
todas as vítimas e seus familiares, que viram arrebatar-lhes pessoas 
queridas por uma violência cega, motivada por distorções ideoló-
gicas da religião. Aliás, com frequência, os alvos de tais ataques são 
precisamente os lugares de culto, onde se encontram fiéis reunidos 
em oração. A propósito, gostaria de salientar que a proteção dos lu-
gares de culto é uma consequência direta da defesa da liberdade de 
pensamento, consciência e religião, sendo um dever das autoridades 
civis, independentemente da sua cor política e filiação religiosa.

Crise dos relacionamentos humanos
Estou para concluir as minhas considerações, mas desejo ainda 

deter-me numa última crise que talvez seja a mais grave de todas: 
a crise dos relacionamentos humanos, expressão duma crise antro-
pológica geral, que tem a ver com a própria conceção da pessoa 
humana e a sua transcendente dignidade.

A pandemia, que nos forçou a longos meses de isolamento e 
muitas vezes de solidão, evidenciou a necessidade de relacionamentos 
humanos que tem toda a pessoa. Penso, antes de mais nada, nos 
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estudantes que não puderam frequentar regularmente a escola ou 
a universidade. «Procurou-se por todo o lado implementar uma 
resposta rápida através de plataformas educativas informáticas, que 
evidenciaram não só uma acentuada disparidade de oportunidades 
educacionais e tecnológicas, mas também o facto de muitas crianças 
e adolescentes, devido ao confinamento e outras carências anterio-
res, terem sofrido atrasos no processo normal de desenvolvimento 
pedagógico»12. Além disso, o aumento do ensino à distância implicou 
também uma maior dependência das crianças e adolescentes da 
internet e, em geral, das formas virtuais de comunicação, tornando-
-os mais vulneráveis e expostos a atividades criminosas em rede.

Assistimos a uma espécie de «catástrofe educativa». Deixai-me 
repeti-lo: assistimos a uma espécie de «catástrofe educativa», face à 
qual não se pode permanecer inerte; exige-o o bem das futuras 
gerações e da sociedade inteira. «Hoje temos necessidade duma 
renovada estação de empenhamento educativo, que envolva todas as 
componentes da sociedade»13, pois a educação é «o antídoto natural 
à cultura individualista, que às vezes degenera num verdadeiro culto 
do “ego” e no primado da indiferença. O nosso futuro não pode 
ser a divisão, o empobrecimento das faculdades de pensamento e 
imaginação, de escuta, diálogo e compreensão mútua»14.

Entretanto os longos períodos de confinamento permitiram tam-
bém passar mais tempo em família. Para muitos, foi um momento 
importante para redescobrir os relacionamentos mais queridos. Aliás 
o matrimónio e a família «constituem um dos bens mais preciosos 
da humanidade15» e o berço de toda a sociedade civil. O grande 
Papa São João Paulo II, cujo centenário de nascimento celebramos 

12 Francisco, Videomensagem por ocasião do Encontro «Global compact on 
education. Together to look beyond» (15 de outubro de 2020). 

13 Ibidem. 
14 Ibidem.
15 São João Paulo II, Exort. ap. Familiaris consortio (22 de novembro de 

1981), 1.
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no ano passado, no seu precioso ensinamento sobre a família recor-
dava: «Diante da dimensão mundial que hoje carateriza os vários 
problemas sociais, a família vê alargar-se de modo completamente 
novo o seu dever para com o desenvolvimento da sociedade» e 
cumpre-o primariamente «oferecendo aos filhos um modelo de vida 
fundada sobre os valores da verdade, da liberdade, da justiça e do 
amor»16. Mas nem todos puderam viver com serenidade na sua casa, 
tendo algumas coabitações degenerado em violências domésticas. 
Exorto a todos, autoridades públicas e sociedade civil, a apoiarem 
as vítimas da violência na família; sabemos que, infelizmente, são as 
mulheres, muitas vezes juntamente com os seus filhos, que pagam 
o preço mais alto.

As exigências, que visavam conter a difusão do vírus, estenderam 
as suas ramificações também sobre várias liberdades fundamentais, 
incluindo a liberdade de religião, com a limitação do culto e das 
atividades educativas e sociocaritativas das comunidades de fé. É 
preciso, porém, não transcurar a dimensão religiosa pois constitui 
um aspeto fundamental da personalidade humana e da sociedade, 
que não pode ser esquecido. Pois, não obstante se esteja procurando 
proteger as vidas humanas da propagação do vírus, não se pode 
considerar a dimensão espiritual e moral da pessoa como secundária 
relativamente à saúde física.

Além disso, a liberdade de culto não constitui um corolário 
da liberdade de reunião, mas deriva essencialmente do direito à 
liberdade religiosa, que é direito humano primário e fundamental. 
Por isso é necessário que a mesma seja respeitada, protegida e 
defendida pelas autoridades civis, como a saúde e a integridade 
física. Aliás um bom cuidado do corpo nunca pode prescindir do 
cuidado da alma.

Ao escrever a Cangrande della Scala, Dante Alighieri sublinha 
o objetivo da sua Comédia: «afastar, as pessoas que vivem esta vida, 

16  Ibid., 48.
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do estado de miséria e conduzi-las a um estado de felicidade»17. 
O mesmo, embora com funções e em esferas diferentes, é tam-
bém o dever tanto das autoridades religiosas como das civis. A 
crise dos relacionamentos humanos e, consequentemente, as outras 
crises mencionadas não se podem vencer senão salvaguardando a 
dignidade transcendente de cada pessoa humana, criada à imagem 
e semelhança de Deus.

E com esta recordação do grande poeta florentino, cujo sétimo 
centenário da sua morte tem lugar este ano, desejo também dirigir 
uma saudação particular ao povo italiano, que foi o primeiro na 
Europa a ter de enfrentar as graves consequências da pandemia, 
exortando-o a não se deixar abater pelas dificuldades atuais, mas 
trabalhar unido para construir uma sociedade onde ninguém seja 
descartado ou esquecido.

Um tempo a não perder
O ano de 2021 é um tempo a não perder; e não se perderá 

na medida em que soubermos colaborar com generosidade e em-
penho. Neste sentido, considero que a fraternidade seja o verdadeiro 
remédio para a pandemia e os inúmeros males que nos atingiram. 
Fraternidade e esperança são remédios de que o mundo precisa, 
hoje, tanto como as vacinas.

Sobre cada um de vós e os vossos países, invoco abundantes 
dons celestes, com votos de que este ano se revele propício para 
aprofundar os laços de fraternidade que unem toda a família humana.

17 Epístola XIII, 39. 
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Cuidar do próximo

Mensagem do senhor D. Jorge Ortiga para a 
Quaresma 2021.

“Caminhar juntos”, interpretação linear de uma Igreja Sinodal 
proposta pelo nosso Programa Pastoral, não é a mera atitude de 
uma camaradagem alegre.

Tem muitos pressupostos e concretizações bem definidas.
A Quaresma acontece no centro de uma conversão pastoral a 

operar na vida das pessoas e das comunidades.
É tempo favorável para que a renovação não seja adiada nos 

propósitos e nas programações. Lado a lado, com vidas interligadas, 
sabendo que ninguém se salva sozinho, proponho que seja tempo 
para cuidarmos do próximo, humanizando os cuidados que temos, 
ou devemos ter, uns para com os outros.

1. Propusemo-nos viver intensamente a caridade, redescobrindo 
Deus como amor. Este amor dará, por sua vez, um rosto sinodal 
à Igreja, na consciência de que somos um único corpo, juntos na 
vida e no discernimento do caminho a seguir. Sugiro, por isso, que 
se acompanhe e faça a caminhada quaresmal preparada pelo nosso 
Departamento Arquidiocesano para a Liturgia. O tema central desta 

1. Dos nossos Pastores
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caminhada é a caridade operativa, que se concretiza não só nas obras 
de misericórdia mas também no cuidado, atenção e escuta do outro. 
As diversas sugestões de filmes e livros poderão ajudar-nos a moldar 
o coração. Esta consciencialização de que a paternidade de Deus nos 
leva a sonhar e a trabalhar por uma fraternidade universal exige que 
a solidariedade seja efectiva, imitando Cristo, o Bom Samaritano, para 
que a Igreja se torne um verdadeiro “Hospital de Deus” que a todos 
acolhe e a cada um testemunha solicitude concreta.

2. O Papa Francisco, na sua mensagem para o Dia Mundial 
da Paz, sugeriu um itinerário que gostaria que fosse trabalhado 
durante estes 40 dias quaresmais. Neste mundo de fragmentação 
e de indiferença, vamos reconhecer, como prioridade, o dever de 
fomentar a cultura do cuidado.

A pandemia não permite programas muito elaborados. A res-
ponsabilidade e as incertezas parecem inibir-nos, reduzindo a vida 
das comunidades aos mínimos. O Santo Padre refere que, neste mar 
agitado, necessitamos de uma bússola e que esta consiste na gramá-
tica do cuidado. Não podemos perder o norte e acreditamos que é 
possível, no meio de todas as contingências, dar serenidade e mostrar 
que não podemos adiar a construção de um mundo mais humano.

3. Para que esta aventura quaresmal se torne viável e efectiva, 
necessitamos de, como condição prévia a tudo o resto, cuidar de 
nós mesmos, deixando-nos possuir e orientar pela Palavra de Deus, 
meditando-a e permitindo que ela nos vá moldando em gestos de 
verdadeira auto-estima. Necessitamos de uma visão positiva sobre 
aquilo que somos e o que a vida nos reserva. É tempo de ultra-
passar tantas lamentações que não conduzem a nada.

Valorizemos o que somos e trabalhemos para sermos melhores.

4. Cuidando de nós mesmos, através da Palavra e da oração, 
prosseguimos a nossa caminhada cuidando dos outros e da natureza. 
O que intuímos interiormente transpomo-lo para as relações, sabendo 
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que o grande problema da sociedade moderna reside no paradigma 
da convivência social que adoptamos. Não precisamos de referir 
que temos prazer de saber curiosidades da vida alheia, partilhada 
acriticamente, e que, pelo contrário, estamos muito longe de um 
testemunho de proximidade, no sentido que Cristo nos indicou, e 
que a parábola do Samaritano nos esclarece. O homem ferido da 
parábola tem muitos rostos. O nosso coração terá de ser tocado 
por situações de sofrimento e de injustiça que proliferam ao nosso 
lado, assim como em tantos contextos do planeta.

São muitas as vulnerabilidades, fragilidades e pobrezas. Cuidar 
dos doentes, dos idosos, dos sem abrigo, das vítimas da solidão e 
isolamento, das situações de violência doméstica, dos migrantes, dos 
desempregados… Quando estamos envolvidos pela caridade, sabemos 
que esta lista está incompleta e que já ouvimos estas coisas muitas 
vezes. Somos especialistas nas considerações e na abordagem dos 
problemas.

Importa agir, cuidando efectivamente, começando por casa, che-
gando ao ambiente laboral, mergulhando no seio da comunidade, 
arriscando olhar para a sociedade que nos rodeia. Que poderei 
assumir concretamente para cuidar dos outros?

5. Nos tempos que correm não necessitamos de grandes coisas. 
Basta cuidar através das coisas pequenas, com muita humildade e no 
momento presente. Valem as coisas materiais, renunciando para poder 
partilhar, e as espirituais como maravilhosos sinais de presença. O 
contributo penitencial ou a renúncia quaresmal ajudam-nos a ir para 
além das boas intenções e a enveredar pelo testemunho, pois a Igreja 
Arquidiocesana também deve cuidar da pobreza, através do Fundo 
Partilhar com Esperança e das necessidades básicas da comunidade 
de Santa Cecília de Ocua, na diocese de Pemba, em Moçambique.

A parábola do Samaritano, com que Cristo explica ao doutor 
da lei quem era o próximo, termina com um convite à imitação. 
“Vai e faz o mesmo” (Lc 10, 30). Não se trata de uma simples 
meditação pia com considerações teóricas interessantes. Ela deve 
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comprometer e o tempo da Quaresma deverá ser aproveitado para 
ver o que este “fazer o mesmo” implica.

Cada um deverá questionar-se, as comunidades deverão dis-
cernir sinodalmente sobre os verdadeiros conteúdos desta parábola, 
os movimentos poderão sentir necessidade de uma nova vitalidade 
criativa. Vamos cuidar do próximo. Não limitemos este compromisso 
ao tempo da Quaresma. A Páscoa significa o testemunho de um 
Cristo Vivo, visível no amor com que cuidamos dos outros.

Não desperdicemos esta oportunidade! Pedi coisas conhecidas. 
Estarão a ser vividas?

Reconhecer, cuidar, agradecer

Mensagem do senhor D. Jorge Ortiga publicada no 
«Diário do Minho» por ocasião do Dia Mundial 
do Doente.

O Papa S. João Paulo II determinou que, no dia 11 de Fe-
vereiro, dia de Nossa Senhora de Lourdes, se celebrasse o Dia 
Mundial do Doente, o qual atingiu já a vigésima nona vez edição. 
Sempre teve uma importância especial. Este ano, por razões óbvias, 
merece que lhe dediquemos uma atenção peculiar. É uma proposta 
operativa para cada pessoa, individualmente, mas também para as 
comunidades e instituições.

Para facilitar uma reflexão, deixo três atitudes a ter em consi-
deração. Reconhecer, cuidar, agradecer.

1. A pandemia veio manifestar a vulnerabilidade e a precarie-
dade da vida humana. O avanço da técnica e dos conhecimentos 
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científicos pareciam mostrar o contrário. Viveu-se numa errónea 
autossuficiência que foi gerando a convicção de que nada era 
impossível resolver. Haveria sempre solução para todas as enfer-
midades, com mais ou menos gastos pessoais ou do Estado. Hoje 
todos reconhecemos que a fragilidade é intrinsecamente humana. 
É uma possibilidade para todos e em todos os momentos da vida. 
Ninguém consegue subtrair-se à inevitabilidade da doença. Não 
são precisos argumentos para o demonstrar. Basta reconhecer e 
não viver com ilusões. Somos humanos e isto arrasta consigo a 
possibilidade de sermos portadores de doenças.

2. Desta certeza imana uma atitude comportamental. Teremos 
de cuidar da doença. A fragilidade humana pode ser vencida ou 
acompanhada. Em primeiro lugar, cada um tem a responsabilidade 
de cuidar de si, não apenas após ter adoecido, mas com atitudes 
preventivas que manifestam atenção ao modo como se vive. Sa-
bemos que existem muitas inadvertências quotidianas que são ou 
poderão ser geradoras de mal-estar. Hábitos alimentares saudáveis e 
um estilo de vida equilibrado pode dar qualidade de vida e evitar 
consequências negativas. Trata-se de uma responsabilidade pessoal 
que só o próprio pode assumir. O Dia Mundial do Doente exige 
este compromisso para que a doença não se desenvolva desneces-
sariamente. 

Em segundo lugar, importa cultivar uma cultura do criado 
como dever que toca à sociedade e a cada um. O Papa Fran-
cisco, na mensagem que preparou para este dia, afirma: “Uma 
sociedade é tanto mais humana quanto melhor souber cuidar 
dos seus membros frágeis e atribulados e o fizer com eficiência 
animada pelo amor fraterno”. É uma responsabilidade do Estado 
que tem o dever de providenciar serviços médicos ao serviço 
de todos, particularmente dos mais frágeis. Tudo deve ser ten-
dencialmente gratuito e universal. Sabemos que estamos muito 
longe de alcançar este objectivo, se bem que temos de reco-
nhecer muita qualidade nos serviços que são prestados. O Santo 
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Padre não deixa de reconhecer a “insuficiência dos sistemas de 
saúde e carências na assistência às pessoas doentes”, lembrando 
que “investir recursos nos cuidados e na assistência às pessoas 
doentes é uma prioridade ditada pelo princípio de que a saúde 
é um bem comum primário”.

Não podemos escudar-nos com a responsabilidade do Estado. 
Todos somos cuidadores. Muitos fazem-no de um modo profissional 
e outros como expressão de amor familiar ou ao próximo. Não 
podemos fugir a esta responsabilidade que nasce ou deve nascer 
da certeza de que pertencemos a uma única família. Sabemos 
que estamos num tempo onde se cultivou e continua a cultivar o 
individualismo, pensando que é critério para a felicidade humana. 
Uma das grandes lições que teremos de tirar da pandemia é que 
ela veio mostrar a nossa interdependência. Todos os dias ouvimos 
dizer que ou nos salvamos todos juntos ou nos condenamos todos 
juntos. Ninguém consegue isolar-se e tornar-se uma ilha protegi-
da de todas as invectivas. Somos um corpo onde o bem de uns 
afecta o bem dos outros e onde o mal nunca é individual pois 
torna-se ameaça para todos. Nem sempre o sabemos explicar mas 
é mesmo assim. 

Não basta cuidar de si e entrar em confinamento. Temos de 
cuidar dos outros, sabendo que estamos a cuidar de nós. Fazê-lo 
quotidiana e espontaneamente ou envolvendo-nos em processos de 
voluntariado onde a vida e o tempo se oferece em gratuidade e 
dedicação. Se isto é uma certeza a que a pandemia veio dar mais 
evidência, para os cristãos trata-se de um dever oriundo da fra-
ternidade universal que exige que privilegiemos o amor concreto 
e talvez sacrificado como sinal identitário da nossa fé. Sem amor 
não somos cristãos. Mas o amor não é uma teoria, um discurso 
bonito, um simples discurso teórico. O Santo Padre elaborou a 
sua mensagem a partir do texto de Mateus. “Um só é o vosso 
Mestre e vós sois todos irmãos”, retirado do episódio onde Cris-
to denuncia a hipocrisia daqueles que “dizem e não fazem”. É 
fácil falar da fraternidade e da necessidade de cuidar dos doentes. 
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Importam as obras e, neste caso concreto, urge cuidar dos frágeis, 
vulneráveis, doentes…

3. A Arquidiocese de Braga está a pedir a todos os cristãos 
que, neste ano pastoral, trabalhem responsavelmente para dar à 
Igreja um rosto sinodal e samaritano. O que se pretende? Com 
sinodal estamos a sublinhar que devemos caminhar juntos com 
todos; com samaritano afirmamos o compromisso de ver e de 
encher-se de compaixão por todos os feridos que se encontram 
à margem da vida. Por isso estamos unidos com quem sofre, em 
experiência de profunda comunhão e solidariedade. E gostaria 
que, nestes dias, todos os doentes tivessem a certeza de que estou 
com eles e interpelo muitos outros para que expressem idênticos 
sentimentos. 

Quero, particularmente, expressar gratidão a quantos os assis-
tem nos espaços dos nossos hospitais, lares, unidades de cuidados 
intensivos ou quaisquer outras instâncias onde se cuida da doença 
e doentes e, de um modo ainda mais sentido, àqueles e àqueles 
que tratam das pessoas doentes em casa, familiares ou não. De-
sejo que esta gratidão não aconteça somente neste período de 
pandemia. Esperamos que ela seja ultrapassada. As pessoas com 
doenças continuarão a existir. São rostos concretos a merecer 
todo o carinho e dedicação.

Que nunca se cansem e que saibam que são acompanhados 
por muitos que lhes querem bem, como forma de lhes agradecer. 
O Dia Mundial do Doente é, apenas, para gritar mais alto o que 
formulamos quotidianamente. Obrigado pelo vosso trabalho. Con-
tinuem. A fraternidade e o amor exigem que o façam.
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Conselhos económicos

Texto apresentado pelo senhor D. Jorge Ortiga 
em 13 de fevereiro, numa reunião online com os 
conselhos económicos paroquiais.

Há muito tempo que estou convencido da necessidade de abordar 
a questão da sustentabilidade económica das paróquias. Esperei que 
o assunto fosse abordado na Conferência Episcopal pois acredito 
numa solução de âmbito nacional. A pandemia veio agravar a si-
tuação. Não podemos esperar mais tempo. Não pretendo resolver 
o assunto. Isso compete a quem me suceder. Penso, porém, que 
poderemos dar os primeiros passos. Daí que não apresente um do-
cumento com a minha chancela. Deixo um instrumento de trabalho 
e peço aos sacerdotes que, com os seus Conselhos Económicos, o 
estudem, corrijam, aperfeiçoem. Agradeço este trabalho sinodal até 
ao dia 21 de Março, de modo a que possa ter em consideração 
todas as observações e apresentar este texto na Quinta-feira Santa. 
Desde já os meus agradecimentos.

Comunhão eclesial
São muitas as interrogações e medos levantados pela pandemia. 

Surgem, também, muitos valores, desafios e variadíssimas oportuni-
dades. Assim as saibamos aproveitar.

Para a vida pessoal podem emergir muitos comportamentos 
novos. A sociedade também deverá ser capaz de ler o verdadeiro 
significado de tudo o que está a acontecer. Por fim, a Igreja deve 
parar e reconhecer que tudo pode ser um sinal de esperança a 
motivar, como consequência, uma verdadeira conversão, espiritual 
e pastoral. Terá de assumir atitudes novas, mais condizentes com as 
interpelações que os novos tempos estão a levantar e às quais nunca 
poderá fugir. Não basta lamentar-se e ficar à espera que alguém 
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venha resolver os problemas por nós. Tudo pode ser uma graça, 
desde que seja interpretada como verdadeiro “sinal dos tempos” 
onde o Espírito Santo fala e desafia.

No meio de tudo isto, a Igreja terá de se redescobrir como 
comunhão. Não há nada de novo, quer no sentido teológico quer 
no que aconteceu ao longo da história. Como doutrina, a Igreja 
nasce da Trindade e desenvolve-se segundo os dinamismos deste 
modelo. Não tem outras referências. Foi assim que ela nasceu, foi 
assim que cresceu. É sempre eloquente o testemunho da Igreja Pri-
mitiva onde os cristãos “tinham um só coração e uma só alma” e, 
como consequência, punham tudo em comunhão como testemunho 
de uma caridade que os diferenciava de todas as outras experiências 
religiosas. Ao longo dos séculos o mesmo foi acontecendo. Sabe-
mos que houve períodos de fortes egoísmos e aproveitamento das 
doutrinas para interesses pessoais. As crises mostraram momentos de 
escândalos e contra-testemunhos. A História, porém, atesta que a 
reforma foi sempre acontecendo neste revisitar o modelo primitivo. 
Em comunidade sentiam-se os problemas e em comunidade surgiam 
respostas de suporte espiritual e pastoral. Apareceram comunidades 
religiosas como verdadeiros sinais do que a Igreja deveria ser e 
protagonizavam iniciativas de solicitude e atenção aos problemas 
que surgiam. Os diferentes carismas foram sempre aparecendo e 
em vivência comunitária.

Ultimamente os Papas têm alertado para o facto de que, se no 
passado as referências eram individuais ou de pequenas comunida-
des, hoje terão que passar por toda a Igreja. Não bastam os sinais 
de pequenas comunidades. Urge o testemunho de toda a Igreja, 
como expressão da vida trinitária para que se apresente ao mundo 
como paradigma e mensagem do que deve acontecer. A Igreja não 
tem outro futuro. Ou se apresenta como comunidade onde todas 
as dimensões da vida circulam ou é mais uma instituição como 
tantas outras, tomada pela tristeza da crise, traindo a sua originali-
dade e diminuindo a sua eficácia. A pandemia pode estar a exigir 
comportamentos novos.
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Para a Igreja é a sua verdadeira identidade. Ou é comunhão 
ou não é.

O Programa Pastoral diz-nos que a comunhão acontece quan-
do somos capazes de viver intensamente a caridade. É um estilo 
de vida que consiste em estar atentos aos outros e responder às 
necessidades concretas de cada um. O amor é sempre concreto, 
generoso, nunca é egoísta. Gera sempre comunidade e cria família 
para além dos laços de sangue.

O amor conduz-nos, ainda, a um sentido de pertença a uma 
comunidade. Esta não é um conjunto de indivíduos, a registar nas 
estatísticas, por muito exemplares que sejam. Nasce das pessoas mas 
é muito mais. Pertencemos a um todo que depende de um “nós” 
e está para “além de nós”. Trata-se, efectivamente, de um “nós” que 
nasce de uma espiritualidade comum e age em gestos de partilha 
e solidariedade. Partilha perante as necessidades de quantos a ela 
pertencem, mas também envolvendo-se nas necessidades da comu-
nidade com todos os dinamismos do seu funcionamento.

Esta não depende do trabalho de alguns mas constrói-se, respon-
savelmente, por todos e precisa da ajuda económica de cada um para 
que o bem comunitário possa ser realizado. Outrora sublinhava-se 
muito o dever de participar. Impõe-se uma revolução copernicana. 
Importa que hoje se sinta a alegria de ser construtor. A paróquia 
não é uma mera agência de serviços que importa pagar, se bem 
que devemos ir conservando esta espontaneidade de colaborar por 
ocasião de qualquer serviço solicitado, mas é algo que deve fazer 
parte da vida dos cristãos, sempre conscientes de que a fé terá de 
chegar a compromissos com a edificação da família comunitária a 
que todos pertencem.

Para não permitir que fiquemos em considerações meramente 
teóricas, mais ou menos espirituais, deixo um conjunto de orien-
tações práticas para serem discernidas, de um modo sinodal, neste 
tempo de pandemia que está a exigir respostas diferentes. Não se 
trata de algo ocasional para este ano. A pandemia irá passar. Estamos, 
porém, num tempo novo. É para este que devemos olhar, sendo 
capazes de chegar a comportamentos para um futuro próximo.
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1. Esta partilha e sentido de colaboração para a vida da co-
munidade tem de ser evangelizada.

Precisamos de partir do que existe para apontar outros ca-
minhos. Tudo passa pela evangelização e catequese e deverá ser 
exercitado pelo trabalho dos Conselhos Económicos através de 
uma administração corresponsável e transparente. A comunidade 
necessita de ser envolvida, não no sentido de estar sempre a falar 
de questões económicas, mas, sobretudo, através de uma sabedoria 
que mostre quanto a vida comunitária implica. Importa pensar na 
sustentabilidade da paróquia, como fazer face às diversas despesas 
materiais, investir na catequese e formação, criando espaços con-
dignos, dar às celebrações a dignidade que devem ter, cuidar das 
pessoas com necessidades, a sustentação dos sacerdotes e cuidar dos 
honorários de quem trabalha para a comunidade. A vida diária de 
uma comunidade tem muitas exigências que nem todos são capazes 
de imaginar. A comunidade necessita de a acompanhar e de ser 
corresponsabilizada. Esta mudança de paradigma não acontecerá 
por decretos, por muito bem estudados que tenham sido. Importa 
viver como família e o resto acontecerá.

2. Temos, por isso, um trabalho prévio a qualquer exercício 
administrativo. A comunidade necessita de conhecer a paróquia 
com todo o seu dinamismo. Não basta olhar para as igrejas e 
centros pastorais. Torna-se necessário que todos os cristãos tenham 
consciência de tudo o que significa viver em comunidade, com 
a responsabilidade de anunciar o Evangelho através de iniciativas 
diversificadas e devidamente preparadas. Trata-se de uma dinâmica 
permanente que poucos a conhecem. Para muitos a vida da paróquia 
são as missas, os sacramentos e as festas. Quando não se conhece, 
não se sente como pertença própria.

3. O Conselho Económico, como a sua missão específica, deverá 
encontrar modos para rentabilizar todo o património da comuni-
dade. Os antepassados, fruto de muita generosidade e zelo, foram 
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acumulando bens imóveis. Numa sociedade agrícola permitiram o 
sustento de muitos sacerdotes.

Hoje é algo impensável. Importa, porém, ter uma criatividade 
financeira para inventar modos de os colocar a render. Os resultados 
podem parecer insignificantes. A vida é feita de pequenas coisas. É 
mais fácil alienar. Em pouco tempo tudo desaparece. Precisamos de 
trocar ideias entre nós e encontrar modos de mostrar que o patri-
mónio não perdeu o seu valor. Não tenhamos, também, medo de 
repensar o uso das Residências Paroquiais. Solicitemos aos serviços 
da Arquidiocese orientações.

Juntos seremos capazes de encontrar modos de preservar o 
património fazendo com que continue a ser útil à comunidade.

As paróquias que tenham disponibilidade de tesouraria para in-
vestir, nomeadamente para terem dinheiro com conta a prazo, devem 
reflectir sobre a melhor estratégia para rentabilizar esse património 
financeiro. Será oportuno continuar com esse procedimento ou 
não será mais adequado pensar num investimento imobiliário que 
traga rendimento fixo através de uma renda? Este é um assunto 
onde se impõe um trabalho sinodal, com trocas de experiências 
entre Conselhos Económicos, a que a diocese também dará o seu 
contributo e experiência.

4. O Papa Francisco, na sua Carta Apostólica “Com coração de 
Pai” (Patris corde), onde declara a celebração de um ano especial 
dedicado a S. José, apresenta-o, entre outros atributos, como Pai com 
coragem criativa. Não precisamos de recorrer muito à imaginação 
para confirmar o que o Papa refere. Não foi fácil levar para a 
frente a vida da Sagrada Família. Também teremos de ser audazes 
e ser capazes de suscitar uma grande criatividade e inovação para 
individualizar caminhos novos a percorrer. Temos a experiência de 
processos que funcionaram durante décadas. Refugiamo-nos em 
receios de tentar novas iniciativas. A pandemia obriga-nos a repensar 
tudo na vida, sabendo, à partida, que nada ficará na mesma. Os 
tempos são outros e teremos de nos habituar a viver neles sem 
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medos. É inútil defender esquemas. Importa suscitar uma cultura 
de corresponsabilidade em todos os dinamismos pastorais, fazendo 
com que a vertente económica aconteça como óbvia e natural.

5. Ao lado da criatividade, torna-se imperioso dar continuidade 
a uma transparência administrativa.

A vida económica das paróquias nunca poderá ser interpretada 
como uma gestão particular e do conhecimento de muito poucos. 
Não basta uma simples prestação de contas. Tudo deve ser devi-
damente documentado, a começar pelas ofertas que possam surgir. 
A seriedade com que as coisas são feitas também se torna razão 
para que se acredite e se reconheça que vale a pena participar 
activamente nos destinos de uma comunidade que quotidianamente 
trabalha para que o mundo possa ser melhor. O Evangelho na vida 
das comunidades acontece sempre como semente de um mundo 
melhor. Pode parecer pouco. Tudo será um sinal neste mundo de 
tantas artimanhas para possuir mais e desconsiderar os mais pobres.

6. Na recolha da colaboração de cada família, ninguém ignora 
a importância dos encontros pessoais do pároco ou dos membros 
dos Conselhos Económicos com os paroquianos. São momentos 
para auscultar a vida das pessoas, aquilatando das suas necessida-
des, e também para mostrar, em diálogo permanente, o que vai 
acontecendo no dia a dia comunitário. Quem vai para dar pode 
necessitar de receber. Um Conselho Económico deve ter consciência 
da situação social dos residentes no território.

Ser comunidade não acontece somente dentro das igrejas e du-
rante a realização das cerimónias. Há vida paroquial para além dos 
espaços sagrados. Também aqui a comunhão tem de ser concreta 
e nunca podemos esquecer que Cristo veio para todos, mas com 
uma opção pelos mais pobres. A caridade, na sua lógica interna, é 
sempre universal. Na verdade, as comunidades deveriam ter diante 
de si um diagnóstico real das debilidades sociais que, por vezes, estão 
esquecidas e à espera que sejam outras instâncias a dar respostas.
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Com o diálogo haverá oportunidade para fazer com que a 
partilha e a colaboração não sejam um simples actualizar das contas. 
Não são as imposições predeterminadas e estipuladas de um modo 
igualitário para todos que geram corresponsabilidade. A situação social 
das famílias é muito diversificada e tem momentos diferentes. O 
que pode acontecer num ano poderá não ser possível no seguinte. 
Daí que estes momentos devam ser oportunidade para intensificar 
o espírito familiar que a paróquia deverá mostrar.

Nos tempos que correm, para além destes momentos presenciais, 
poderá ou deverá criar-se uma conta num banco, ou aproveitar uma 
existente, para funcionar como portal de donativos. A Arquidiocese 
pode ajudar a encontrar o melhor modo de o fazer. Já existem 
soluções no sistema bancário, as quais estão a ser analisadas por 
nós. Talvez com o nome de Fundo de Comunhão Paroquial, co-
municando a todos os paroquianos o IBAN de modo a que cada 
um possa colocar algo de um modo sistemático ou ocasionalmente 
por transferência bancária ou MB WAY. Será um modo a estimular 
neste mundo em que todos agem desta maneira.

7. Na anterior crise de 2008, por iniciativa dos sacerdotes, 
criamos o Fundo Partilhar com Esperança. Em boa hora o fizemos. 
Sem ele não poderíamos ter correspondido a tantas solicitações de 
pessoas e famílias em situação de carência. Continuamos a sugerir 
o número desta conta para crescermos na caridade e mostrarmos 
a nossa solicitude e solidariedade.

Agora, a par deste, parece-nos oportuno dar vida a outro. 
Olhamos para a situação de algumas paróquias e não podemos 
permitir que não disponham do necessário para realizar a sua 
missão.

Importa provocar a comunhão entre todas as comunidades, 
colocando-se a Arquidiocese na primeira fila. Criamos, por isso, o 
Fundo Comunhão Arquidiocesana, com um número que daremos 
a conhecer. A Arquidiocese reservará para o efeito uma quantia e 
esperamos que as comunidades, por empréstimo ou donativo, assim 
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como pessoas individuais e instituições eclesiais, manifestem a sua 
generosidade. Os tempos que correm exigem que reforcemos a 
comunhão diocesana e interparoquial. A Arquidiocese não permitirá 
que alguma comunidade não tenha o necessário para a sustentação 
do clero e vida pastoral.

Concluindo, os tempos actuais exigem um modo diferente 
de lidar com as economias das nossas paróquias. Trata-se de uma 
grande questão a resolver num futuro próximo e com alguma 
coragem e empenho de todos, sacerdotes e Conselhos Económicos. 
Creio que não poderemos adiar muito. Terão de surgir soluções 
novas. A questão económica não é o problema fundamental da 
Igreja. Para mim, tudo parte da consciencialização de ser Igreja. 
Quando formos uma Arquidiocese constituída por paróquias, 
família de famílias, tudo acontecerá de um modo natural, com 
maiores ou menores dificuldades. Já não podemos continuar com 
o sistema único de recolha de bens. O amor à Igreja terá de 
passar por novos comportamentos e compromissos. Sinodalmente 
seremos capazes de discernir o que o Espírito pretende para a 
Igreja de hoje. Não tenhamos medo das mudanças. Sejamos sempre 
anunciadores alegres da mensagem. O resto irá acontecendo, desde 
que não fiquemos à espera. Urge experimentar em comunhão 
paroquial e arquidiocesana.

Quero confiar este trabalho, a realizar pelos Conselhos Eco-
nómicos, a S. Bartolomeu dos Mártires. Também ele inovou em 
muitos aspectos da vida pastoral. A vida económica da Igreja será 
o grande desafio que a Igreja terá de encarar nos próximos anos. 
Como será? Só juntos conseguiremos ir delineando estratégias e 
procedimentos. Caminhemos serena e responsavelmente sem preci-
pitações, alarmismos, mas com muita coragem criativa.
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Com mãos de Samaritano
Homilia do senhor D. Jorge Ortiga, na Quarta-
-feira de Cinzas, na Sé.

Inevitavelmente este ano teremos uma Quaresma e uma Semana 
Santa diferentes. Ainda nutrimos alguma esperança de que a Páscoa 
possa ser celebrada com sinais exteriores de festa e regozijo. Mas, o 
mais provável é que tudo aconteça sem a vertente exterior. É de 
prever não andarmos pelas ruas com procissões e outras manifes-
tações religiosas, o que nos causa muita tristeza. Mas não podemos 
desperdiçar a graça deste tempo favorável. Temos diferentes caminhos 
para o viver com intensidade.

Se estávamos habituados a um itinerário com iniciativas já 
predeterminadas, deveremos aceitar que a fé pode encontrar ou-
tros modos de ser vivida. Restringir as celebrações ao interior da 
Catedral não nos dá um prazer especial, mas permitirá, ou deverá 
permitir, uma aventura interior onde cada um é capaz de se ques-
tionar sobre a sua identidade cristã alicerçada somente em Cristo. 
Ele, nos diversos momentos da Sua paixão, não andará pelas ruas 
da cidade mas quer fixar o Seu olhar em cada um – sacerdotes 
e leigos – e, ao mesmo tempo, na Igreja que somos ou devemos 
ser. Ele quer marcar encontro. Aqui está o centro da Quaresma. 
Precisamos de interiorizar o amor de Deus e permitir que Ele 
indique efectivamente as opções em termos de coerência e auten-
ticidade. É tempo de conversão. Temos dito, muitas vezes, que não 
queremos uma Igreja auto-referencial que vive da preservação de 
tradições e costumes. Sentimos a exigência de mergulhar no essen-
cial: o encontro com Cristo que gera comportamentos evangélicos 
de vida. Importa fazer uma experiência profundamente espiritual, 
preocupando-nos com tudo o que é humano e contribuindo para 
uma sociedade onde a dignidade de todos é respeitada e defendida, 
sobretudo nos momentos em que é ignorada e esquecida.
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Esta Quaresma e Semana Santa, despidas de adereços exteriores, 
terão de se focar no programa que nos acompanha. Com mais 
tempo para reflectir intuiremos novos desafios. Recordo o título 
de um livro saído há pouco tempo: “Demolição e reconstrução”. A 
demolição de muita coisa é algo que não poderemos evitar. Não 
bastam as lamentações. Em tudo há uma mensagem positiva que 
nos deve dar alento e coragem. Os melhores tempos da história da 
Igreja foram aqueles que exigiram trabalho onde o caminho não 
estava traçado mas era importante avançar fazendo escolhas, nem 
sempre de um modo seguro. É bela a luz alta do meio dia. Não 
tem menos encanto o raiar da aurora, abrindo-nos a um novo dia 
do que qual não reconhecemos cabalmente o que nos oferecerá. É 
possível reconstruir não só seguindo caminhos já percorridos mas 
descortinando outros que esperam por nós.

O projecto para a vida pessoal e comunitária está devidamente 
delineado. É evangélico e foi assumido por toda a comunidade 
arquidiocesana. Cristo é o Bom Samaritano que devemos imitar e 
trazer para a cena da actualidade. Toda a Sua vida foi compaixão 
e acção de libertação. Agia todos os dias desde que fosse necessá-
rio libertar das vulnerabilidades. Por Ele e com Ele queremos dar 
consistência a uma Igreja que se apresenta como estalagem onde 
todos são acolhidos e tratados nas suas limitações físicas e espiri-
tuais. Uma estalagem de portas abertas onde todos podem entrar 
mas onde os pobres e abandonados tem um lugar especial. Aberta 
a todos, sabe que deve sair para se encontrar com todas as maze-
las encontradas nos recantos mais estranhos da existência humana. 
Nada lhe é estranho. Apaixona-se por tudo e quer dar, dentro das 
suas limitações, respostas que libertam dos males. Seguindo o Bom 
Samaritano, vamos dando vida a uma Igreja acolhedora e curadora, 
onde os intérpretes do trabalho na estalagem são os cristãos, sem 
excluir ninguém. Não há trabalhos exclusivos. Todos são insubsti-
tuíveis e a cada um toca uma tarefa imprescindível. A cada um a 
vontade de colocar todas as forças e energias para que o resultado 
final não seja de ninguém mas de todos.
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Conhecido o projecto de uma nova Igreja, protagonizando uma 
responsabilidade pessoal e seguindo os passos de quem o delineou, 
torna-se necessário aceitar que o trabalho não admite aventurei-
rismos pessoais. Muitos querem ser navegadores solitários segundo 
as suas ideias. Alheiam-se de um plano conjunto e teimam nas 
suas opções. Os tempos que correm exigem unidade e sintonia de 
intenções. Sabemos que um dos males da sociedade moderna é o 
divisionismo. Com ele não se vai a lado nenhum e, neste aspecto, 
a Igreja também tem de ser referência.

Nesta Quaresma invulgar orientemos todas as nossas reflexões 
e actividades, feitas em Braga mas também em todas as paróquias, 
para meditar nos momentos da paixão de Cristo, reconhecendo-O 
nos irmãos que sofrem à margem da estrada da vida. Há muitos 
rostos. Alguns conhecidos e muitos mais por encontrar. Motivados 
pela Palavra sejamos capazes de fazer um exame de consciência 
colectiva com alguma coragem. Ninguém ama a Deus que não vê 
se não ama o próximo que vê.

Sabemos que não somos discípulos de um Cristo sofredor. A 
Quaresma e Semana Santa apontam-nos para a Páscoa. Esta é o 
centro do nosso credo. Vivemos para mostrar Cristo vivo nas pes-
soas e nas estruturas. Deixemos que Ele nos interpele. Por onde 
Ele passa nada fica na mesma.

Vamos aproveitar o ambiente digital mas não nos resignemos 
ao virtual. Aproveitemo-lo como meio pastoral e transmissor de 
uma mensagem a semear, em todos os lugares, por intermédio 
de muitos protagonistas. A vida não é virtual. É o concreto das 
situações que nos interessa. Neste sentido, não podendo encontrar-
-nos na Catedral ou nas nossas igrejas paroquiais, peço às nossas 
famílias que sejam uma Igreja doméstica onde se escuta, reza e se 
compromete. Muita criatividade pode acontecer nos recantos dos 
nossos lares. Também aí importa experimentar a sinodalidade para 
viver como samaritanos. Acredito que muitas experiências interes-
santes podem surgir. E, porque acreditamos numa Igreja comunhão, 
peço que nos enviem experiências, fotografias do recanto familiar 
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onde todos se encontram, interpelações sobre o que é importante 
para que a Diocese caminhe ainda mais com as famílias. Acredito 
que não nos deixarão sozinhos a pensar na Igreja que queremos 
para este tempo.

Rezo para que aproveitemos este tempo especial. Não se ca-
minha sem um itinerário bem definido. Paremos, pessoalmente ou 
em família, e anotemos compromissos concretos em ordem a ser 
verdadeiros estalajadeiros da Igreja que só quer seguir o projecto 
delineado por Cristo, o Bom Samaritano. Concretizemos, para isso, 
a minha mensagem para a Quaresma a que dei o título “Quaresma, 
tempo para cuidar do próximo”. E não esqueçamos: menos exte-
rioridade, mas maior crescimento interior para, com alegria, procla-
marmos Cristo ressuscitado e presente na história da Humanidade.

Teremos, como já o referi, uma Quaresma e Semana Santa sem 
procissões e outras manifestações exteriores. Poderemos cair numa 
certa tristeza ou nostalgia por aquilo que não teremos. Já dissemos 
que este tempo deve ser vivido a partir do interior de cada um.

O ano passado sugeri que fossem construídas, em cada casa, 
cruzes floridas. Poderemos repetir a experiência mas colocando ao 
lado umas mãos representadas de diversos modos: pintadas, foto-
grafadas, construídas. Seriam as mãos do Samaritano que as sujou 
para cuidar do próximo. Porém, não importa só um sinal. Teremos 
de retirar propostas para o quotidiano da vida pessoal e familiar. 
Não são reprodução. Devem ser interpelação ou provocação. Foram 
dadas por Deus para servir em muitas muitas aplicações: escrever, 
trabalhar, cuidar.

Sob este sinal das mãos que falam, quero propor que retire-
mos da figura do padrinho/madrinha um conjunto de atitudes. 
Eles recordam-nos o baptismo e a Quaresma prepara-nos para a 
renovação das promessas baptismais na Vigília Pascal. Na tradição 
minhota, sublinham-se alguns gestos de ofertas em pleno tempo 
pascal. Não há padrinho/madrinha que não se recorde do seu afi-
lhado nesta época. Este ano poderemos escolher os nossos afilhados. 
Pessoas concretas que conhecemos, instituições, a nossa comunidade 
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paroquial, a diocese. Não nos vamos preocupar só com as ofertas 
materiais. Estas podem ser o mais fácil, embora importante. Há 
muito mais para oferecer. Basta deixar que a imaginação funcione 
e encontraremos para cada dia muitas ideias. O anonimato poderá 
mostrar a qualidade da caridade, sugerida pelo programa pastoral. 
Os Actos dos Apóstolos recordam-nos o motivo que deve estar 
presente em tudo. “Há mais alegria em dar do que em receber”. 
Quantos afilhados vou escolher? Pessoas? Paróquia? Fundo Partilhar 
com Esperança?

Recordo uma experiência dos meus tempos de vida à frente 
de uma comunidade. Na Quaresma jogávamos o jogo “Um ami-
go desconhecido”. No início sorteávamos uma pessoa que seria 
nosso(a) amigo(a) durante a Quaresma sem ele saber quem era. 
Nesse tempo rezava-se por ele, faziam-se brincadeiras, ofereciam-se 
pequenas coisas procurando ir ao encontro do que ele gostaria. 
Ficávamos contentes quando não se conseguia saber quem era o 
amigo desconhecido. Bastavam os gestos. Hoje, não precisamos de 
fazer um sorteio para ver qual é a pessoa a amar. Nós podemos 
escolher. E, infelizmente, temos muito por onde escolher.

Neste convite, a partir da caridade que parte de dentro, acres-
cento o desejo de que este tempo de Quaresma seja marcado 
pela alegria. Andamos todos muito sombrios e envolvidos pelos 
problemas. Parece que o mundo está para acabar. Não é verdade! 
Há muita vida para viver. No interior de nós mesmos encontremos 
forças para mostrar que a vida continua a ser bela e que vale a 
pena vivê-la. E, se a Quaresma é tempo de jejum como sinal de 
penitência, recordemo-nos de quanto nos diz S. Mateus. “Quando 
jejuardes não fiqueis de cara triste. Perfumai a cabeça” (Mt.6,16). 
Antecipemos a Páscoa e mostremos quanto vale a nossa fé. O 
mundo precisa de ver sinais de esperança. Há muita gente a morrer 
por causa do pessimismo. Por muitas restrições que tenhamos de 
abraçar, a vida vale muito mais. Cuidemos de nós e do próximo. 
Sintamos a alegria e demos felicidade. Precisamos de levantar o 
ânimo. Não fiquemos no negativo. Estamos a precisar desta cam-
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panha e o tempo da Quaresma é favorável para que levantemos 
o ânimo. A Páscoa está perto.

Acrescento, ainda, um outro pormenor. O autor da carta aos 
Hebreus diz “Prestemos atenção aos outros, para nos estimularmos 
ao amor e às boas obras.” As nossas iniciativas, pessoais e familiares, 
devem ser conhecidas. Sendo-o, podem ser imitadas. Estimulemo-nos 
uns aos outros. Não deixem, por isso, de nos enviar as experiên-
cias que o amor vai suscitando. As nossas mãos de Samaritanos, 
inventando iniciativas para sermos padrinhos/madrinhas, não devem 
ficar nas gavetas das recordações. Enviem-nos**. Precisamos de 
fotografias, desenhos, mensagens, pequenos filmes...

Queremos ser uma Igreja Sinodal, onde caminhamos juntos e 
aprendemos com os outros. Na Arquidiocese veremos o uso a dar 
a todo o material que nos chegar. A publicação pode ser uma 
hipótese. Basta que muitos queiram. Não deixem murchar as flores 
que aparecerão nas vossas vidas, das vossas famílias, das comunidades.

Saibamos ter uma Quaresma e Semana Santa mais rica porque 
mais autêntica. Poderemos ganhar muito mais tendo muito menos 
coisas exteriores. Eu estou preparado para isso. E tu?

Para que a fé se torne cultura

Discurso do senhor D. Jorge Ortiga num encontro 
de diretores de colégios católicos, em 22 de fevereiro.

Nunca foi pacífica a relação entre a fé e a cultura. Muitos 
falam da sua incompatibilidade e outros gostariam que fosse um 
matrimónio fácil e duradoiro. Importa pensar no equilíbrio adequado.

Uma fé desligada da cultura com muita facilidade significa impor 
um conjunto de valores que apenas alguns acolhem, perdendo-se as 



Ação CatólicaAção Católica  | março332

condições necessárias para um acesso universal. Só alguns a enten-
dem e nem todos se sentem envolvidos ou com vontade para isso.

Por seu lado, uma cultura separada de fé será sempre algo de 
incompleto e nunca terá capacidade de responder a necessidades 
fundamentais e estruturantes da vida. Faltam-lhe horizontes e as 
respostas às questões fundamentais escasseiam.

Fé e cultura nasceram para caminhar juntas, por muito que 
alguns o queiram negar. Ligar a fé à cultura não é uma simples 
preocupação religiosa. Repercute-se na cidadania e gera responsa-
bilidade perante a sociedade a construir. Importa uma aliança com 
diversos vectores a equacionar. A fé é essencialmente humano-divina 
e a cultura promove o que de melhor a Humanidade possui. O 
cristianismo não pode ficar só nas devoções e a cultura não pode 
navegar o divino.

Sabemos que a cultura é como um poliedro. Pode ser encarada 
de diversas perspectivas. Haverá uma palavra que expresse esta ne-
cessária aliança na sociedade contemporânea? Estamos num mundo 
globalizado e fragmentado, marcado por um individualismo com 
preocupações quase exclusivamente económicas. Como entrelaçar 
estas aspirações da Humanidade com a novidade perene do Cris-
tianismo? O Papa Francisco tem vindo a propor uma cultura que 
não consiste em meras reflexões teóricas mas que envolve a vida 
com todas as problemáticas que ela encerra. Vai-lhe dando diver-
sos nomes. A cultura do encontro é a mais emblemática e deverá 
fazer parte do ideário da Escola Católica. É cultura e expressa a 
fé. Ela encerra muitos elementos constitutivos que não podem ser 
negligenciados. Enumero alguns.

1. Deve acontecer no encontro consigo mesmo, onde a cons-
ciência assume diversas opções e convicções. Cada um não é fiel a 
si mesmo se não tiver a capacidade de fazer escolhas que marquem 
a vida. Estruturar a personalidade é a primeira responsabilidade que 
faz com que se seja capaz de escolher e de decidir, não por pressões 
externas mas por motivações pessoais. Ajudará a compreender o que 
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é verdadeiramente essencial a leitura da Constituição Apostólica “A 
alegria da verdade” (Veritatis gaudium), do Papa Francisco, assinada 
em 2017. É dirigida às universidades e faculdades eclesiásticas mas 
os colégios podem encontrar aí muita novidade. Basta o pórtico. “A 
alegria da verdade é expressão de desejo ardente que traz inquieto 
o coração da cada ser humano enquanto não encontra, habita e 
partilha com todos a Luz de Deus. Efetivamente, a verdade não é 
uma ideia abstrata, mas é Jesus, o Verbo de Deus, em quem está a 
Vida e a Luz dos homens... Só Ele, na própria revelação do mistério 
do Pai e do seu amor, revela o homem a si mesmo e descobre a 
sua vocação sublime” (VG.1). Ensinar a encontrar-se consigo torna 
o encontro com Cristo um caminho prioritário e inquestionável.

2. A cultura do encontro é mais evidente na relação com os 
outros. Não há indiferença, nem passar à frente mas a vontade de 
parar para celebrar a experiência da fraternidade, depois de aco-
lher Deus como Pai de todos. Também aqui podemos entrar nas 
implicações culturais de caminhar com os homens, descobrindo a 
fraternidade e a amizade social como o novo paradigma cultural que 
o Papa veio apresentar na Fratelli Tutti. O mundo está a destruir 
a liberdade e a igualdade porque desconsiderou a fraternidade. A 
fraternidade é o princípio social que esta a faltar à cultura moderna.

A fraternidade deve ser universal mas terá de encontrar nos 
pobres uma opção mais visível, suscitando atitudes não só em 
campanhas de solidariedade mas de um compromisso para que as 
causas das misérias humanas desapareçam. 

3. A cultura do encontro, como expressão e vivência da fé, terá 
de se alargar à natureza. O Papa fala de uma ecologia integral onde 
se integra a económica, social e ambiental. Não há uma ecologia 
verde e uma ecologia humana. Há apenas uma que exige com-
portamentos, no quotidiano, de respeito e cuidado com o criado. 
Também aqui a fé justifica todas as opções a tomar quando aceita 
um Deus que é criador. Sem este substrato, acontecerão iniciativas 
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mas os resultados serão muito poucos. A Laudato si’ pode e deve 
ser compêndio a permear toda a formação. Não bastam algumas 
aulas sobre a natureza. O respeito por ela é a vertente cultural 
mais fundamental para os dias de hoje.

4. Esta cultura do encontro terá de se alicerçar num pressu-
posto estruturante. Nunca pode ser interpretado isoladamente. Os 
tempos que correm exigem o colectivo. Já o Papa S. João Paulo 
II falava de uma cultura do “nós” a exigir também uma espi-
ritualidade comunitária. Não podemos ser ilhas ou navegadores 
solitários. Caminhamos com os outros e fazemos experiência de 
comunidade a partir da família, para tornar a Igreja uma família de 
famílias, empenhada no bem comum e percorrendo caminhos de 
solidariedade efectiva. A Igreja não é um refúgio, um lugar onde 
nos escondemos para evitar as intempéries. 

A Igreja não é uma teoria. É realidade visível na sua consti-
tuição e a cultura do encontro também passa por aqui. A Escola 
Católica é sempre uma entidade eclesial a quem se confia uma 
missão. Há um projecto civilizacional que imana de Cristo e que 
aí deve ser interpretado. Fá-lo não só na transmissão ocasional de 
conteúdos doutrinais. Dia a dia, momento após momento, dentro 
das salas e fora, nas conversas e nas tertúlias, compete-lhe a missão 
de propor uma fé com um rosto cultural. E isto deve acontecer a 
partir de uma Igreja no território. A Igreja local é o ginásio onde 
se treina, se exercita e se afere a qualidade da proposta cultural do 
seu projecto educativo.

Se exemplifiquei os conteúdos da cultura do encontro consigo, 
com os outros, com a natureza e com a Igreja, servindo-me de 
alguns documentos papais, deixo ficar ainda uma síntese que é 
desafio a ter sempre presente. Recordo e recomendo a Exortação 
Apostólica “Cristo Vive”, particularmente dedicada aos jovens mas 
também a todo o Povo de Deus. O número um do documento 
é programático. “Cristo, nossa esperança, está vivo e é a mais for-
mosa juventude deste mundo. Tudo aquilo que ele toca torna-se 
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jovem, faz-se novo, enche-se de vida. Então as primeiras palavras 
que quero dizer a cada um dos jovens cristãos: Ele vive e quer-
-te vivo”. Mostrar Cristo vivo e tudo fazer para que os jovens 
encontrem n’Ele a vida.

Talvez vos pergunteis sobre o que pretendo com esta men-
sagem. Tudo menos comunicar um discurso. Quis partilhar uma 
convicção sobre a identidade e a diferença das Escolas Católica 
no contexto do ensino em Portugal. Por seu intermédio a fé, 
revestindo-se de formas culturais, deve fazer parte do projecto 
educativo. Nunca algo imposto ou decorativo por meio de algu-
mas iniciativas religiosas. Estas são importantes. Importa estruturar 
personalidades a partir da mensagem evangélica. Não impomos 
uma cultura. Como diz o Papa Bento XVI, tudo deverá acon-
tecer por “atracção”. O Papa Francisco especificou dizendo “por 
transbordamento”. Outrora bastavam aulas. Hoje, muitas vezes, são 
contraproducentes.

Não é fácil estar nesta arena onde outros jogam com armas mais 
atractivas e a mentalidade corrente arrasta. Só temos uma estratégia 
a nível interno e externo. A Arquidiocese propôs a sinodalidade 
como caminho para todas as suas instâncias. É esta referência que 
a todos envolve: corpo docente, direções e funcionários. Só um 
projecto comum, devidamente pensado e executado, corresponde 
ao que se espera hoje. Todos deveriam envolver-se e quem não 
estiver disponível não deveria fazer parte da equipa. Não é fácil 
este discernimento. Não bastam professores competentes nas mais 
variadas disciplinas. Podem estar a construir intelectualmente e a 
destruir em responsabilidade cristã. 

A sinodalidade significa que estamos dentro do mesmo barco, 
remando a um ritmo certo, obedecendo a quem orienta. Para além 
desta sinodalidade interna é imperioso outra externa. O ensino 
católico não pode ser um assunto de concorrências. Também 
aqui teremos de remar dentro do mesmo barco. Precisamos de 
um trabalho consistente e em rede. Sem unidade efectiva com o 
Departamento para a Presença da Igreja no Ensino, assumindo que 
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se trata de um projeto comum, não avançaremos com segurança 
e com resultados objectivos. Só a unidade entre todos garantirá 
tranquilidade para nos apoiarmos nos momentos difíceis, para 
partilharmos experiências e para interpretar caminhos de novidade 
educativa. A minha gratidão ao P. Rúben pelo trabalho que está a 
realizar. Intensifiquemos este trabalho em comum que não retira 
nada à originalidade de cada escola. Na unidade e comunhão 
ninguém perde e todos ganham.

Outra vertente da sinodalidade está na Arquidiocese. É preciso 
caminhar com ela e aceitar os seus programas. Os colégios po-
dem e devem ser um instrumento de consciencialização eclesial. 
Os pais querem um ensino de qualidade e contentam-se com 
isso. Com muita sabedoria teremos de lhe mostrar a importân-
cia da Igreja, na história e no presente. Importaria envolvê-los 
e mostrar-lhes que temos um projecto humanista e não algo 
meramente religioso. 

Nesta sinodalidade diocesana entra o arcebispo. Não se quer 
intrometer, mas está permanentemente com cada escola e colégio. 
Os que são propriedade da Arquidiocese de um modo especial. 
Todos me estão no coração como uma causa que acompanho, 
rezo e desejo que avancem serena e responsavelmente neste mar 
agitado do ensino particular. Aceitem a minha gratidão, dirigida a 
todos, mas particularmente aos membros das direcções. Estou no 
barco convosco. Neste barco não quero estar a dormir. E, se isso 
acontecer, acordai-me para que as vossas alegrias e tristezas sejam 
as minhas.   

Concluindo, é missão da Escola Católica tudo fazer para que 
a fé se torne cultura. Em tempo de desencontros existenciais e 
geracionais, a cultura da fraternidade, nas intuições da Fratelli Tutti, 
deve ser percurso formativo a envolver toda a comunidade educa-
tiva, na certeza de que por aí passa a sua identidade e diferença 
em relação a tantas outras propostas.
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Venerável P. Albino, sacerdote 
bracarense no Brasil

Mensagem do senhor D. Jorge por ocasião da 
declaração do P. Albino Silva como venerável.

Padre Albino Alves da Cunha e Silva nasceu a 21 de Setembro 
de 1882 na paróquia de Codeçoso, arciprestado de Celorico de 
Basto, Arquidiocese de Braga. Filho de Avelino Alves da Cunha 
e Silva e de Ana Joaquina da Mota e Andrade, pessoas de sólida 
formação moral e alto grau de religiosidade, possuidores de uma 
fortuna considerável. 

O pequeno Albino ingressou no curso primário na cidade de 
Amarante. O seu pai não queria que ele fosse padre. Desejava ver 
o filho formado em Direito. Entretanto, teve o apoio da mãe e 
frequentou os Seminários de Braga. Em Setembro de 1905, Albino 
terminou o curso, com distinção, e foi ordenado sacerdote em Bra-
ga. A primeira paróquia que lhe foi confiada foi a sua terra natal, 
tendo depois trabalhado noutros lugares. Cedo se notou o seu zelo 
e paixão pelo anúncio do Evangelho, com muita determinação e 
coragem. Os tempos eram difíceis e adivinhava-se uma perseguição 
à Igreja. Nada deteve o seu entusiasmo juvenil de fidelidade ao 
ideal sacerdotal. A radicalidade na vivência do seu sacerdócio não 
poderia ser tolerada pelos ventos de uma mentalidade laicizante e 
inimiga da Igreja. Estava a incomodar muita gente.

Quando se desencadeou a Revolução, em Outubro de 1910, 
o Governo Provisório pôs em vigor as antigas leis de Pombal que 
expulsaram os Jesuítas de Portugal e também o Decreto Ditatorial 
Liberal que suprimiu todos os conventos, mosteiros e estabelecimen-
tos religiosos. Instituiu-se o divórcio, a secularização dos cemitérios, 
proibiu-se o ensino religioso nas escolas primárias e decretou-se 
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a separação entre Igreja e Estado. Iniciou-se uma perseguição aos 
sacerdotes mais zelosos e com capacidade de iniciativa.

Padre Albino, fiel aos princípios dos Santos Evangelhos e às 
orientações da Santa Igreja, não se dobrou diante da prepotência dos 
homens, enfrentando tudo e a todos. Mas, como sempre acontece, 
foi vencido. Condenado à prisão e deportação em África, foi obri-
gado a fugir para que a Igreja não perdesse um bom combatente.

De modo disfarçado, de Braga parte de comboio para Monção, 
onde fica na casa de um sacerdote que tinha sido seu superior no 
Seminário Maior. Este sacerdote consegue que Padre Albino, através 
do rio Minho, chegue a Salva Terra dos Magos, em Espanha. Em 
seguida, vai morar em Tuí durante muito pouco tempo. Não era este 
o seu destino. De Vigo embarca num navio com destino ao Brasil.

Chegou ao Rio de Janeiro em 21 de Setembro de 1912, com 
30 anos. Como padre, ele passou por Jaboticabal, Jaú, Barra Bonita e, 
finalmente, permaneceu em Catanduva, desde 28 de Abril de 1918 
até à sua morte, em 19 de Setembro de 1973, aos 91 anos de idade.

Curiosamente, Padre Albino não foi bem recebido pelos ca-
tanduvenses. Era reservado, austero, nobre e circunspecto. Nunca 
foi orgulhoso. Nos primeiros tempos, quando passava pelas ruas, 
sempre humilde e recolhido, não era compreendido pelo povo. 
Nem sempre os profetas têm bom acolhimento.

No seu segundo ano em Catanduva, o Padre Albino iniciou as 
obras na Igreja Matriz. Para isso, saiu pelas ruas da cidade, pelos 
“sítios”, buscando donativos, debaixo de sol ou chuva; a pé, a cavalo, 
de carro; de dia e de noite, passando fome e sede. E sofrendo de-
cepções. Com muitas dificuldades angariou os donativos necessários, 
pelos “sítios”, contando, principalmente com os paroquianos pobres. 
Para espanto geral de todos, a obra terminou. Ninguém acreditava 
no sucesso dos seus trabalhos.

Em 1926, inaugurou a Santa Casa de Misericórdia, hoje Hospital 
Padre Albino. Nessa data, já todos confiavam nele, convictos de sua 
honestidade e capacidade. Para esta obra contou com a ajuda das 
pessoas abastadas da cidade, pois começava a reconhecer-se o seu 
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compromisso com os mais necessitados da cidade e arredores. Não 
havia nenhuma estrutura social e as carências no âmbito sanitário 
eram imensas.

Depois da saúde veio a sua preocupação com a assistência aos 
idosos. Surgiu o Lar dos Velhos que foi a sua segunda obra em 
Catanduva, inaugurado em 29 de Junho de 1929.

Em 1969, inicia o ciclo das escolas, nomeadamente a Facul-
dade de Medicina, ideia e sonho de Padre Albino, para formar 
médicos tendo em vista uma assistência qualificada mas sobretudo 
para permitir a subsistência do Hospital que deveria cuidar da 
população extremamente pobre e sem recursos. Ter um hospital 
não era fácil. Encontrar meios para que pudesse funcionar exigia 
muita ginástica financeira.  

A seguir vieram o Colégio Comercial Catanduva (1971), a 
Faculdade de Administração de Empresas (1972) e a Faculdade de 
Educação Física (1973). Além destas, Padre Albino foi responsável 
pela criação da Casa da Criança “Sinharinha Netto”, Vila São Vi-
cente de Paulo, Lar Ortega-Josué, Ginásio Dom Lafayette, Seminário 
“César De Bus” e Santuário Nossa Senhora Aparecida.

Nos últimos anos, na sequência de variadíssimas debilidades 
físicas, o Padre Albino deixou a Casa Paroquial e passou a residir 
no hospital, no famoso quarto 84. Permanecia sentado na primeira 
sala à direita da entrada. Chegava a impacientar a vida do hospital 
porque observava toda a movimentação da portaria e nunca per-
mitia que um doente que chegasse não fosse atendido a qualquer 
hora e com os melhores cuidados.

No último dia de sua vida, entre as últimas pessoas que re-
cebeu, na manhã do seu falecimento, esteve com ele o bispo de 
Rio Preto, Dom Lafayette Libânio, seu grande amigo e superior 
hierárquico durante muitos anos. Foi momento de gratidão da Igreja 
por toda uma dedicação e entrega a um povo que tinha readqui-
rido esperança através de muitas obras que ainda hoje diferenciam 
a cidade. Nesta tudo fala do Padre Albino. Muitas pessoas já não 
o conheceram mas reconhecem o bem por ele semeado. 
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Faleceu no dia 19 de Setembro perto do meio dia. A sua obra 
permanece para sempre. A Igreja adquiriu um grande sacerdote na 
terra e um santo no céu a zelar pelas suas obras e a manter vivo 
o espírito de caridade pelos mais pobres.

Foi sepultado no dia 21 de Setembro, às 16h, sendo o corpo 
transportado num carro do Corpo dos Bombeiros, para o Cemi-
tério Nossa Senhora do Carmo, acompanhado por uma multidão 
calculada em cerca de 30 mil pessoas. Hoje, falar de Catanduva é 
evocar o P. Albino Silva.

Desde 04 de Fevereiro de 2019, existe, em Braga, a presença 
dos Franciscanos na Divina Providência. Trata-se de uma Con-
gregação Religiosa, presente em todo o Brasil, tendo-se inspirado 
o seu fundador, ainda vivo, no testemunho de vida do P. Albino. 
Pretende desenvolver uma actividade missionária de evangelização 
dando a conhecer a vida deste grande homem que deixou um 
legado de virtudes e obras inenarráveis. Associado a esta missão 
já funciona uma obra de promoção humana, precisamente em 
Montariol, no Centro de Acolhimento “O Poverello”. Planeia-se, 
ainda, desenvolver uma obra social com o nome do Venerável Pe. 
Albino, para perpetuar a sua memória na diocese que o viu nascer.

Com a declaração da heroicidade das virtudes deste sacerdote 
bracarense, a Arquidiocese terá de acolher a responsabilidade de 
cuidar dos mais pobres e abandonados. O Pe. Albino construiu 
muito no Brasil. A Arquidiocese tem um rico património social. 
Talvez não seja de construir muito mais. Como pároco que foi 
em Braga, está a desafiar para um testemunho da caridade através 
de variadíssimas iniciativas sociais. O caminho que percorreu foi 
alcançado com teimosia e fé. Talvez não saibamos por onde andar. 
Sabemos que as estradas das nossas comunidades mostram muitas 
pessoas feridas, fisicamente e na sua dignidade moral. Sejamos 
capazes de discernir resposta de um modo sinodal, a nível das 
paróquias e dos arciprestados, como homenagem a este santo do 
nosso presbitério.
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Ai de mim se não evangelizar
 
 
Homilia proferida pelo senhor D. Jorge na Sé, em 
07 de fevereiro, Dia da Universidade Católica.

Nos Domingos anteriores tenho falado da centralidade da Palavra 
de Deus. Na sua ausência, o Cristianismo é inconcebível e a Igreja 
torna-se irreconhecível. Necessita, por isso, de arautos preparados e 
apaixonados. Fala por si no íntimo das consciências mas necessita 
também de comunicadores que a coloquem no coração da cidade 
dos Homens. Percorrer as páginas da Sagrada Escritura significa 
encontrar-se com homens e mulheres protagonistas de uma gesta 
que permitiu que a fé chegasse até aos nossos dias.

O dia de Jesus passado em Cafarnaum mostra uma vida entregue 
à causa do Reino, sublinhando a alegria e a responsabilidade do 
anúncio mas, sobretudo, dizendo aos vindouros que tudo deve ser 
feito gratuitamente. Poderia entregar-se ao entusiasmo do povo mas 
escapou para o deserto para aí rezar. Os discípulos não conseguem 
entender como foi possível desperdiçar uma ocasião onde o povo 
estava sensibilizado para acolher a Sua mensagem. Mas Ele diz que 
é preciso sair da cidade e percorrer os lugares perdidos da Galileia. 
Numa sociedade que já foi cristianizada, como é a nossa, marcada 
por ambientes formativos e celebrativos, este episódio mostra-nos 
que é importante evangelizar onde as pessoas se encontram, não 
se deixando iludir pelo mais fácil e tradicional. Há outros cami-
nhos a percorrer e o serviço à causa do Evangelho deve abrir-se 
à surpresa, chegar aos ambientes vitais, não permitindo que nos 
percamos nos meandros de uma burocracia daquilo que sempre 
marcou o agir da Igreja.

Sabemos que o Papa Francisco quis subordinar o seu serviço 
petrino a “uma nova etapa evangelizadora” com caminhos novos 
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a percorrer e marcada pela alegria com que o Evangelho “enche 
o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Je-
sus”. É este o significado da Exortação Apostólica “A alegria do 
Evangelho” Evangelii Gaudium. Tomados pela alegria do Evangelho, 
a Igreja deve sair para o anunciar “a todos, em todos os lugares, 
em todas as ocasiões, sem demora, sem repugnância e sem medo”.

S. Paulo é eloquente quando na Carta aos Coríntios apresenta 
um resumo da sua vida. Interceptado por Cristo, na estrada de 
Damasco, não tinha outra hipótese se não evangelizar, nunca procu-
rando títulos de glória mas anunciando gratuitamente o Evangelho 
sem fazer valer os seus direitos. Foi também este o caminho que 
indicou aos seus discípulos. Colocou grande entusiasmo e profunda 
dedicação tornando-se escravo da causa evangélica para ganhar o 
maior número. “Fiz-me tudo para todos a fim de ganhar alguns 
a todo o custo”. O seu testemunho não nos deixa indiferentes e 
permanece um desafio para todos os cristãos e comunidades. “Tudo 
faço por causa do Evangelho”. Terá de acontecer como exame de 
consciência e desinstalar-nos dos comodismos e da tranquilidade 
de repetir esquemas, mesmo sabendo que já não estão a resultar. 
Se estas palavras invadissem os nossos corações e vontades, muita 
inércia seria destruída e novo entusiasmo se implementaria.

A Igreja vive para evangelizar. Não tem outra opção. Deverá 
fazê-lo por meio de todos os cristãos, sacerdotes e leigos, indivi-
dualmente ou através das instituições. Sendo hoje o dia da Uni-
versidade Católica, deixo o apelo a que interprete a sua missão 
nesta perspectiva. Graças ao seu corpo docente, conseguiu situar-se 
na vanguarda do ensino universitário. Agora importa integrar-se 
nesta tarefa que a Igreja lhe confia. Fora dela não é verdadeira 
Universidade Católica. Sabemos que o tem sido, mas este ano volta 
a centrar a sua missão quando afirma que é uma Universidade 
com valores. Valores reflectidos e transmitidos nos seus currículos, 
na esperança e certeza de que quem frequenta os diversos cursos 
pautará a sua vida por eles e tudo fará para que eles influenciem 
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a vida da sociedade. Não faltamos à verdade reconhecendo que o 
grande problema da sociedade actual consiste na ausência de valores. 
O relativismo impôs-se. O “vale tudo” e “cada um que se arranje” 
conforme as suas conveniências trespassa as relações quotidianas 
da vida das pessoas e dos diferentes grupos sociais, políticos e de 
outros âmbitos. As pessoas são resistentes a tudo o que possa custar. 
Impôs-se uma cultura ambígua e, muitas vezes, alheia à fidelidade 
ao que verdadeiramente vale. Urge ser protagonista de uma outra 
cultura e fazê-lo com grande sentido de responsabilidade.

Há dias surgiu um livro, com prefácio do papa Francisco, que 
tem um título provocador e que sintetiza as prioridades para o 
hoje da sociedade moderna e da Igreja. Intitula-se “Demolição e 
reconstrução”. A crise está a manifestar a caducidade de um mo-
delo de sociedade que inevitavelmente será demolida. Nada ficará 
igual, ouvimos dizer muitas vezes. É neste contexto de sofrimento 
que teremos de nos motivar para a tarefa de reconstruir. Aqui, o 
humanismo cristão não pode ser apenas um dado da história mas 
terá de se evidenciar com todos os valores que foi fortalecendo 
ao longo da história. O que desaparecerá? O que permanecerá? 
O que teremos de actualizar para que possa prevalecer e orientar 
os caminhos da Humanidade?

Os média e os fazedores da opinião pública insistem em fo-
mentar uma cultura individualista. Importa contrapor com uma 
cultura da fraternidade, transformando-a numa dimensão social e 
política da convivência humana, das relações dos homens entre si. 
O cristão sabe que a fraternidade é resultado da paternidade de 
Deus e que é ingenuidade e verdadeira utopia querer realizá-la 
sem reconhecer um princípio gerador. Aqui está a simplicidade da 
mensagem evangélica. Um único Pai e todos irmãos.

Se a pandemia está a provocar a demolição de muitas realidades, 
importa um empenho e um compromisso colectivo da reconstrução 
de um novo modelo de sociedade que terá de partir do valor da 
fraternidade. Isto para que seja viável uma amizade social, como 
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preconiza o papa Francisco na sua última carta encíclica. Seria de 
esperar que a Universidade Católica, no meio de tantos outros 
valores a assumir e a ensinar, nos oferecesse motivações para que 
a Igreja desse este contributo original e imprescindível para a hora 
que atravessamos.

Se todos, e em todo o lugar, devem anunciar o Evangelho, 
há outra instituição que não poderá colocar-se de lado. A família 
sempre ocupou um lugar de imprescindível valor na transmissão 
da fé. A situação de pandemia veio realçar este papel. Não se trata 
somente da impossibilidade das comunidades paroquiais realizarem 
determinadas acções catequéticas. O papel da família não é uma 
simples alternativa ocasional, ligada a esta situação dramática que 
vivemos. Ela não substitui ninguém. Tem um estatuto próprio e 
perde a sua identidade quando se esquece dele. 

Para preservar a sua identidade tem de crescer, de descobrir-
-se como comunidade de amor, expressão do amor divino que 
vai aprendendo através da escuta, do silêncio e da leitura orante 
da Palavra, assim como no diálogo construtivo que a todos une 
numa comunhão capaz de dar alegria a todos os dias e de ultra-
passar as tristezas inevitáveis do viver humano. Não foi por ocaso 
que os primeiros cristãos falavam da Igreja doméstica. Hoje esta 
denominação volta a ser apresentada como caminho a seguir. Não 
se trata de algo circunstancial ou opcional. Aqui está o presente 
e o futuro da Igreja. Importa, por isso, que as famílias se dispo-
nham a experimentar. Com a experiência que alguns realizarão 
será possível propor a outras. A família evangeliza-se e evangeliza. 
Ter mais tempo para estar juntos pode tornar-se escola e ser um 
factor importante para a reconstrução do ideal de família e, por 
ela, da sociedade e da Igreja. Com famílias novas, o ambiente fa-
miliar transformar-se-á, permitindo a demolição de hábitos para a 
reconstrução de novos modelos.

Neste Dia da Universidade Católica, uma vez mais, pensemos 
que a Alegria do Evangelho deve motivar-nos para novos compro-
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missos. A pandemia e o confinamento mostram a caducidade de 
muitos esquemas de vida. Não nos podemos resignar ao pessimis-
mo de uma sociedade que se vai desmoronando. A Igreja, pelos 
seus membros, sacerdotes e leigos, terá de mostrar a vitalidade do 
Evangelho, acreditando nele e levando-o ao mundo com os seus 
complexos problemas.

Maria, mãe da evangelização, nos acompanhe nesta caminhada 
sinodal e samaritana. 

Amar e servir o doente

Homilia proferida pelo senhor D. Jorge Ortiga na 
Sé, no Dia Mundial do Doente. 

S. João Paulo II determinou que no dia 11 de Fevereiro, festa de 
N. Sra. De Lourdes, se celebrasse o Dia Mundial do Doente. Esta é 
a vigésima nona vez edição. O Santo Padre oferece-nos uma men-
sagem plena de considerações que não podemos deixar de escutar.

Com o Papa Francisco, quero neste dia fixar o meu olhar nas 
pessoas doentes e prestar uma justa homenagem a todos quantos 
as assistem nos estabelecimentos hospitalares, no seio das famílias 
ou nas comunidades. O Santo Padre, tal como eu, quero pensar 
“de modo particular nas pessoas que sofrem em todo o mundo 
os efeitos da pandemia do coronavírus”. Sentimo-nos próximos de 
todos e mostramos “grande solicitude e afecto”.

Todos os anos este dia se reveste de um singular significado. 
Este ano ainda mais: “A pandemia pôs em evidência a dedicação 
e generosidade de profissionais de saúde, voluntários, trabalhadores 
e trabalhadoras, sacerdotes, religiosos e religiosas que, com pro-
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fissionalismo, abnegação, sentido de responsabilidade e amor ao 
próximo, ajudaram, trataram, confortaram e serviram tantos doentes 
e familiares”. Honra e mérito a quem se entregou sem descanso 
“ocupando-se das feridas de pacientes que sentiam como próximos 
em virtude da pertença comum à família humana”.

A par do reconhecimento a esta multidão silenciosa de homens 
e mulheres que mostraram serviço gratuito, o Santo Padre não deixa 
de denunciar “insuficiência dos sistemas de saúde e carências na 
assistência às pessoas doentes” e recorda que “investir recursos nos 
cuidados e na assistência às pessoas doentes é uma prioridade ditada 
pelo princípio de que a saúde é um bem comum primário” e que 
“nem sempre é garantido o acesso aos cuidados médicos aos idosos, 
frágeis e vulneráveis”. Se é um dever olhar para as deficiências dos 
sistemas de saúde e testemunhar gratidão aos operadores no mundo 
sanitário, este dia coloca-nos perante a realidade do sofrimento 
humano que nos leva a concluir sobre a nossa vulnerabilidade e 
precariedade como algo que afecta a todos para depois olharmos 
responsavelmente para a necessidade do outro para peregrinar no 
vale de lágrimas da existência humana. 

Teremos de concluir, com clareza liminar, que uma sociedade é 
humana quando cuida de todos os cidadãos afectados por doenças 
e outras tribulações e quando consegue fazer com que ninguém 
se sinta abandonado, sozinho, sem carinho e ternura. Temos um 
destino comum, mesmo em períodos de doença. Mais do que 
nunca precisamos de percorrer caminhos de comunhão, que são 
de verdadeira justiça nascida de um amor fraterno que nos deverá 
conduzir sempre a aliviar os sofrimentos e males da Humanidade. 
Uma Humanidade ferida e limitada devido a tantas inconsistências. 
O coronavírus e os sucessivos confinamentos que nos impôs deverá 
mudar o nosso modo de pensar e de agir.

O Santo Padre deu à sua mensagem um título. “Um só é o 
vosso Mestre e vós sois todos irmãos” (Mt 23, 8). Não é difícil 
aceitar esta doutrina. É mesmo linear no seu entendimento. Só que 
esta passagem do Evangelho está num contexto onde Jesus critica a 
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hipocrisia daqueles que “dizem e não fazem”. A doutrina da Igreja 
é maravilhosa mas muitas vezes fica “reduzida a exercícios verbais” 
que manifestam uma incoerência grande entre as verdades professa-
das e a verdade concreta do quotidiano. Precisamos de ultrapassar 
esta dicotomia de critérios e aceitar uma fraternidade universal que 
facilmente acolhemos nas famílias e amigos mas que com facilidade 
marginalizamos, descartando-as particularmente quando apresentam 
deficiências e limitações a exigir o nosso tempo.

O Papa recorda que o doente deve ser abraçado e servido. 
Nem sempre poderá ser fácil. Precisamos de uma espiritualidade que 
a Amoris Laetitia concretizou como solicitude, consolação e estímulo. 
Três peculiaridades aplicadas à vida da família mas que, quando 
encaramos o mundo como uma família, não nos custa reconhecer 
que nos podem acompanhar neste cuidar dos doentes. A solicitude 
pode exigir sacrifícios e entrega de tempo, a consolação pode levar 
a imaginar um sem número de atitudes lenitivas e libertadoras da 
dor, o estímulo poderá exigir a sabedoria de poucas palavras e 
muitos gestos que ajudarão a ultrapassar os momentos mais difíceis.

Este dia deve ser uma oportunidade de reflectirmos sobre 
o dever de cuidar da saúde. Trata-se de uma tarefa pessoal mas 
também de um Estado Social. O Papa Francisco sublinha “Uma 
sociedade é tanto mais humana quanto melhor souber cuidar dos 
seus membros frágeis e atribulados e o fizer com uma eficiência 
animada pelo amor fraterno. Tendamos para esta meta, procurando 
que ninguém fique sozinho, nem se sinta excluído e abandonado”. 
O Estado tem o dever de colocar serviços médicos ao serviço de 
todos, particularmente dos mais frágeis. O serviço deve ser ten-
dencionalmente gratuito e universal. Sabemos como estamos longe 
de atingir este objectivo, embora reconhecendo muita qualidade 
e dedicação. Não é hora para criar alarmismos mas a pandemia 
pode ajudar a repensar o que pode melhorar. Não deveriam ser 
possíveis questões ideológicas num assunto tão sensível. Todas as 
pessoas têm direito a serem cuidadas nos diferentes momentos em 
que a debilidade exige solicitude.
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Não basta reconhecer os deveres do Estado. Cada cidadão 
tem a obrigação de dar o seu contributo à saúde pública e terá 
de o fazer de duas maneiras. Em primeiro lugar, importa que se 
responsabilize pela sua saúde. É uma obrigação cuidar de si nos 
momentos das doenças e com variadas atitudes de prevenção com 
um estilo de vida sadio, sem excessos e exageros, prestando atenção 
à alimentação e ao descanso, interessando-se pela sua saúde física 
e psíquica. Ninguém ignora que muitas doenças acontecem por 
incúria ou negligência. Neste tempo de pandemia somos alertados 
para atitudes de prevenção. Hoje fazemo-lo de um determinado 
modo e com um objectivo muito concreto que nos faz abraçar 
sacrifícios e ritmos de vida diferentes com o intuito de evitar o 
contágio. Permanentemente teremos de cuidar de nós mesmos 
através de uma disciplina pessoal que até poderá ser exigente mas 
recompensa.

Em segundo lugar, todos devem cuidar da saúde das pessoas 
com quem convivem. Confiamos em médicos e enfermeiros mas a 
doença seve ser tratada por muitas mais pessoas. Sei o que acontece 
nas famílias. Não consigo agradecer tanta gratuidade e dedicação. 
A ternura e o carinho, por vezes, valem mais do que muitos e 
bons medicamentos. Peço que estes trabalhadores dos doentes e 
idosos, em casa ou nos lares das instituições, nunca se cansem e 
que acreditem que essas pessoas necessitam muito de cuidados 
profissionais e competentes, mas precisam muito mais daquilo que 
só o amor aconselha e faz.

Neste Dia Mundial do Doente peço que sejamos capazes de 
meditar e rezar o texto evangélico que o Santo Padre nos sugeriu 
“Um só é o Vosso Mestre e vós sois todos irmãos” (Mt 23, 8). 
Proclamar a paternidade de Deus e a fraternidade Universal pode 
não ser fácil mas não custa muito. O grande desafio é não ficar 
nas atitudes dos que “dizem e não fazem” (Mt 23, 3). Sejamos 
facilitadores de uma verdadeira amizade social e não apenas pro-
pagandear doutrinas ocas e vazias.
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Amparar quem mais necessita

Homilia proferida pelo senhor D. Jorge Ortiga 
na Sé,  na Missa do VI Domingo do Tempo 
Comum, 14 de fevereiro.

A Bíblia começa, como todos sabemos, por um conjunto de 
cinco livros a que intitulámos de Pentateuco. Este conjunto é 
uma espécie de pórtico da Bíblia que contém em gérmen todo 
o projecto humano e divino de que falará todo o Velho e Novo 
Testamento. Aí se pretende explicar como nasceu Israel, como se 
constituiu em povo e quais os caminhos que deveriam percorrer 
para atingir os objectivos de povo escolhido por Deus. São cinco 
livros que compõem o Pentateuco, todos com uma característica 
própria e diferente. O segundo chama-se Levítico. Aí se manifesta 
um povo à escuta da Lei que Moisés manifesta em nome de Deus. 
É uma espécie de manual de prescrições que os sacerdotes deve-
riam observar no culto, assim como um conjunto de ensinamentos 
destinados ao povo onde se aponta um conjunto de deveres que 
todos deveriam cumprir no seu viver em sociedade.

A primeira leitura fala-nos de rigorosas prescrições a serem 
observadas para defender a comunidade do contágio de doenças, 
determinando que o doente se afastasse da comunidade. O leproso 
deveria segregar-se da comunidade e trazer consigo diversos sinais 
que o identificasse, gritando para que ninguém dele se aproximasse, 
correndo o risco de ser contagiado. Durante o tempo da lepra 
eram verdadeiramente excluídos da comunidade, devendo usar um 
vestuário andrajoso e o cabelo desalinhado e gritando impuro para 
que ninguém dele se aproximasse.

No Evangelho que ouvimos parece que Jesus Cristo não 
cumpriu quanto estava determinado. Também Ele se deveria 
afastar do leproso que, irresponsavelmente, se aproximou de Jesus 
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solicitando que o curasse. Jesus não só não o admoesta pelo facto 
dele se aproximar mas foi mais além tocando, correndo o risco 
de ser contagiado. Jesus não quis ir contra a lei estabelecida. 
Quis ter um sinal através do milagre da cura, aproximando-
-se e dando-lhe saúde. Inverteu os esquemas para mostrar que 
ninguém deve ser excluído, descartado, marginalizado, mesmo 
que seja um leproso.

O nosso programa pastoral mostra-nos uma cena idêntica. O 
Samaritano viu um homem ferido à margem da estrada e po-
deria continuar o seu caminho pois não era nada com ele. Pelo 
contrário, encheu-se de compaixão e cuidou dele no momento e 
entregando-o na estalagem com o pedido de que o estalajadeiro 
continuasse o processo de cura, garantindo que pagaria todas as 
despesas desde que o tratasse bem.

A passagem do Evangelho, na sua ligação com o quanto era 
determinado no Levítico, convida-nos a que olhemos para tudo 
o que está a acontecer. Temos a Covid extremamente contagiosa. 
Não podemos negligenciar as nas nossas atitudes e, responsavelmente, 
teremos de nos confinar. Sabemos que é o bem de cada um que 
está em questão. Não vamos baixar a fasquia. Mais do que nunca, 
e por muito que nos custe, teremos de continuar a trabalhar para 
readquirirmos a normalidade tão ansiada.

Quero, porém, convidar, segundo a lógica do Evangelho, a que 
nos interroguemos sobre os comportamentos a ter, pessoalmente e 
em sociedade, para aqueles e aquelas que se encontram em con-
finamento. Estarem confinados não é a mesma coisa de estarem 
sozinhos, isolados sem o contacto mínimo com os outros. Não sei 
o que poderemos fazer. Só sei que começa a ser urgente repensar 
esta situação. Há pessoas sozinhas no seu apartamento, passam dias 
e dias sem verem ninguém. Também nos lares a vida é passada 
nos quartos com raríssimos contactos com os outros, sem nenhuma 
actividade que desanuvie uma pressão que começa a ser custosa. 
Basta ir conversando com quem lá se encontra para verificar muita 
tristeza, desalento. Não é por acaso que as depressões estão a cres-
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cer e não sei se também o número de pessoas idosas que estão a 
morrer, em ritmo crescente, e não se morre só por covid. Não se 
deverá a este ambiente motivado pelo confinamento, absolutamente 
necessário, que empurra para a tristeza da solidão?

Penso ser necessário trazer para a reflexão este assunto. Os 
cuidados médicos são necessários. É preciso mais alguma coisa. 
Acredito que juntos poderemos encontrar soluções equilibradas, 
até porque nos vão dizendo que o confinamento é para continuar.

A Academia Pontifícia para a Vida, do Vaticano, publicou, esta 
semana, um documento intitulado “A velhice: o nosso futuro. As 
condições dos idosos após a pandemia”. Aí se sugere uma viragem 
cultural para restituir dignidade aos idosos. Perante uma cultura do 
descarte que, entre outras coisas, “se pode manifestar em preguiça e 
falta de criatividade na busca de soluções eficazes”, importa trabalhar 
colocando “no centro da atenção a pessoa, com as suas necessidades 
e direitos”, isto como expressão do progresso, da civilização e da 
autêntica consciência cristã.

Aí é dito com toda a clareza: “toda a sociedade civil, a 
igreja e as várias tradições religiosas, o mundo da cultura, da 
escola, do voluntariado, do espetáculo, da economia e das co-
municações sociais devem sentir a responsabilidade de sugerir 
e apoiar - no interior desta revolução Copérnicana – novas e 
incisivas medidas para que seja possível aos idosos serem acom-
panhados e assistidos em contexto familiar, na sua casa e, em 
todo o caso, em ambientes familiares que se assemelhem mais 
à casa que ao hospital”.

É isto que me parece ser urgente encarar. Envolver a todos 
numa séria reflexão para que sejam encontrados outros modos de 
acompanhar a velhice, dando prioridade aos ambientes familiares 
ou fazendo com que os outros espaços também sejam similares. 
“A institucionalização dos idosos, sobretudo dos mais vulneráveis e 
sós, sendo necessário, não pode ser proposta como a única solução 
possível. Em todos os casos só um ambiente similar, com tudo o 
que isto implique, pode dar dignidade”.



Ação CatólicaAção Católica  | março352

Se precisamos, segundo o documento da Santa Sé, de encontrar 
novas e mais sábias políticas de saúde pública e propostas originais 
de um sistema assistencial mais adequado à velhice, vão acontecendo 
iniciativas que devem ser conhecidas, não para serem elogiadas mas 
para reconhecer que muito mais pode ser feito para que os nossos 
idosos readquiram a alegria em viver. 

A Arquidiocese voltou a activar o serviço “um ouvido com 
coração” que é coordenado por cinco sacerdotes e que tem 
por objectivo escutar e acompanhar espiritualmente todos os  
que estão a passar por uma situação de sofrimento. As conver-
sas são confidenciais e de absoluto sigilo. A todos quantos nos 
seguem pela internet peço que dêem a conhecer a iniciativa 
ou, se tiverem necessidade, recorram a ela sem hesitar. A linha 
verde está acessível todos os dias e basta perguntar pelo número 
do telefone.

Também os jovens da Pastoral Universitária deram origem  
a uma experiência que será retemperadora para muitas pessoas. 
Foi estabelecido um protocolo com a P.S.P que apresentou os 
jovens a alguns idosos, e agora esses jovens irão estar em con-
tacto com eles. E será telefónico, mas aberto a encontros, se 
for necessário. 

As distâncias vão-se abatendo, a solidão é preenchida e é de 
esperar que não se sintam excluídos, marginalizados, descartados 
como acontecia no tempo de Cristo. Ele quis tocar aquele leproso 
para lhe restituir a saúde. Não é possível tocar, mas pequenos ges-
tos podem humanizar o quotidiano. Gostaria que a nível local ou 
nacional se tomasse consciência da situação de muitos idosos, nas 
suas casas ou institucionalizados, e que surgisse uma séria reflexão. 
É tão importante como os cuidados sanitários ou, se quisermos, é 
a medicina que importa praticar.
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A sinodalidade é a luz da Igreja 

Homilia proferida pelo senhor D. Jorge Ortiga na 
Sé, na festa da Apresentação do Senhor.

Quarenta dias após o nascimento de Cristo, recordamos o 
momento em que José e Maria vão ao templo para cumprir as 
prescrições da lei, apresentando o Menino a Deus. É a festa da 
Apresentação do Senhor. Simultaneamente, ouvimos o que o velho 
Simeão profetiza em relação à missão que aquele recém-nascido 
realizará. Será luz para todas as nações. Porque gerado de Maria, 
evocamos Maria como Senhora da Luz ou, mais popularmente, 
Senhora das Candeias.

Num tempo em que somos postos em questão pelos processos 
que afectam a sociedade, mormente a covid-19 que não diferencia 
países nem pessoas, onde não há ricos nem pobres, gostaria de 
deixar esta globalização da pandemia para me centrar nas micro 
relações que competem a cada um. Nem todos são capazes de 
se aperceber do realismo das candeias que congregaram muitas 
famílias, reunindo-as em seu redor para irem discernindo o que 
deveriam fazer para bem de todos. A luz era pequena mas sufi-
ciente para congregar, unir e motivar para os projectos a realizar.

Há uma música muitas vezes cantada pelas crianças que diz: 
“Esta luz pequenina vou deixá-la brilhar. No meu coração vou 
deixá-la brilhar. Na minha escola, vou deixá-la brilhar”. E muitos 
outros ambientes são colocados como proposta para que a luz de 
Cristo brilhe.

Com este pano de fundo, para que a luz de Cristo brilhe 
no momento que atravessamos, quero ser concreto deixando três 
propostas.

Em primeiro lugar, temos de reconhecer que a vida é feita 
de pequenas coisas. São elas que compõem o nosso quotidiano. 
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Não vale a pena estar à espera de coisas importantes que nunca 
poderão acontecer. Há coisas que se repetem inadvertidamente e 
que acontecem sem grande significado. Outras vezes deixamos de 
realizar iniciativas que consideramos bagatelas. Importa reconhecer 
que o nosso contributo para que as famílias sejam diferentes, para 
que as comunidades sejam mais evangélicas, para que os ambientes 
laborais sejam mais humanos, depende de coisas marginais com 
um valor infinito. A humildade está a regressar à vida das pessoas. 
Pensávamos que os grandes, que os intelectuais, cientistas, resolve-
riam todos os problemas. Agora sabemos que só se resolvem com 
as migalhas de cada um. Ninguém é dispensável, todos possuem 
qualidades e talentos com um enorme potencial.

Reconhecemos, também, que a vida, merecendo sempre a gratidão, 
tem de ser realizada sem nada pretender. A luz não se ilumina a si 
mesma. É para os outros. Mais do que nunca terá valor quem realiza 
um trabalho despretensioso, que não procura as primeiras páginas 
dos jornais mas que se fixa só nos resultados pretendidos. Houve 
um tempo em que vacinas tiveram um inventor. Depois foram os 
laboratórios. Agora, os resultados surgiram como fruto da investigação 
de muitos centros universitários. A ninguém se pode atribuir a des-
coberta desta vacina. Foi o trabalho silencioso e persistente de muitos 
que fez com que a luz começasse a brilhar ao fundo do túnel. Os 
nomes e a fama dos investigadores passaram despercebidos. Valeu o 
resultado. Os talentos uniram-se e as vaidades pessoais desapareceram.

Esta luz a brilhar como aposta nas pequenas coisas e tra-
balho humilde de muitos, aconteceu porque se quis intervir e 
fazer alguma coisa pelo bem comum. Não bastam as teorias mas 
são necessárias as boas vontades que não ficam em considerações 
teóricas mas querem contribuir com muita humildade e grande 
capacidade de resiliência. As dificuldades ajudam a crescer quando 
encontram vontades consistentes na acção. Há quem se limite a 
esperar. Outros contentam-se em criticar. Muitos resignam-se a 
seguir os conteúdos dos facebooks comparando-os entre si ou 
reconhecendo a sua falsidade.
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Este ano, movidos pela parábola do Bom Samaritano, preten-
demos dar vida a uma Igreja sinodal que, ancorada na caridade, 
sabe que “onde há amor há um olhar”. No dia em que fomos 
baptizados foi-nos colocada na mão uma vela para que fossemos 
iluminados por Cristo sabendo viver como filhos da luz. “Filhos 
da luz” é um atributo mas é também o encargo de levar luz aos 
recantos do mundo fazendo com que a Igreja seja luz dos povos, 
o que acontecerá quando nos envolvermos na aventura da presença 
da Igreja no meio de um mundo que procura sempre distrair-se 
da luz que ela vai oferecendo ou mesmo vai delineando projectos 
para a apagar. 

A luz da Igreja deve brilhar na participação mais activa de todos. 
É o compromisso das pequenas obras que todos podem realizar, de 
um modo humilde e com uma presença performativa no seio da 
comunidade. A sinodalidade é sinónimo de um envolver-se e não 
permitir que a vida da Igreja seja pensada por alguns. Fala-se muito 
de corresponsabilidade através do trabalho oferecido por cada um 
mas estamos a negligenciar o caminho a percorrer. Esquecemo-nos 
o que antigamente era conhecido porque repetitivo. A paróquia e 
a diocese não necessitavam de delinear os seus projectos e planos. 
Tudo acontecia numa cadência situada pelo tempo e festas litúrgicas. 
Hoje nada está programado. Temos o Evangelho connosco mas o 
modo de o comunicar difere de ano para ano, de circunstância 
para circunstância. Não podemos viver do imprevisto, agindo ao 
sabor das circunstâncias, mas teremos de ir interpretando o que 
elas salientam. E isto tem de ser coral. Não só porque ninguém 
consegue abarcar a verdadeira dimensão dos problemas mas porque 
Cristo quer caminhar com quem está unido no Seu nome. Trata-se 
de uma cultura do “nós” onde se acredita nas capacidades de cada 
um desde que elas sejam colocadas em comum.

Na festa da Apresentação de Jesus, festa da Senhora da Luz 
ou das Candeias, gostaria de ver uma Igreja construída por to-
dos. Celebramos também o Dia dos Consagrados. Recordo os 
religiosos e as religiosas ou membros dos Institutos seculares e 
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testemunho gratidão por aquilo que eles constroem no Reino 
de Deus, de harmonia com o seu carisma. São consagrados mas 
também todos os baptizados o são. Edificar a Igreja não é pri-
vilégio de alguns. Se as candeias brilhavam por causa do azeite 
nelas depositado, sabemos que este é resultado da vida que pulsa 
dentro de muitas azeitonas que se gastam para este efeito, assim 
como numa grande fogueira acontece com o contributo de 
muitos pedaços de madeira. 

Quero, por isso, repetir o que tenho dito variadíssimas vezes. 
A Igreja diocesana é de todo o povo de Deus congregado no 
amor e unido na missão. Deixaria, por isso, uma pergunta muito 
concreta dirigida a sacerdotes e leigos. O que estou a fazer para 
que a Igreja, na Arquidiocese e nas paróquias, mostre de verdade, 
como luz no meio da sociedade, a sua credibilidade enquanto 
manifestação do amor de Deus? Gostaria que muitos sacerdotes, 
religiosos e leigos exercitassem uma maior participação na constru-
ção da Igreja através das suas ideias, sugestões e críticas. Tenho-o 
solicitado imensas vezes. Não me envergonho de continuar a pedir. 
Ser uma Igreja sinodal não quer dizer estar na expectativa do que 
o Arcebispo e as instâncias arquidiocesanas vão programando com 
maior ou menor interesse. 

Quanto maior for a participação maior será a credibilidade. 
Muitos olhos a ver, nunca na atitude crítica ou de expectativa mas 
sempre proactivamente, conseguem ver melhor os problemas e o 
caminho a seguir. Dou graças a Deus quando chegam as sugestões. 
Não queremos uma Igreja auto-referencial. Nunca entendi o mi-
nistério episcopal neste sentido. Acredito que a unidade, construída 
por todos, é o testemunho para que o mundo acredite.
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Conselho Económico paroquial
O que é para que serve o Conselho Económico 
Paroquial em tempo de pandemia? perguntou o 
senhor D. Nuno Almeida em 13 de fevereiro, 
num encontro dos Conselhos Económicos.

A esta pergunta respondem os artigos 5º, 6º e 7º do modelo 
de estatutos em vigor na Arquidiocese de Braga. Partilho uma 
breve reflexão a partir do sentido destes artigos, tendo em conta 
as necessidades atuais e implícita a minha experiência de quase 
trinta anos de pároco.

1. O Conselho Económico Paroquial é um formado por 
um pequeno grupo de cristãos, convocado e presidido pelo Pároco.

Numa Igreja que se deseja sinodal e samaritana, esta célula 
operativa ganha ainda mais importãncia.

Há que partir sempre da conversão de cada um ao Evangelho 
e da vivência da verdadeira comunhão. É esta conversão pessoal 
permanente ao Evangelho e o treino na vivência da comunhão 
que oferecem “alma” a todos as estruturas eclesiais: é essencial 
aprendermos a discernir comunitariamente o que Deus nos diz, 
para “juntos” (ou sinodalmente) o levarmos à prática. É decisivo 
o modo como preparamos e realizamos as atividades pastorais, ou 
seja, motivados e guiados sempre pela caridade sincera e criativa. 

A comunhão é meta a atingir e é processo a realizar no diá-
logo, no dar espaço ao outro, na partilha de vida, de opiniões, de 
projetos, de dúvidas! 

Quando se vive este clima sinodal num Conselho Económico 
Paroquial acontece um grande e belo milagre: convoca, orienta, 
alimenta, preside, ilumina este grupo… o próprio Jesus Ressusci-
tado que prometeu estar presente onde dois ou mais se reúnem 
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em seu nome (cf. Mt 18, 20). Estando presente envia o Espírito 
Santo com os seus dons!

Há que definir o conselho económico como um “conselho 
pastoral” ou seja, organismo pastoral e para a pastoral. A gestão dos 
bens integra-se no âmbito da vivência da fé e devem ser usados 
os critérios do evangelho.

2. Antigamente: um território, um benefício, uma igreja, um 
campanário e um pároco faziam uma paróquia.

A paróquia, hoje - mais que um território, um benefício e uma 
igreja, um campanário - é graça, é dom que se recebe de Deus 
e projeto humano; é uma realidade mística e ao mesmo tempo 
tarefa; é uma realidade espiritual e, simultaneamente, comunidade 
a construir-se corresponsavelmente.

A paróquia é dom que se recebe de Deus e se torna projeto 
humano, tarefa e corresponsabilidade. 

Mais que determinado território, a paróquia é determinada 
comunidade organizada para responder às necessidades religiosas 
(oração e sacramentos), culturais (formação cristã de crianças, jovens 
e adultos), sociais (assistência e solidariedade) dos cristãos.

Como discípulos missionários temos a RESPONSABILIDADE 
de consagrar a vida celebrando, de cansar a voz e os ouvidos a 
ouvir e dizer a Palavra de Deus, de sujar as mãos na construção 
de uma sociedade fraterna e solidária.

Anunciar, celebrar, testemunhar; implementar, ordenar, coordenar; 
acolher, integrar, dialogar e cooperar..., numa realidade paroquial, 
tem de ser tarefa de todos, seguindo o belo testemunho de S. 
Cipriano (bispo, no séc. III) segundo o qual “o que diz respeito 
a todos deve ser tratado por todos”. 

3. Alguns critérios de ação:
3.1. “Diligenciar para que os bens temporais recebidos 

da comundiade paroquial e de outras fontes sejam con-
venientemente administrados.” (Artº 6)
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Zelar pelos bens da paróquia exige competência e trans-
parência. Há que fazer o registo de tudo o que entrou e saiu e 
prestar contas ao Povo de Deus.

Mas há que ter em conta a realidade originalíssima da 
comunidade cristã, pois não se trata de uma ONG, de uma 
empresa, de uma simples associação.

Não podemos esquecer que a Paróquia é uma comunidade de 
homens e mulheres, procurando ser família de famílias. Tem um 
projeto e proposta de vida que não se encontra em mais nenhum 
outro lado e que nenhuma outra instituição ou entidade oferece. 
Procurando pôr em prática o Evangelho, a paróquia como célula 
viva da Igreja:

- Tem um projeto litúrgico (religioso) para todos desde o 
nascimento (Batismo) até à morte (exéquias);  

- Tem um projeto educativo: formação cristã integral para as 
crianças, adolescentes, jovens e famílias;  

- Tem um projeto social de promoção e solidariedade, espe-
cialmente para os mais carenciados e frágeis. 

Como realidade mística recebe-se do Alto. Como realidade 
humana, tem necessidade de uma logística de estruturas: (edifícios) 
que precisam de manutenção e renovação, de serviços (iluminação, 
aquecimento, limpeza, etc) que precisam de ser assegurados; de 
meios (tecnologias de pedagogia e informação e ocorrências diárias 
diversas); de pessoas que precisam de condições para a servir. 

A Paróquia, como qualquer associação ou entidade sem subsí-
dios, depende, apenas, dos seus membros para viver.  As associações 
impõem quotas; as paróquias não impõem quotas, mas apelam à 
generosidade e sentido de responsabilidade dos seus membros. 

O importante é que se faça uma verdadeira experiência sinodal. 
Que se reflita em conjunto o modo de propor inciativas para sen-
sibilizar a comunidade para a responsabilidade  de contribuir para 
a sua paróquia. O Conselho Económico tem um papel essencial.

Há que informar e deixar livres as pessoas e famílias para 
que possam oferecer o que as suas possibilidades e generosidade 
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permitem. Seria bom que reduzíssemos ao mínimo a política de 
“taxas” e incrementássemos a partillha espontânea, responsável, re-
gular e generosa.

3.2.”O Conselho Económico não pode intervir em as-
suntos patrimoniais cuja apreciação compete a instâncias 
superiores, nem nas Associações (v.g. Confrarias) ou Ins-
tituições (v.g. Centros Paroquiais) que existem no âmbito 
da Paróquia e, dotadas de personalidade jurídica, gozem 
de legítima autonomia administrativa.” (Artº 6) 

Mas estas realidades não podem ser como os submarinos que 
nada dão e nada recebem da sua paróquia. Não sendo canonica-
mente obrigadas, são evangelicamente convocadas à partilha. Por 
exemplo, não tem sentido uma irmandade esbanjar ou acumular 
dinheiro e o teto da igreja paroquial estar a cair ou as salas de 
catequese todas esburacadas.

Tudo o que existe na Igreja existe para a missão comum de 
evangelizar. Todos somos corresponsáveis individualmente, como 
famílias, como movimentos ou associações!

Nunca é de mais avivarmos a consciência de que os bens da 
comunidade têm um significado que vai para além do simples 
valor económico. Enquanto estruturas e recursos têm sentido de 
existir se se destinam às finalidades pastorais para as quais a igreja 
deve utilizar os bens materiais e que são: prover às necessidades do 
culto, ao sustento digno do clero e de outros ministros, às obras de 
anúncio da Palavra de Deus  e de caridade. Não esquecer  ainda 
a partilha com a Arquidiocese e com a Igreja Universal. 

A administração dos bens de uma paróquia não pode 
depender exclusivamente de mecanismos institucionais e 
técnicos, mas deve ser iluminada pela luz  do Evangelho, 
exercida com consciência eclesial, feita numa atitude de 
diálogo/sinodal e em sintonia com o projeto pastoral a 
realizar.
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1. Educar para a sobriedade e para a essencialidade: sabedoria 
administrativa que requer que se programem bem as coisas do 
modo tal que não se encontrem a suportar edifícios que não 
servem, mas que são um peso para a sua manutenção, ou carre-
gados de dívidas.

2. Ter um olhar para o futuro: isso significa refletir antes de 
construir alguma coisa de novo e pensar nas despesas que se de-
verão ter que enfrentar na futura gestão e também nos recursos 
para a manutenção ordinária do que se constrói.

3. Repensar a utilização das estruturas que vieram de outros 
contextos, sem excluir a possibilidade da alienação ou, melhor 
ainda, do arrendamento, empregando estes recursos nas finalidades 
pastorais e atividades eclesiais.

4. Educar para a conservação e para a valorização dos bens 
artísticos presentes nas nossas igrejas.

5. A transparência como a prática mais útil para prevenir e 
também para corrigir dinâmicas administrativas pouco claras ou 
erradas.

Senhor Jesus, confio-te TODOS OS QUE GENEROSAMENTE 
SE EMPENHAM NA VIDA DA SUA PARÓQUIA, especialmente 
os membros dos Conselhos Económicos Paroquiais. 

Ensina-nos, Senhor Jesus, a tornar a Tua Igreja decididamente 
missionária e a fazer de cada paróquia uma Casa grande, aberta e 
feliz, átrio de fraternidade, de onde se possa sempre ver o céu, e 
o céu nos possa sempre ver a nós.

Temos consciência que prioritariamente é de Ti, Senhor Jesus, 
que recebemos a vida paroquial. Sabemos também que, ao enviar-
-nos o Teu Espírito, nos recordas que há trabalho a fazer, projeto 
a realizar, assumirmos a responsabilidade de consagrar a vida ce-
lebrando, de cansarmos a voz e os ouvidos a ouvir e dizer a Tua 
Palavra, de sujar as mãos na construção de uma sociedade fraterna 
e solidária. Ámen!
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Atividades pastorais 
fevereiro/2021

D. Jorge
 02 – Presidiu à celebração da Missa exequial pelo Cónego 

José Marques, na Sé.
 07 – Presidiu na Sé à celebração do Dia da Universidade 

Católica.
 11 – Presidiu à celebração do Dia Mundial do Doente, 

na Sé.
 13 – Participou online num encontro de formação para 

conselhos económicos paroquiais.
 14 – Presidiu na Sé à celebração da Eucaristia.
 17 – Presidiu na Sé à celebração da Missa de Quarta-Feira 

de Cinzas, com a imposição das cinzas aos membros 
do Cabido presentes. Com a porta fechada, devido 
ao confinamento, a celebração foi transmitida pelas 
redes sociais.

 21 – Presidiu na Sé à celebração da Eucaristia.
 22 – Participou, online, na apresentação do programa de 

mais uma edição da «Nova Ágora». Esteve no Bom 
Jesus do Monte onde deu posse aos corpos sociais 
da Irmandade.

 27 – Participou numa reunião, online, do Conselho Pastoral 
Arquidiocesano.

 28 – Presidiu na Sé à celebração da Eucaristia.

D. Nuno Almeida
 03 – Eucaristia e Sacramento da Reconciliação numa Casa 

de Saúde da cidade de Braga.
 06 – Presidiu à Eucaristia na Sé de Braga. Celebração 

transmitida nas redes sociais da Arquidiocese.
 10 – Presidiu à Eucaristia Exequial pelo Pe. Avelino Viei-
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ra Cardoso, na paróquia de Ronfe, arciprestado de 
Guimarães/Vizela.

 13 – Proferiu uma breve reflexão, via zoom, no encontro 
arquidiocesano dos Conselhos Económicos Paroquiais: 
“O que é e para que serve o Conselho Económico 
Paroquial em tempo de pandemia?”. Presidiu à Eu-
caristia na Sé de Braga. Celebração transmitida nas 
redes sociais da Arquidiocese.

 16 – Participou, por teleconferência, como vogal da Comis-
são Episcopal Laicado, Família e Vida, numa reunião 
da CNAL (Conselho Nacional do Apostolado dos 
Leigos).

 17 – Participou na reunião ordinária do Conselho Arquie-
piscopal, por teleconferência.

 20 – Presidiu à Eucaristia na Sé de Braga. Celebração 
transmitida nas redes sociais da Arquidiocese.

 22 – Participou, via zoom, na reunião da CELF (Comissão 
Episcopal do Laicado e Família).

 24 – Participou na reunião, via zoom, da Comissão Epis-
copal Vocações e Ministérios.

 24 – Eucaristia e Sacramento da Reconciliação numa Casa 
de Saúde da cidade de Braga.

 27 – Participou no Conselho Pastoral da Arquidiocese de 
Braga. Presidiu à Eucaristia na Sé de Braga. Cele-
bração transmitida nas redes sociais da Arquidiocese.
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Decreto de aprovação
de estatutos

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

REAL IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA 
CONSOLAÇÃO E SANTOS PASSOS, sita na paróquia de 
São Sebastião de Guimarães, Concelho de Guimarães, Arciprestado 
de Guimarães e Vizela e Arquidiocese de Braga.

Constam de sessenta e cinco Artigos, distribuídos por seis ca-
pítulos, exarados em vinte e seis páginas (incluído o averbamento) 
autenticadas com o timbre da Cúria Arquiepiscopal de Braga.

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

O ato fica registado na Cúria Arquiepiscopal na Secção das 
Pessoas Jurídicas, Processo n.º 46 / 2021.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 14 de janeiro de 2021

2. Serviços Centrais



2. Igreja Diocesana2. Igreja Diocesana 365

Provisões a corpos gerentes

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

CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE TAÍDE, sito 
na Paróquia de São Miguel de Taíde, Arciprestado de Póvoa de 
Lanhoso, Concelho de Póvoa de Lanhoso e Arquidiocese de Braga, 
constituídos por:

DIREÇÃO
Presidente:   P.e Augusto Freitas Baptista
Vice-Presidente:  Carlos Rufino Reis Pereira 
1.º Secretário:  Domingos Cruz Pereira 
2.ª Secretária:  Daniela Maria Ferreira Gomes 
Tesoureiro:   Manuel Nogueira Rodrigues 

CONSELHO FISCAL
Presidente:  Francisco Manuel Vieira Soares 
Secretário:  Carlos da Silva Fernandes 
Vogal:   Hélder Maurício Antunes Cruz 

Esta homologação é válida de 01 de fevereiro de 2021 a 01 
de fevereiro de 2025.

E, para constar, se outorga esta Provisão registada com o n.º 
105 / 2021.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 01 de fevereiro de 2021.

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE TREGOSA, sito 
na Paróquia de Nossa Senhora da Expectação de Tregosa, Arcipres-
tado de Barcelos, Concelho de Barcelos e Arquidiocese de Braga, 
constituídos por:
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DIREÇÃO
Presidente:  Torcato Sá Fernandes 
Secretária:  Fátima Cristina da Cruz Maciel 
Tesoureira:  Aurora de Sá Miranda Portela 

CONSELHO FISCAL
Presidente:  Sónia Maria da Silva Branco Marques 
Secretária:  Ana Sofia Miranda Portela 
Vogal:   Pedro Daniel Castro da Costa 

ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA: 
P.e Manuel de Brito Ferreira

Esta homologação é válida de 05 de fevereiro de 2021 a 04 
de novembro de 2021.

E, para constar, se outorga esta Provisão registada com o n.º 
111 / 2021.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 06 de fevereiro de 2021.

CONFRARIA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO, sita 
na Paróquia de São Pedro de Rates, Arciprestado de Vila do Conde 
/ Póvoa de Varzim, Concelho de Póvoa de Varzim e Arquidiocese 
de Braga, constituídos por:

ASSEMBLEIA GERAL
Presidente:  Manuel Lopes de Campos 
Secretários:  Domingos Manuel Rosmaninho Mariz
   Adelino Aguiar Martins Ferreira 

MESA ADMINISTRATIVA
Presidente:  Acácio Manuel da Silva Moreira 
Secretário:  Manuel António Oliveira Teixeira 
Tesoureiro:  Fernando da Silva Moreira 
Vogais:  Carlos Manuel Rosmaninho Mariz
   Belmiro Macedo da Costa 
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CONSELHO FISCAL
Presidente:  Fernando Manuel Miranda Campos
Vogais:  Manuel Carlos Gomes Martins 
   Agostinho da Costa Machado 

ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA: 
P.e Manuel de Sá Ribeiro

Esta homologação é válida de 17 de fevereiro de 2021 até 22 
de fevereiro de 2023.

E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 
125 / 2021.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 17 de fevereiro de 2021.

CONFRARIA DE NOSSA SENHORA DO TERÇO, sita 
na Paróquia de Santa Maria Maior de Barcelos, Arciprestado de 
Barcelos, Concelho de Barcelos e Arquidiocese de Braga, consti-
tuídos por:

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente:  Maria da Conceição Faria Rodrigues 
Secretárias:  Maria Alice Peres Filip
   Maria do Céu Araújo Salgueiro 

MESA ADMINISTRATIVA
Presidente:  Virgínia Maria Lemos da Silva Rafael 
Secretária:  Maria Armanda Fernandes de Azevedo 
Tesoureira:  Maria da Conceição da Rosa Amorim do Rego  

   e Silva 
Vogais:  Ana Paula Pereira da Cruz 
   Sílvia Maria da Cruz Ribeiro 
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CONSELHO FISCAL
Presidente:  Belmira da Conceição Pereira Ferraz Ramos  

   Lopes 
Vogais:  Ana Maria Oliveira Lopes
   Maria do Carmo Oliveira Lopes 

ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA: 
P.e Dr. Abílio Fernando Alves Cardoso

Esta homologação é válida de 08 de fevereiro de 2021 até 08 
de fevereiro de 2025.

E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 
112 / 2021.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 08 de fevereiro de 2021.

CONFRARIA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO, sita na 
Paróquia de Santa Maria Maior de Barcelos, Arciprestado de Barcelos, 
Concelho de Barcelos e Arquidiocese de Braga, constituídos por:

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente:  Manuel Campinho Coutinho Rodrigues 
Secretárias:  Alice Conceição Costa Lima
   Paula Isabel Vilas Boas Freitas 

MESA ADMINISTRATIVA
Presidente:  Ilídio Dias de Oliveira Barros 
Secretário:  Joaquim Caseiro Carvoeiro 
Tesoureira:  Maria do Céu Araújo Salgueiro 
Vogais:  Maria do Carmo Oliveira Lopes
   Gracinda da Conceição Dias Grenha da Costa 

CONSELHO FISCAL
Presidente:  Maria da Anunciação Antunes Magalhães Pinheiro 
Vogais:  Maria Violeta Sousa Fernandes
   Francisco Manuel Duarte Sousa 
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ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA: 
P.e Abílio Fernando Alves Cardoso

Esta homologação é válida de 17 de fevereiro de 2021 até 17 
de fevereiro de 2024.

E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 
120 / 2021.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 17 de fevereiro de 2021.

IRMANDADE DO PRÍNCIPE DOS APÓSTOLOS 
SÃO PEDRO, sita na Paróquia de São Sebastião de Guimarães, 
Arciprestado de Guimarães e Vizela, Concelho de Guimarães e 
Arquidiocese de Braga, constituídos por:

ASSEMBLEIA GERAL
Presidente:  P.e Carlos Lopes de Sousa 
Secretários:  Ernesto Miguel de Almeida Machado
   Manuel Alberto Teixeira Atilano 

MESA ADMINISTRATIVA
Juiz:   P.e Henrique dos Santos Ribeiro 
Vice-Juiz:  P.e José Silvino de Magalhães Araújo 
Secretário:  Óscar Filipe Guimarães Ribeiro 
Tesoureiro:  Adão da Silva Oliveira 
Vogais:  Fernando Pereira de Andrade
   Abílio António Peixoto da Costa
   Ricardo de Carvalho Pinheiro 

CONSELHO FISCAL
Presidente:  Armandino Pinto Lopes 
Vogais:  António Rui Pereira da Cunh
   Casimiro Augusto da Silva Castelo 
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ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA: 
P.e José António Fernandes Antunes

Esta homologação é válida de 24 de fevereiro de 2021 até 24 
de setembro de 2021.

E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 
139 / 2021.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 24 de fevereiro de 2021.

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:  Dr. Manuel Marcos da Silva 
Secretários:  Dr. Rui Vítor Poeiras Lobo da Costa
   Dr. Carlos de Faria Malheiro Rodrigues 

MESA ADMINISTRATIVA
Juiz:   Manuel Gerardo Roriz Ferreira Mendes 
Vice-Juiz:  José Jorge Correia Lobo 
Secretário:  José Luís Atilano 
Tesoureiro:  Romão dos Santos Barbosa 
Vogais:  Eng.º José Manuel Fernandes Antunes
   Dr. Rui Armindo da Costa Freitas
   Eng. Luís Miguel Salgado Fernandes 

CONSELHO FISCAL
Presidente:  Eng.º José Manuel Ferreira Gonçalves Arantes 
Vogais:  Dr. Vítor Manuel Galhardo Borges
   Fernando Carmo Tavares 
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ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA: 
P.e Carlos Lopes de Sousa

Esta homologação é válida de 24 de fevereiro de 2021 até 24 
de setembro de 2021.

E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 
137 / 2021.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 24 de fevereiro de 2021.
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Quaresma e Semana Santa

Foi dado a conhecer em 11 de fevereiro o que poderá ser o 
programa das solenidades da Quaresma e da Semana Santa. 

Vai ser maioritariamente digital. Várias transmissões explicativas e 
exposições vão fazer as vezes das tradicionais procissões, respeitando 
a atual situação de saúde pública.

A programação, que abrange todo o período da Quaresma 
– entre 17 de fevereiro, Quarta-Feira de Cinzas, e 04 de abril, 
Domingo de Páscoa – vai abordar, por meios digitais, “a dimensão 
catequética, a história e os principais quadros” das procissões, de 
acordo com o presidente da Comissão da Semana Santa de Braga, 
o cónego Avelino Marques Amorim. 

No dia 31 de março, data do cortejo bíblico “Vós sereis o meu 
povo” – conhecido popularmente como a Procissão da Burrinha 
- irá ter lugar uma dessas transmissões, na qual serão mostrados os 
quadros da procissão, para além da exposição do andor de Nossa 
Senhora e da Senhora das Angústias na Igreja de São Vítor.

A Irmandade de Santa Cruz vai levar a cabo, a partir de 12 de 
março, no coro alto e no órgão da igreja com o mesmo nome, a 
exposição “Consummatum Est” do próprio acervo de arte sacra, para 
além de decorar os andores tal como se fossem sair em procissão.

3. Programa Pastoral
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A Santa Casa da Misericórdia de Braga vai adaptar as suas igrejas 
para transmitir algumas das cerimónias litúrgicas, continuando os 
lausperenes quaresmais sempre que possível. 

No aspeto cultural destaca-se o lançamento do livro “A Sema-
na Santa em Braga” no dia 31 de março, no Espaço Vita. A obra 
conta com textos de Rui Ferreira e fotografias de Hugo Delgado. 
O espetáculo “Requiem, Op. 23, de João Domingos Bomtempo”, 
interpretado pela Orquestra do Norte, está previsto para o dia 30 
de março, no Fórum Braga. 

Momento de Oração
pela Vida e Vocações

No dia 04 de fevereiro, pelas 21h15, a paróquia de S. Victor, 
no arciprestado de Braga, acolheu um Momento de Oração pela 
Vida e Vocações. Foi transmitido online e em direto, através da 
página do Facebook e do canal do YouTube da paróquia anfitriã.

Foi um dos muitos encontros de oração mensais promovidos 
pelo Departamento Arquidiocesano para a Pastoral Vocacional em 
colaboração com a zona pastoral da Cidade e Este do Arcipresta-
do de Braga, que, ao longo de todo o ano pastoral, percorrem as 
paróquias envolvidas.

Tendo em conta o atual plano pastoral, o Departamento Ar-
quidiocesano procura, também através destes momentos de oração, 
“promover o despertar de uma nova cultura vocacional, enraizada e 
concretizada na Caridade que, a exemplo de Jesus, o Bom Samari-
tano”, todos são desafiados a praticar intensamente, “descortinando e 
discernindo novos caminhos de comunhão, de serviço e de alegria, 
mesmo, e até sobretudo, em tempos de pandemia”.
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Caminhada para a Quaresma

O Departamento para a Liturgia da Arquidiocese de Braga 
propõe, na continuidade do que aconteceu no Advento e Natal, 
a caminhada para o Tempo Litúrgico de Quaresma e Páscoa de 
2021. O tema é “APP da Caridade – Upgrade”.

Inspirada na virtude teologal da Caridade, que é o núcleo fun-
damental do Plano Pastoral que a Arquidiocese está a viver de 2020 
a 2023, assume a linguagem de um dos desafios do mesmo Plano 
Pastoral: intensificar o uso das novas tecnologias na ação eclesial.

Esta caminhada destina-se, desde logo, à Liturgia, mas não ex-
clusivamente. Nela são sugeridos conteúdos – história do dia, dicas, 
truques, pesquisas, sugestões – que podem ajudar cada cristão e/ou 
cada família a viver de forma mais intensa e autêntica este tempo 
forte no percurso do Ano Litúrgico. 

Informações diversas

Celebração das cinzas em família. No âmbito da cami-
nhada para o tempo litúrgico de Quaresma e Páscoa deste ano 
2021 – “APP da Caridade – Upgrade” –, o Departamento para a 
Liturgia da Arquidiocese de Braga propôs um momento de oração 
para cada família viver na Quarta-feira de Cinzas.

Devido às restrições das cerimónias religiosas em comunidade, 
o organismo diocesano quis assinalar o início da Quaresma com a 
divulgação de um momento de oração e de um gesto penitencial 
para ser celebrado em família, em casa.
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Intitulado “Coração de Carne”, o momento inspira-se na 
passagem do profeta Joel da Liturgia de Quarta-feira de Cinzas 
e centra-se na escuta da Palavra, no reconhecimento do pecado, 
no compromisso para viver na Quaresma, num gesto penitencial a 
partir da imagem das cinzas e numa bênção.

O Departamento da Pastoral Vocacional da Arquidio-
cese promoveu na noite de 05 de fevereiro um encontro com as 
equipas arciprestais deste setor, sacerdotes assistentes e leigos, de 
12 dos 14 dos arciprestados. Versou o tema ‘Um olhar que (ch)
ama’ e contou com uma reflexão do padre Nuno Santos, reitor 
do seminário maior da Diocese de Coimbra.

A Pastoral da Cultura promoveu em 08 de fevereiro, online,  
a terceira sessão do ciclo de conferências «Pensar (de)novo». Viriato 
Soromenho Marques orientou uma reflexão sobre «Ética prática 
para o tempo da crise global do ambiente e clima».

Escola de Famílias. O Departamento da Pastoral Familiar  
promoveu em 07 de fevereiro a 3.ª sessão da Escola de Famílias 
do ano 2020/2021.

Ricardo Peixoto, especialista em psicologia familiar, orientou 
uma reflexão sobre o tema «Em sociedade ou em rede social?».

Foi transmitida através das redes sociais da Arquidiocese.

Uma ação de formação para os conselhos económi-
cos realizou-se em 13 de fevereiro em formato digital através do 
canal Youtube.

Animadores de catequese familiar. O Departamento Arquidio-
cesano para a Formação e Ministérios Laicais está, em parceria com 
os Departamentos de Catequese de Braga e de outras dioceses do 
norte de Portugal – Viana do Castelo, Porto, Vila Real e Bragança – 
a levar a cabo uma formação para animadores de catequese familiar.
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Está a realizar-se online, teve início em janeiro e deverá ter-
minar em finais de abril. 

A iniciativa foi divulgada no Dia Arquidiocesano do Coorde-
nador e enviada por e-mail aos responsáveis das equipas arciprestais 
de catequese. Uma vez que a adesão foi bastante grande e nem 
todos os interessados puderam participar nesta edição pelo facto de 
ser limitado o número de inscrições, o Departamento equaciona 
repetir a formação ainda no decorrer deste ano pastoral. 

A formação de animadores de catequese familiar, pela evidente 
importância que este tipo de catequese tem vindo a assumir, passou 
a integrar este ano pastoral a oferta formativa do Departamento 
Arquidiocesano para a Formação e Ministérios Laicais.

Escolas Católicas unidas na Quaresma. O Departamento 
Arquidiocesano para a Presença da Igreja no Ensino organizou uma 
dinâmica intitulada “Mais Próximos na Quaresma”, que pretende 
unir numa experiência de proximidade todas as escolas católicas 
da Arquidiocese.

Em cada dia quaresmal, de 17 de fevereiro a 26 de março, 
haverá uma oração publicada nas redes sociais de cada Colégio, 
sensivelmente à mesma hora, 09h00.

“Esta iniciativa pretende ser mais um pequeno passo na von-
tade de nos sentirmos mais próximos, desta vez através de uma 
breve oração, importante para cultivar a Interioridade e o nosso 
sentido cristão nesta caminhada para a Páscoa. Queremos avançar 
na vontade de aumentar a comunhão entre as Escolas Católicas”, 
explica o Pe. Rúben, diretor do Departamento.

No ano letivo anterior, o Departamento Arquidiocesano para a 
Presença da Igreja no Ensino encontrou-se com as direções e os 
moderadores de Pastoral, oferecendo um momento de formação 
para todos os docentes. Este ano já houve também um encontro 
online com os moderadores de pastoral e em breve haverá outro 
com as direções. Está ainda previsto em maio um encontro de 
formação para todos os docentes. 
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Cidadania e desenvolvimento. No dia 22 de fevereiro 
este mesmo Departamento promoveu, online, um encontro com 
os diretores das escolas católicas e demais elementos de direção. 
Versou o tema: «Que Cidadania e Desenvolvimento no contexto 
da Escola Católica?»

A sexta edição da Nova Ágora realiza-se nos dias 05, 12 
e 19 de março, em formato totalmente online.

Tema do primeiro encontro: “A Agonia do Planeta: a exigência 
de uma Conversão Ecológica”. São oradores Bagão Félix, Domingos 
Xavier Viegas e Orfeu Bertolami. É moderadora Isabel Varanda.

A segunda sessão é subordinada ao tema “Medicina e Saúde, à 
luz da Pandemia”. São oradores Fernando Regateiro, Pedro Morgado 
e Miguel Oliveira. É moderadora Helena Machado. 

Tema do terceiro encontro: “Precariado: Novas explorações 
laborais”. São oradores Ana Mendes Godinho, Paulo Marques e 
Paulo Granjo. Moderadora:  Graça Franco.

Todas as conferências serão transmitidas através do Facebook e 
Youtube da Arquidiocese, pelas 21h00. Existirá um tempo de debate 
no qual serão tidas em consideração as questões do público – via 
Facebook ou Youtube – aos oradores.
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Notícias diversas

O Cónego Eduardo Duque foi em 22 de fevereiro recon-
duzido como assistente nacional do Serviço Pastoral do Ensino 
Superior, função que desempenha desde 2015. A decisão foi tomada 
numa reunião do Conselho Permanente da Conferência Episcopal 
Portuguesa.

Membro do Cabido da Sé de Braga desde outubro de 2020, 
este sacerdote é desde 2007 diretor do departamento arquidiocesano 
ligado à universidade e ensino superior e desde 2017 assistente 
espiritual de ambos os campi da Universidade do Minho. Também 
desde 2016 é o diretor do então Departamento para a Cultura, 
Diálogo Ecuménico e Inter-religioso – que desde 2019 é o De-
partamento Arquidiocesano para a Cultura.

O P. José das Neves Machado deixou em 13 de fevereiro 
a presidência da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários das Caldas das Taipas, cargo que desempenhou durante 
28 anos.

Nascido em 05 de novembro de 1936, frequentou os Semi-
nários da Arquidiocese de Braga e foi ordenado sacerdote em 12 
de julho de 1959.

4. Clero e Seminários
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O Cónego Roberto Rosmaninho Mariz, presidente da 
Comissão Arquidiocesana para a Pastoral Social e da Mobilidade 
e coordenador do Departamento Arquidiocesano para a Pastoral 
Sócio-caritativa de Braga, participou em 24 de fevereiro na segunda 
sessão do ciclo de debates “O desafio da (i)Humanidade de grupo”, 
promovido pela Agência Ecclesia, com a participação especial das 
Dioceses de Beja, Braga, Évora e Santarém. O debate teve como 
objetivo analisar o documento da Conferência Episcopal Portuguesa 
“Recomeçar e Reconstruir”.

O P. Tiago Freitas é um dos professores de um curso de 
“Noções de Eclesiologia e Direito Canónico” promovido online,  
de 03 de março a 28 de abril, pelo Instituto Católico de Viana 
do Castelo.

Cónego José Marques. As cerimónias exequiais, restritas aos 
familiares e ao Cabido, realizaram-se em 02 de fevereiro, na Sé. 
Presidiu o senhor D. Jorge Ortiga.

Aquele sacerdote tinha falecido em 29 de janeiro.
Foi sepultado no cemitério de Monte d’Arcos, em jazigo de 

família.
A Câmara Municipal de Braga prestou-lhe homenagem póstuma 

na sessão de 08 de fevereiro.

O Pe. Avelino Vieira Cardoso faleceu em 08 de fevereiro, 
no Hospital de Guimarães, devido a complicações provocadas pela 
Covid-19.

A missa exequial foi celebrada no dia 10 na igreja paroquial 
de Ronfe, no arciprestado de Guimarães e Vizela.

Nascido a 16 de setembro de 1931 em Ronfe, frequentou 
os Seminários da Arquidiocese e foi ordenado sacerdote a 14 de 
julho de 1957.  
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Nesse mesmo ano foi nomeado Prefeito do Colégio D. Diogo 
de Sousa, em Braga.

Em agosto de 1966 foi prestar serviço para Paris, França, junto 
dos emigrantes portugueses, até 1969, ficando então como Assistente 
Diocesano da Juventude Agrária Católica Feminina.

Em setembro de 1970 passou a viver em Ronfe. No ano de 
1980 ficou ao serviço da Emigração em Londres e foi nomeado 
Assistente Eclesiástico dos Organismos Operários Católicos.

Em 1988 foi autorizado a ausentar-se, por três anos, para pres-
tar serviço como Assistente Nacional dos Organismos Operários 
Católicos, sendo entretanto nomeado Assistente Diocesano da Liga 
Operária Católica (LOC).

Em 1995 foi nomeado Assistente da Comissão Diocesana da 
Pastoral Operária.

A recoleção mensal do clero realizou-se em 09 de fevereiro, 
em formato digital.

Principiou às 09h30, com a oração de Laudes, seguindo-se a 
reflexão do padre Nuno Ventura acerca das sete palavras de Jesus 
na Cruz. 

Entre as 11h00 e as 11h45 foi tempo de intervalo e meditação 
individual. Das 11h45 às 12h30 foi tempo de partilha.
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Verde ou Maduro

O “Verde ou Maduro” foi um evento que a Comunidade de 
Vida Cristã de Braga (CVX) organizaou, na tarde de 07 de feve-
reiro, este ano sobre a “Oração em tempos de pandemia”.

O evento decorre, geralmente, na Casa da Torre, em Soutelo, mas 
este ano foi realizado via Zoom. Com início às 15h00, destinou-
-se a todos os que pretendem refletir sobre a oração, desafios e 
potencialidades ditados pela pandemia provocada pela COVID-19.

A palestrante, Isabel Figueiredo, diretora do Secretariado Na-
cional das Comunicações Sociais, dirigiu a sua intervenção para os 
adultos e depois conversou com as crianças. Como está envolvida 
na preparação das Jornadas Mundiais da Juventude, também dedicou 
uns minutos aos jovens.

Para preparar e animar o “Verde ou Maduro” a CVX tem con-
tado, nos últimos anos, com a ajuda da Rede Mundial de Oração 
pelo Papa e do Centro Académico de Braga, proporcionando aos 
participantes um espaço de reflexão, oração e debate acerca dos 
mais variados temas, habitualmente em sintonia com a intenção do 
Papa. No ano passado os trabalhos foram conduzidos pela jorna-
lista Laurinda Alves, proporcionando um momento de crescimento 
espiritual a todos aqueles que se inscreveram.

5. Religiosos/as
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Este evento, que geralmente reúne mais de 120 adultos e 40 
crianças/jovens, tem sido organizado pela CVX, uma Comunidade 
Mundial de Leigos, com um carisma particular. Dentro do contexto 
da Escritura e da doutrina da Igreja tem como fonte específica 
e instrumento característico da sua espiritualidade os Exercícios 
Espirituais de Santo Inácio de Loyola.

Notícias diversas
As Irmãs Missionárias do Espírito Santo estão a celebrar  

cem anos da fundação da Congregação e oitenta anos da chegada 
a Portugal.

Foi na festa da Epifania de 1921, na paróquia de Farscheviller, 
na Lorraine (França) que nasceu esta Congregação Missionária, 
fundada por Eugénie Caps (1892-1931), uma jovem de 28 anos, 
e duas companheiras.

Em Braga as religiosas desta Congregação encontram-se na Casa 
de Betânia – Via Falperra – Fraião.
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Revistas de música sacra

Texto publicado pelo P. Juvenal Dinis no suple-
mento «Igreja Viva», do jornal «Diário do Minho», 
em 18 de fevereiro, sobre a «Nova Revista de 
Música Sacra» e a «Salicus».

Faz precisamente 50 anos que se começou a publicar na Ar-
quidiocese da Braga, o primeiro órgão oficial para dinamização 
da Música Litúrgica. A 18 de Fevereiro de 1971 foi assinada pelo 
saudoso D. Francisco Maria da Silva, Arcebispo Primaz de então, 
a primeira edição da Revista

“Nova Revista de Música Sacra”, que surgiu na sequência da 
conclusão das Semanas de Música Sacra realizadas na Arquidiocese 
«com o objetivo de uma atualização neste campo de apostolado»1.

A revista era dirigida pelo Cón. Manuel Ferreira de Faria, em 
colaboração com uma grande equipa de colaboradores bracaren-
ses e de outras dioceses2, entre eles: os Padres Manuel Brito da 

1 Cf. Francisco, Arcebispo Primaz, A bênção do pastor, in “Nova Revista de 
Música Sacra”, nº 1, Ano I, 1971, pág. 1. 

2 Ibidem, pág. 1. 

6. Património



Ação CatólicaAção Católica  | março384

Silva, Joaquim Azevedo Mendes de Carvalho e Sebastião Faria 
SJ constituíam a direção da revista; Pe. Manuel Luís, Pe. Joaquim 
Gonçalves dos Santos, Carlos da Silva, Pe. Manuel Simões SJ, Pe. 
José de Sousa Marques, Pe. Benjamim de Oliveira Salgado e Prof. 
Cândido de Oliveira eram os colaboradores principais. Deve-se a 
Luís Alberto de Melo dos Reis Gavina a ilustração da capa e o 
Pe. Manuel Brito da Silva era responsável pela gráfica musical num 
tempo em que os editores informáticos ainda não existiam.

A publicação deste órgão surge como resposta aos novos desafios 
deixados pelo Concílio com a introdução da Liturgia em verná-
culo, procurando oferecer «verdadeiras criações musicais adaptadas 
à Liturgia renovada e dentro das normas conciliares»3.

O primeiro editorial assinado pela direção tinha por título: 
“Porquê e para quê?”

Na sequência das várias Semanas Bracarenses de Música Sacra, 
a 1ª celebrada em 1967, e com o proliferar de muitas «melodias 
publicadas em Portugal que não estavam de harmonia com a von-
tade da Igreja»4, os responsáveis da altura «em vista da invasão de 
música profana do género ligeiro que acabava de forçar as portas 
das igrejas por esse país além», consideraram «urgente a fundação 
de uma revista mais ou menos periódica, que fornecesse aos bem 
intencionados o pábulo musical de qualidade pelo menos suficiente 
para que o «Povo de Deus» pudesse louvar ao Senhor «em beleza 
(S. Pio X) e «elevar o espírito ao invisível» (Inst. Musicam Sacram)»5. 
Objetivos estes que, passados 50 anos, continuam válidos. Para isso, 
foi grande o trabalho de muita gente que, ao longo destes 50 anos, 
deu o seu contributo ora na construção de textos, que procurassem 
responder aos desafios deixados pela Instrução Musicam Sacram, ora 
na construção de melodias que ajudassem a «elevar o espírito ao 

3 Ibidem, pág. 1. 
4 AA.VV., Porquê e para quê?, in “Nova Revista de Música Sacra”, nº 1, Ano 

I, 1971, pág. 1. 
5 Ibidem. 
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invisível». É de salientar que quase todos os cânticos publicados na 
NRMS sejam escritos com acompanhamento para órgão, o que 
facilita muito o trabalho dos organistas, bem como, em muitos 
cânticos, a parte coral para as vozes: muitas coisas a uma voz e 
órgão, mas grande parte das coisas publicadas a duas, três e quatro 
vozes mistas, facilitando também a tarefa do diretor artístico.

Queremos neste dia fazer memória agradecida, a quantos ao 
longo deste 50 anos, graciosamente ofereceram muitas horas do seu 
trabalho ao serviço da Igreja, neste ministério da Música Litúrgica 
com as suas composições de música e de textos: Pe. Manuel Faria, 
Pe. Benjamim Salgado, Pe. Manuel Luís, Pe. Manuel Simões SJ, Pe. 
Joaquim dos Santos, Pe. Manuel Faria Borda, Pe. Fernandes da Silva, 
Pe. João Morais, Francisco Faria, Pe. Henrique Pereira, Eugénio da 
Fonseca, Pe. Ferreira dos Santos, Pe. Carlos Silva, Pe. Sousa Mar-
ques, Pe. Henrique Faria, Frederico de Freitas, Pe. Alberto Brás, 
Pe. Correia, Pe. Chamoim, Moreira da Neves, Pe. Joaquim Alves, 
Pe. Gaspar Roriz, Pe. João Mendes SJ, David Oliveira, Pe. Miguel 
Carneiro, Pe. Azevedo Oliveira, Pe. António Cartageno, João Duque, 
Fernando Silva e Fernando Melro.

Para além da publicação da Nova Revista de Música Sacra, foram 
saindo outras publicações de autor, enriquecendo assim o espólio 
musical disponível para o enriquecimento das celebrações litúrgicas.

Esta edição começada há 50 anos foi interrompida, após três 
anos de publicação, no seu nº 12, devido a dificuldades econó-
micas. Contudo, o espírito continuou vivo e presente à espera de 
melhores dias. Após três anos de reflexão e de algumas perguntas 
recebidas de muitos lados: «então a Revista morreu?»6, a Revista 
retomou a sua publicação, iniciando uma nova série, mas com os 
mesmos princípios: promover a boa música litúrgica tendo em vista 
o “louvor a Deus e santificação dos fiéis”.

6 Editorial, in “Nova Revista de Música Sacra”, nº 1, Ano IV, 2ª série, 1977, 
pág. 1. 
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E assim, essa segunda série, da Nova Revista de Música Sacra, 
foi alimentando as nossas comunidades, até dezembro de 2015, 
até ao nº 156, contribuindo «para a beleza e dignidade da música 
sacra e litúrgica, acrescentando trimestralmente novas propostas de 
cânticos ao reportório existente»7.

Foi muito o trabalho feito ao longo destes 50 anos: semanas 
de música sacra, encontros de coros, criação de grupos corais em 
várias paróquias, vários momentos de formação. 

A nossa gratidão vai para quantos trabalharam, promovendo a 
Música Litúrgica e ajudaram a divulgar e sustentar a Revista com 
a sua assinatura anual.

Passado algum tempo da suspensão da publicação da “Nova 
Revista de Música Sacra”, depois de quarenta e cinco anos de 
vida, no final do ano de 2016, a pedido do sr. D. Jorge Ortiga, 
Arcebispo Primaz, foi formada uma nova equipa de trabalho e a 
Revista retomou novamente a sua publicação, com desenho novo, 
do Arquiteto António Cerejeira Fontes e também um nome novo: 
“SALICUS”. SALICUS é um neuma do canto gregoriano cons-
tituído por três notas ascendentes, foi o nome que o novo grupo 
de trabalho escolheu, para realçar a importância deste trabalho que 
vinha a ser desenvolvido e que é preciso continuar a incrementar 
e a trabalhar.

Com esta publicação, iniciamos a terceira fase deste projeto 
começado há 50 anos.

Neste sentido, queremos, desde já, agradecer a quantos, ao longo 
destes 50 anos, serviram este projeto com empenho e dedicação.

A Revista de Música Litúrgica – SALICUS situa-se na tradição 
da Arquidiocese de Braga inaugurada pela Nova Revista de Música 
Sacra, nesta linhagem de grandes músicos e compositores que muito 
contribuíram para o enriquecimento do reportório litúrgico e sacro.

7 Apresentação, in “Nova Revista de Música Sacra”, nº 153, 154, 155 e 156, 
Ano XLI, 2ª série, 2015, pág. 1. 
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Todavia, os tempos e as circunstâncias vão mudando e, se no 
início da reforma litúrgica era urgente constituir reportório em 
língua vernácula, hoje em dia, juntamente com esta necessidade 
sempre presente, novos desafios se colocam como, por exemplo: 
ajudar os organistas no exercício da especificidade do seu ministério, 
dando elementos para que introduzam, acompanhem e concluam os 
cânticos, auxiliar os diretores de coro na tarefa difícil de dirigir um 
grupo de cantores, ajudando-os a preparar os ensaios e a escolher 
reportório litúrgico adequado de forma a melhorar a qualidade 
musical do mesmo e enriquecendo o reportório musical litúrgico 
já existente com novos arranjos e novas harmonizações.

Para além do serviço à música litúrgica, a revista SALICUS 
pretende “plataforma de diálogos entre a música litúrgica e a mú-
sica em geral. A liturgia cristã, quer servindo de inspiração quer 
mesmo sendo destinatária, foi sempre um espaço onde os grandes 
músicos exprimiram a sua arte. Dom e espaço para todos, músicos, 
cantores e ouvintes; todos os que, com exigência, humildade e rigor, 
queiram promover na liturgia os sons do mundo e do novo céu, 
para glória de Deus e santificação da humanidade”8.

A revista SALICUS deseja, na sequência da reflexão produzida 
no Congresso de Roma, nos 50 anos da Musicam Sacram, “ser um 
promotor da renovação da música litúrgica que, segundo o Papa, 
passa por aprender a «contemplar, adorar e acolher» a ação de 
Deus, «percecionar-lhe o sentido, graças, em particular, ao silêncio 
religioso e à musicalidade da linguagem.» Mais, ela procura ser fonte 
de encorajamento para atingir o «importante objetivo» apresentado 
pelo Papa Francisco: «ajudar a assembleia litúrgica e o povo de 
Deus a percecionar e participar, com todos os sentidos, físicos e 
espirituais, no mistério de Deus. A música sacra e o canto litúrgico 
têm a tarefa de nos dar o sentido da glória de Deus, da sua beleza, 
da sua santidade que nos envolve como uma nuvem luminosa»”9.

8 Joaquim FÉLIX, Editorial, in “Salicus”, nº 1, pág. 4. 
9 Joaquim FÉLIX, Editorial, in «Salicus», n.º2, pag. 8. 
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Para além da Revista de Música Litúrgica – SALICUS, o 
Departamento Arquidiocesano de Música Sacra tem a seu cuidado 
a Escola Arquidiocesana de Música Litúrgica – São Frutuoso a 
funcionar em Real - Braga, para ajudar os organistas, salmistas e 
coralistas, podendo assim preparem-se melhor para exercerem ainda 
com mais dignidade nas comunidades a sua missão ao serviço da 
Música Litúrgica. Para além destes dois meios, o Departamento 
tem promovido por Arciprestados - o Domingo SALICUS - uma 
tarde de Domingo dedicada à formação para os agentes da Música 
Litúrgica das comunidades paroquiais.

Muito nos honraria que a SALICUS chegasse cada vez mais 
às comunidades paroquiais: divulguem e assinem a SALICUS. Para 
mais informações: www.salicus.pt.

Espólio do P. Borda

A Arquidiocese apresentou em 09 de fevereiro 
o espólio do Pe. Manuel Faria Borda. Foram 
recuperados 115 manuscritos, 75 obras completas, 
211 obras impressas, 250 partituras impressas e 
435 revistas de música sacra.

O espólio musical do Pe. Manuel Faria Borda, adquirido re-
centemente a um alfarrabista, foi apresentado em 09 de fevereiro 
no Paço Arquiepiscopal.

O Cónego José Paulo Abreu começou por sublinhar que a Ar-
quidiocese de Braga sempre se empenhou na promoção da cultura, 
dando como exemplo o Instituto de História e Arte Cristã (IHAC), 
ao qual preside, que apresenta múltiplas valências nesse contexto.
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Sobre o Pe. Manuel Faria Borda e outros sacerdotes bracarenses 
que também se notabilizaram nesta área, o Presidente do IHAC 
diz existir uma gratidão imensa por parte da Arquidiocese.

“É uma alegria enorme termos conseguido este espólio e a 
sua divulgação e possibilidade de consulta são também um tributo 
que estamos a fazer ao Pe. Borda”, sublinhou.

Elogiou ainda a “literacia musical” do povo português, que sabe 
e canta milhares de cânticos que nasceram a partir de compositores 
como o Pe. Manuel Faria Borda.

O espólio poderá ser consultado a partir do momento em que 
se concretize um projeto há muito sonhado pela Arquidiocese de 
Braga, com a transferência de instalações do atual arquivo diocesano 
em conjunto com uma biblioteca.

O senhor D. Jorge Ortiga explicou que a obra neste momento 
se encontra estagnada devido à pandemia e respetivas restrições, 
mas será para avançar assim que possível.

“Pretendemos, disse, recolher todos os documentos que andam 
dispersos e correm o risco de serem perdidos. Queremos que o 
arquivo diocesano não seja um espaço «morto» e que a biblioteca 
esteja aberta ao público, com todas as condições que a investigação 
supõe, com um corpo central de serviços. É aqui que queremos 
reservar um espaço para recolher o espólio de sacerdotes e outras 
associações que se foram evidenciando em alguma área, como é o 
caso da música”, informou.

O Prelado sublinhou também o “enorme contributo” de alguns 
sacerdotes bracarenses e corroborou as palavras do Cónego José 
Paulo Abreu, que apontou a necessidade de uma obra que reúna 
os talentos destes homens até aos dias de hoje.

O espólio do Pe. Manuel Faria Borda terá estado originalmen-
te nas mãos da família do compositor e só terá sido recuperado 
depois de um historiador de Esposende se ter apercebido da sua 
permanência num alfarrabista, tendo então comunicado com a 
Arquidiocese, que não hesitou em adquirir todo o conjunto.
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Vida e Obra
O Pe. Manuel de Faria Borda nasceu em São Paio de Fão em 

o7 de julho de 1914 e faleceu em Fão em 6 de março de 1992. 
Foi compositor e regente de coros. Lecionou no Seminário Menor 
e na Escola Preparatória de André Soares.

De acordo com a Meloteca, “o solene Te Deum e o moteto 
Cantate Domino, executados em 1940, em Braga e em Guimarães, 
nas comemorações da independência e restauração, impressionaram 
vivamente Mário de Sampayo Ribeiro, pela «grandiosidade de efei-
tos conseguidos com uma escassez de recursos». O musicólogo via 
nas peças «uma compleição musical absolutamente fora do vulgar» 
e convidava o Pe. Borda a um melhor apetrechamento teórico”.

Aprendeu solfejo e canto gregoriano no Seminário de Braga, 
indo depois estudar piano, harmonia, contraponto e fuga em Sala-
manca e no Conservatório de Música do Porto – onde foi aluno 
do compositor e pianista francês, Lucien Lambert.

Em 1944 fundou os Pequenos Cantores da Imaculada, orfeão 
infantil do Seminário de Nossa Senhora da Conceição que se 
apresentou em várias igrejas de Braga e gravou em disco várias 
obras do seu diretor.

“Com o objetivo de ajudar os seminaristas a praticarem as orien-
tações do Magistério sobre a música, preparou a coletânea Jubilate: 
Antologia de Cânticos Religiosos (1957), essencialmente monódica, 
com números significativos de cânticos gregorianos e compositores 
do meio bracarense (Manuel Alaio, Lima Torres, Manuel de Faria 
Borda, Manuel Faria, Manuel Rodrigues de Azevedo, António 
Domingues Correia), mas incluindo também cânticos de Mário 
Sampayo Ribeiro, Pascal Piriou, Inacio Aldassoro e Luís Rodrigues”, 
pode ler-se na Meloteca.

O Pe. Borda trabalhou também com o Coro de Fão, para o 
qual musicou os salmos responsoriais para as missas de todo o ciclo 
litúrgico, compondo ainda outros cânticos religiosos e várias peças 
orfeónicas inéditas. Integrou a Comissão Bracarense de Música 
Sacra durante décadas e colaborou assiduamente na Nova Revista 
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de Música Sacra, através de composições para a liturgia renovada 
pelo Concílio.

Obras Sacras publicadas:
Marcha catequística. Braga,1946.
Florilégio Mariano col. com Manuel Rodrigues de Azevedo. 

Braga, 1949.
Adeus: Cântico para o fim de Maio. Braga, 1951
Rosa Mística: Cânticos populares a Nossa Senhora col. para v. 

e harm. Braga1986/1953.
Cânticos de Natal para as Novenas do Menino Jesus col. Braga, 

1957.
Harpa da Eucaristia col. de cânticos para a missa. Braga, 1957.
Hino do Bispo auxiliar de Braga, D. Francisco Maria da Silva. 

Braga, 1957.
Jubilate: Antologia de Cânticos Religiosos compil. de base 

monódica. Lisboa, União Gráfica, 1957.
Pelas almas. 1957.
Marcha Catequística para v. e org. Braga, Edição do Secretariado 

da Catequese,1962.
Hino de Sua Excelência Reverendíssima o Senhor Arcebispo 

Primaz D. Francisco Maria da Silva para v. e org. Braga: Tipografia 
Editorial Franciscana, 1964.

Hino dos mártires do Brasil. Braga, Edição do Pe A. Santiago, 1965.
Missa em Honra de Santa Luzia. Braga, 1966.
Missa em honra de São Bento. Braga, Editorial Franciscana, 1972.
Cânticos para as celebrações litúrgicas col. de cânticos a 2 v. i., 

e 3 e 4 v. m. com acomp. de org. ou harm. Braga, 1984.
Florilégio Eucarístico (col.).
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Notícias diversas

O Dia do Património da Arquidiocese foi assinalado em 
08 de fevereiro com um texto de Gerardo Monteiro Esteves pu-
blicado no «Diário do Minho».

Mosteiro de Rendufe. José Antunes publicou o livro «Apon-
tamentos para a história do Mosteiro de Rendufe».

Turismo religioso. Joana Teixeira apresentou no VII Congres-
so Internacional Científico Profissional de Turismo  Cultural de 
Córdoba (Espanha), realizado online, um trabalho intitulado «Nos 
passos de Maria e Jesus: Proposta de Rota pelos santuários  de 
Nossa senhora de Porto d’Ave e Bom Jesus do Monte (Portugal)».

A Irmandade de S. Bento da Porta Aberta recebeu em 
22 de fevereiro um autocarro marca Mercedes, oferecido pelo 
Sporting Clube de Braga.

Aquela viatura, com dez anos, pertencia à frota do Clube. Es-
tava ao serviço dos escalões de formação. Teve de ser substituída 
em consequência das normas estabelecidas pela Direção Geral de 
Saúde relativamente ao transporte de  crianças e jovens.

A paróquia de Lemenhe, no arciprestado de Vila Nova de 
Famalicão, concluiu obras de renovação na igreja matriz, tornando-a 
num espaço mais luminoso e moderno. Gastou cerca de 90 mil euros.
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Notícias diversas
Oração em família. No âmbito do projeto «C’Oração em 

Casa», da Paróquia de São Vicente na cidade de Braga, a Irman-
dade de São Vicente e o pároco da comunidade, o Pe. Rui Sousa, 
responsáveis pela organização da Festa em honra de Nossa Senhora 
da Luz, em 02 de fevereiro, lançaram o desafio a cada família da 
Paróquia para que viva um momento de oração em família não só 
no ritmo dominical mas também no dia 02 de fevereiro, após o jantar.

Neste sentido, divulgaram uma proposta de oração, preparada 
especificamente pela organização, para este dia litúrgico ser vivido 
em família.

Consistiu, essencialmente, num lucernário preparatório, na escuta 
da Palavra de Deus, em pedidos de intercessão da Mãe do Céu e 
no hino da Senhora da Luz em forma responsorial.

“O objetivo é que a comunidade se sinta viva, a partir da 
oração em casa de cada família, como verdadeira Igreja Doméstica”, 
afirmou a organização.

O Dia da Universidade Católica foi celebrado em 07 de 
fevereiro com o tema «O Valor de uma Universidade com Valores».

O senhor D. Jorge presidiu na Sé à celebração da Eucaristia 
transmitida online.

7. Educação da Fé
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Uma conversa sobre o Ano de S. José realizou-se em 26 
de fevereiro, online, numa iniciativa da paróquia de Santa Eulália 
de Fafe.

Centrada na carta apostólica «Patris Corde», do Papa Francisco, 
teve como intervenientes o Cónego Luís Miguel Rodrigues e o 
aluno do 2.º ano de Teologia Bruno Pinto, natural daquela paróquia.



2. Igreja Diocesana2. Igreja Diocesana 395

Notícias diversas
Confraria do Bom Jesus do Monte. Os corpos sociais para 

o mandato 2021/2025 tomaram posse em 22 de fevereiro.
O cónego Mário Martins é o presidente da Mesa Administrativa. 

Luís Braga da Cruz preside à Mesa da Assembleia Geral e Paulo 
Mourão, ao Conselho Fiscal.

Na Mesa Administrativa tomaram ainda posse Varico Pereira 
como vice-presidente, Vicente Craveiro como secretário, Luís Car-
los Fonseca como tesoureiro e o cónego João Paulo Alves, Mário 
Paulo Pereira, Abel Barroso, Aristides Silva, Domingos Lopes, Sandra 
Azevedo e Filipe Salgado como vogais.

Na Mesa da Assembleia Geral são secretários Fernando Fidalgo 
e Maria do Céu Ameixinha. No Conselho Fiscal são vogais Ar-
tur Moreira e Domingos Pereira. É Órgão de Vigilância o padre 
Miguel Ângelo Costa.

O Cónego Mário Martin sucede ao P. Adelino da Silva Costa.

Saquinhos com cinzas. O grupo de jovens «Embarca», de 
S. Miguel de Gemeses, no arciprestado de Esposende, decidiu co-
locar, em 17 de fevereiro, nas caixas de correio dos habitantes da 
freguesia, um saquinho com cinzas de ramo de oliveira, benzidas, 
e uma mensagem. de esperança.

8. Apostolado dos Leigos
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Foi uma forma, disse Ricardo Azevedo, de mostrar às pessoas 
que a pandemia não deve ser motivo para cancelar tudo e lembrar 
a vivência da Quaresma.

O Grupo decidiu também proceder à entrega de cruzes em 
madeira para serem decoradas no tempo da Quaresma.

A JUNI – Jovens Unidos Num Ideal está celebrar as Bodas 
de Oiro com um conjunto de iniciativas que principiaram em 29 
de janeiro e se prolongam até 29 de janeiro de 2022.

Foi fundada há cinquenta anos em Santa Marinha da Costa, 
no arciprestado de Guimarães e Vizela, pelo pároco de então, P. 
Adelino Fernandes Martins da Silva.

A Região de Braga do Corpo Nacional de Escutas 
(CNE) celebrou em 22 de fevereiro o Dia do Fundador com a 
apresentação de um instrumento denominado «Kit das Especiali-
dades».

A XVI Jornada da Família, promovida pelas paróquias de S. 
Martinho de Brufe e Santo Adrião, no arciprestado de Vila Nova 
de Famalicão, terminou em 26 de fevereiro.

Neste dia o casal Pedro e Catarina Portela desenvolveram o 
tema «Caridade conjugal».

Jovens preparam Jornada da Juventude. Os jovens das 
paróquias de Lijó e Arcozelo, no arciprestado de Barcelos, estão 
desde o início do ano ligados através do projeto LIgAR23, uma 
caminhada conjunta em direção e preparação para a edição de 
2023 da Jornada Mundial da Juventude. 

O primeiro momento de oração – um momento “mais pessoal, 
de encontro à introspeção de cada um” –, organizado pelo grupo 
de jovens «Ar Jovem», de Arcozelo, teve lugar a 23 de janeiro. A 
23 de fevereiro teve lugar outro encontro, desta vez dinamizado 
pelo «Gaudium», o grupo de jovens da paróquia de Lijó.
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A estes jovens também estiveram unidos os da paróquia de 
Penselo, no arciprestado de Guimarães e Vizela. 

Para além dos jovens, têm também participado catequistas, 
acólitos, escuteiros, animadores pastorais, assim como o pároco, o 
Pe. Marco Gil.

Estes momentos vão ter lugar todos os meses, sempre no dia 
23. O objetivo é “fomentar o encontro dos jovens com Jesus e 
com Maria” e os encontros de formação Rise Up a cada mês, e 
ainda que os jovens intensifiquem “os momentos de oração e de 
encontro consigo, com Deus e com os irmãos”.
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Notícias diversas

O Centro Social da Paróquia de Esmeriz, no arciprestado 
de Vila Nova de Famalicão, comemorou 20 anos de existência.

De portas abertas desde 17 de fevereiro de 2001, atualmente 
a casa conjuga um equipamento social com várias respostas sociais 
como creche, centro de dia, apoio domiciliário e pré-escolar. No 
total tem capacidade de resposta para 95 crianças (45 creche + 
50 pré-escolar) e 44 idosos (22 CDia + 22 SAD), tendo ainda 
outros projetos de intervenção e a Escola de Música, os Trilhos 
de Esmeriz, Caminhada Solidária, entre outros.

Neste período de confinamento o Centro de Dia está fechado 
sendo o apoio prestado ao domicílio.

O Centro Social e Paroquial de Vale S. Cosme, no arci-
prestado de Vila Nova de Famalicão, celebrou em 07 de fevereiro 
o 20.º aniversário.

O Centro Social Paroquial de Requião, no arciprestado 
de Vila Nova de Famalicão, celebrou em 23 de fevereiro o oitavo 
aniversário.

Instalado num edifício moderno com três pisos tem as valên-
cias de lar (com capacidade para 17 utentes em quartos duplos 

9. Pastoral Social
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ou individuais), Centro de Dia (para 30 utentes) e Creche (para 
33 crianças).

“Um ouvido com c’oração”.  A Arquidiocese reativou o 
serviço gratuito “Um Ouvido com C’Oração”, coordenado por 
cinco sacerdotes. O objetivo é escutar e acompanhar espiritualmente 
todos os que estão a passar por uma situação de sofrimento, par-
ticularmente aqueles que não têm acesso à internet.

Realizada “à luz da Palavra de Deus e da fé da Igreja Cató-
lica em contexto de sigilo”, a linha verde está acessível todos os 
dias, entre as 09h e as 21h, através do número 800 210 114. As 
conversas são confidenciais.

Os responsáveis lembram ainda que, mesmo sendo um serviço 
dirigido aos arquidiocesanos de Braga, “o afeto e a compaixão dos 
discípulos de Cristo não tem geografia”, pelo que qualquer pessoa 
poderá utilizar o número.

Caixa dos brinquedos. As paróquias de Fafe e de Fornelos 
iniciaram em 05 de fevereiro a «caixa dos brinquedos»:  um espaço 
para encontros online em família durante o confinamento imposto 
pela Covid-19. Acontece às sextas -feiras, em formato digital (via 
Zoom) e pretende ajudar a (re)descobrir o gosto de estar em fa-
mília e de ser família. É uma iniciativa dos padres José António 
Carneiro e Vítor Araújo.

A Santa Casa da Misericórdia de Barcelos acolheu 
cinco utentes do Serviço Nacional de Saúde, desde dezembro 
de 2020, pessoas sem enquadramento familiar que esperavam, em 
ambiente hospitalar, vaga em estruturas residenciais para pessoas 
idosas (ERPI).

A Misericórdia de Barcelos explica que recebeu os cinco utentes, 
com a esperança de que as camas libertadas no Hospital de Santo 
António e no Hospital de Braga ajudem também a salvar vidas.



Ação CatólicaAção Católica  | março400

A Irmandade de S. Torcato, no arciprestado de Guimarães 
e Vizela, cancelou, devido à pandemia da Covid-19, a «Feira dos 
27», prevista para 27 de fevereiro, data do martírio de S. Torcato.

Juntos por Cabo Delgado. A Arquidiocese de Braga, através 
do Centro Missionário Arquidiocesano de Braga - CMAB*, junta-
mente com outras organizações, lançou em setembro em Portugal 
a campanha solidária “Juntos por Cabo Delgado”, em parceria com 
a Diocese de Pemba (que corresponde geograficamente à Província 
de Cabo Delgado). Termina em 31 de março.

Esta campanha tem como objetivo apoiar cerca de meio mi-
lhão de pessoas deslocadas que fogem das aldeias que estão a ser 
atacadas por um grupo sem rosto que semeia o terror, matando e 
queimando. Esses deslocados chegam a Pemba (capital da Província) 
e a outros locais sem o essencial para viverem e estão a ser apoiados 
pela Diocese de Pemba através da Cáritas Diocesana de Pemba.

A Pastoral Universitária iniciou um projeto de proximidade 
entre alunos universitários e idosos do concelho de Braga, numa 
parceria com o Comando Distrital da Polícia de Segurança Públi-
ca. A Polícia sinaliza os casos mais prementes e com necessidade 
de acompanhamento. O projeto avançou com dez idosos e dez 
universitários.
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P. Avelino Vieira Cardoso*

“O Mundo operário vale bem um sacerdote a tempo 
inteiro! Foi esta a história da minha vida”. Era 
assim que o padre Avelino Vieira Cardoso, antigo 
assistente diocesano e nacional da Liga Operária 
Católica/Movimento de Trabalhadores Cristãos 
(LOC/MTC) se referia à sua opção pastoral de 
servir a Igreja no mundo do trabalho.

 
O padre Avelino Cardoso faleceu no dia 8 de fevereiro fruto 

de doença prolongada agravada pela Covid 19, que contraiu, em 
ambiente hospitalar, na primeira semana de fevereiro, veio apressar 
a sua partida para a casa do Pai. Bem conhecido de todos os lo-
cistas e jocistas, pois foi assistente nacional e diocesano destes dois 
Movimentos da Ação Católica Operária. Quando, em 14 de julho 
de 2007 celebramos, no auditório Vita em Braga, os seus cinquenta 
anos de sacerdócio, ele próprio afirmou: “Não escrevi nada para o 
dia de hoje, o que sair saiu. Começou por referir: “eu sou o quin-
to filho de uma família operária. Naquela altura (dizem as pessoas, 
eu não me lembro), perguntavam frequentemente: ‘que queres ser 
quando fores grande’ e eu naturalmente respondia que queria ser 

10. Memória
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padre. O meu pai era carpinteiro e a minha mãe tecedeira. Porque 
éramos pobres, não pude entrar no seminário no tempo devido, pois 
no ano de fazer a quarta calasse eu era o único aluno e então tive 
que esperar mais um ano (se fosse nos dias de hoje certamente não 
teria sido assim) para acompanhar os que vinham da classe anterior. 
Trabalhei como trabalhador infantil na oficina de carpintaria de meu 
pai. Depois, sempre fui para o seminário. Quando concluí o curso, 
olhei para os meus colegas e muitos deles estavam cheios de dúvidas, 
que eu nunca tive. Tive, isso sim, medo de não ter dúvidas. Percorri 
o mundo, estive em França com os nossos emigrantes, onde vivi o 
Maio de 1968, estive em Inglaterra, no Canadá e no Brasil. Mas a 
maior parte da minha vida foi de entrega aos Movimentos Operários 
da Acção Católica, em particular a LOC/MTC e a Pastoral Operária. 
Resisti a muitos convites para outras coisas, para estar neste serviço. 
Sempre me senti feliz neste trabalho. Sempre, sempre, sempre! O 
mundo operário valia bem um sacerdote a tempo inteiro. Foi esta 
a história da minha vida”.

Mas toda a gente sabe que foi algo mais. A história de vida 
do Pe. Avelino foi muito mais rica do que aquela simples e curta 
comunicação e a prová-lo foram os diversos testemunhos das pes-
soas que passaram pelo palco naquele dia: a Olívia Lopes, de Joane, 
uma das mais antigas coordenadoras diocesanas da LOC/MTC (já 
falecida) disse naquele dia: “Eu quando fui eleita presidente dio-
cesana chamei o Pe. Avelino e disse-lhe que não era capaz. Ele 
disse-me “Não tenhas medo...” e a verdade é que com Deus e o 
Pe. Avelino lá fomos caminhando.” 

Por sua vez a Conceição Carvalho, antiga operária têxtil, que 
em 1986 partiu de Mogege (V.N. de Famalicão) para Lisboa para 
ser Dirigente Livre da LOC referiu: “Eu tive muitas dificuldades, 
eu era Dirigente Livre e o Pe. Avelino Assistente Nacional. Ele 
ajudou-me muito! Senti no Pe. Avelino um grande amor pela classe 
operária, ele ama os mais pobres. Entre as tarefas que desempenhei 
foi com o jornal “Voz do Trabalho”, numa altura que não havia 
os computadores, ele foi uma grande ajuda”.
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Para a Hermínia Mirra, militante de base do grupo da LOC/
MTC da Carreira (Famalicão) também foi convidada a dar o seu 
testemunho: “Quando a Fátima me convidou para falar, como 
militante de base nesta sessão, fui para a cama e não dormi. O 
Pe. Avelino é uma pessoa simples. Sempre dirigiu palavras amigas 
e mansas. Esteve presente sempre nas horas mais difíceis da minha 
vida. Quando o meu marido estava para morrer o Pe. Avelino bateu 
à porta. Pedi-lhe que esperasse um pouco para eu arranjar o meu 
marido para depois entrar. Mas o Pe. Avelino insistiu para entrar 
e acompanhar. Assistiu com delicadeza, paixão e amor enquanto 
eu preparava o meu marido.”

Américo Monteiro, hoje coordenador nacional da LOC/MTC 
naquele dia de emoções fortes, referiu que gostava de apresentar a 
mais bela canção, ou o mais belo poema, mas que não conseguia, não 
era esse o jeito dele. “O Pe. Avelino foi o grande impulsionador da 
minha vida”, referiu: “teve sempre a preocupação em nos sentirmos 
nas nossas responsabilidades. Quando éramos convidados para outros 
sítios e o Pe. Avelino estava presente, nós sentíamo-nos mais seguros. 
Estou feliz por ter encontrado o Pe. Avelino na minha vida”.

Diana, de Vila Nova de Sande, acabada de chegar de uma mis-
são de dois anos no Brasil, depois de ter sido dirigente livre da 
JOC, disse: “O Pe. Avelino é alguém que quando passa na nossa 
vida deixa marcas. Quando fui convidada para Dirigente Livre o 
Pe. Avelino ajudou-me a descobrir que as dificuldades não eram 
obstáculos. Quando acabei o meu mandato quis ser missionária 
e o Pe. Avelino ajudou-me a descobrir o momento certo. “Só o 
mar é que nos leva ao mar. O Pe. Avelino foi quem me ajudou 
a descobrir esse mar, no Brasil, com os Missionários da Boa Nova.

Filipa Carvalho, naquela altura, coordenadora diocesana da JOC 
de Braga, disse: “Agradeço, em nome da JOC este convite para falar. 
Trata-se da celebração de uma vida, quero dirigir uma palavra amiga 
e carinhosa pelo seu testemunho vivo de entrega na pastoral Operária 
aos Movimentos. Os assistentes têm um papel importante na forma-
ção, ajudam-nos a conhecer Jesus Cristo fora das paredes da Igreja.
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Por fim o Rui Oliveira, na altura vice-Coordenador Diocesano 
da LOC/MTC e hoje seu tesoureiro, encerrou a série de teste-
munhos dizendo: “É difícil descrever a vida do Pe. Avelino, a sua 
forma como se dirige às pessoas, a sua opção de vida pelos mais 
pobres, o seu contributo para o crescimento do Movimento. O 
Pe. Avelino sempre fez parte de um grupo de base e isso ajudou-
-me muito. Estamos muito gratos por tudo o que fez por nós. 
Ele continua a ser como uma seara viva que cresce e dá frutos.

Nascido a 16 de setembro de 1931 em Ronfe, Guimarães, foi 
ordenado sacerdote a 14 de julho de 1957.  Nesse mesmo ano 
foi nomeado Prefeito do Colégio D. Diogo de Sousa, em Braga; 
em agosto de 1966 foi prestar serviço para Paris, França, junto dos 
emigrantes portugueses, até 1969, ficando como Assistente Dioce-
sano da Juventude Rural e Agrária Católica Feminina (JARC); em 
setembro de 1970 passou a viver em Ronfe, Guimarães, colaborando 
com o pároco daquela vila. No ano de 1980 é nomeado para o 
serviço da emigração em Londres e é nomeado Assistente Ecle-
siástico dos Organismos Operários Católicos. Em 1987, reassume a 
assistência diocesana da LOC/MTC e no ano de 1988 é autorizado 
a ausentar-se, por três anos, para prestar serviço como Assistente 
Nacional dos Organismos Operários Católicos JOC e LOC/MTC. 
Em 1992, volta para o cargo de assistente diocesano, onde também 
assume a assistência espiritual da Comissão Diocesana da Pastoral 
Operária. De referir ainda que entre 1983 e 2000, aceitou fazer, 
por quatro vezes, férias apostólicas, no Brasil, em terras sem padres. 
O padre Avelino era ainda um dos fundadores da Associação dos 
Padres do Prado, em Portugal e desde 1984, membro da CNASTI. 
Há ainda um outro trabalho pastoral que assumiu com grande 
relevância na sua vida e que constituiu um marco importante, 
na formação cristã e de cidadania de muitos jovens, que foi o 
seu trabalho como professor de Educação Moral e Religiosa, em 
Guimarães e depois em Joane (Escola padre Benjamim Salgado). 
serviço que lhe permitiu conhecer e ajudar muitos adolescentes e 
jovens no seu crescimento como cidadãos e cristãos, apoio esse que 
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acabou por se prolongar, muitas vezes, pela vida fora.  Nos últimos 
anos de vida, já um pouco debilitado na sua saúde, regressou à sua 
residência em Ronfe, onde recebia e assistia muitos trabalhadores 
e suas famílias, que o procuravam constantemente.

*Texto da Equipa Diocesana da LOC/MTC
publicado no «Diário do Minho» de 10 de fevereiro de 2021.

Padre João Francisco Ribeiro*

No final do dia 25 de janeiro de 2021, festa da Conversão de 
S. Paulo, foi notícia na arquidiocese de Braga, especialmente para 
o arciprestado de Guimarães, o falecimento do reitor de Creixomil, 
padre João Francisco Ribeiro. Em ambiente não muito comum na 
vida dos sacerdotes, rodeado da melhor assistência e carinho na 
casa de família de sua sobrinha e afilhada D. Odete, em Silvares, 
provado durante alguns meses de sofrimento, que aceitou com edi-
ficante conformidade à vontade de Deus, o padre João concluiu a 
sua peregrinação terrena. O vazio instantâneo, sentido naturalmente 
por quantos o conheciam e, de alguma maneira, foram envolvidos 
nos seus ritmos de vida, designadamente os familiares, sacerdotes, 
amigos e a comunidade paroquial de Creixomil, depressa ficou 
preenchido pela memória gratificante que deixou.

Em setembro de 1972, o padre João Francisco Ribeiro, jun-
tamente com seu irmão padre António, assumiu oficialmente a 
responsabilidade de pároco de Creixomil. O mínimo que é  exi-
gido a todos os pastores, nestas circunstâncias, é que respeitem e 
dignifiquem o testemunho recebido, como suporte de programas 
de ação pastoral e apostólica. Nisto, quanto a nós, o padre João 
foi exemplar. Os lugares de culto da paróquia, igreja paroquial, 
capela de S. Lázaro e capela da Senhora da Luz foram objeto 
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de toda a atenção e zelo; com a instalação do Lar de Santo An-
tónio, no lugar do Salgueiral, nasceu outro centro de culto, na 
ampla capela que lhe fica anexa. As grandes manifestações de fé, 
muito próprias de Creixomil, que são a comemoração das Almas 
do Purgatório no mês de novembro e as festas e procissões da 
Senhora da Luz no dia dois de fevereiro e 2º domingo da Pás-
coa de cada ano, promovidas pelas respetivas irmandades, foram  
também aposta decidida e que Guimarães tanto aprecia. A vivên-
cia da Páscoa, em Creixomil, através dos chamados compassos, é 
também muito especial.

É suposto que, em toda a dinâmica da vida paroquial, estava 
também, como um em dois, o irmão padre António. O padre 
João empenhou-se entusiasticamente na pastoral litúrgica, tornan-
do-se ele próprio o diretor artístico do grupo coral para exigir 
qualidade musical nas diversas celebrações; na pastoral profética, 
designadamente na catequese, teve coragem para avançar com a 
catequese de adultos. Na década de oitenta, em situação delicada 
para a continuidade equilibrada do Centro de Preparação para o 
Matrimónio, ele aceitou o encargo de assistente espiritual, através 
do qual imprimiu um ritmo interessante a esta proposta aos noivos 
de preparação do casamento.

Normalmente, a presença do padre João inspirava alegria e 
paz. Terá sido este um dos seus atributos pessoais que lhe valeram, 
com sucesso, a fundação e manutenção em alta do agrupamento 
do Corpo Nacional de Escutas. O mesmo se diga relativamente 
às vocações sacerdotais. O registo notável de seis sacerdotes de 
Creixomil, ordenados no seu tempo, representa um ativo notável 
do seu zelo eclesial e espírito juvenil.

Desde a abertura do hospital da Senhora da Oliveira, 25 de 
setembro de 1991, até  um de maio de 2008, ao completar se-
tenta anos e, por isso, limite legal de idade, desempenhou, com o 
mesmo espírito de serviço e entrega, funções de capelão naquela 
instituição de saúde. Muito rapidamente, o padre João conseguiu 
imprimir um tom familiar e amigo entre os profissionais daquela 
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casa, como quem tinha consciência que eram complementares as 
ações de um e outros na atenção aos doentes.

O padre João, membro de uma família numerosa, oito irmãos, 
de honrados lavradores de Silvares, manifestava bem, pelas mãos 
duras e braços vigorosos (no convívio fraterno um aperto de mão 
e um abraço dele eram de partir os ossos), a sua solidariedade no 
trabalho. Todavia o que é surpreendente é que, com aquelas mesmas 
mãos, ele preenchia os seus tempos livres com criações verdadeira-
mente artísticas. Da madeira, do osso e da cortiça principalmente, 
ele extraía exemplares encantadores. Que belos são os seus “cristos”!

Já perto do outono da vida, em 2016, o padre João pôde 
inaugurar o excelente complemento de culto e outras atividades 
culturais compatíveis, que é a “domus vitae”, bem como o atraente 
largo de S. Miguel. Assim, a igreja matriz tornou-se mais atraente 
e centro polarizador da freguesia urbana de Creixomil.

O padre João Francisco Ribeiro nasceu a um de maio de 1938, 
na freguesia de Silvares, Guimarães. Recebeu a ordenação sacerdotal 
em 14 de julho de 1963. Em setembro do mesmo ano foi chamado 
para integrar a equipa formadora do Colégio D. Diogo de Sousa, 
em Braga. Desde setembro de 1964 até agosto de 1972, dirigiu a 
Casa dos Rapazes de Barcelos, repartindo ainda muita colaboração 
nas paróquias do arciprestado de Barcelos, especialmente na Matriz. 
Desde então, veio para Creixomil, onde consumou a sua vocação.

*Texto de Mons. José Maria Lima de Carvalho publicado em «O Conquistador».
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Processo de vacinação

Nota do Secretariado Geral da Conferência Epis-
copal Portuguesa sobre o processo de vacinação.

A Conferência Episcopal Portuguesa congratula-se com o início 
da vacinação para a Covid-19 em Portugal, confiando na adesão de 
todos ao processo em curso para podermos recuperar da situação 
pandémica que estamos a viver.

É essencial que a vacina chegue a todos, com justiça, cuidado 
e transparência, começando pelos mais vulneráveis, mas também 
pelas pessoas que, nas mais diversas instituições sociais e de saúde, 
são fundamentais para o seu funcionamento.

Os ministros e colaboradores da Igreja Católica em Portugal, 
sejam eclesiásticos ou leigos, têm acesso à vacinação como qualquer 
outro cidadão e seguem as disposições estabelecidas pelas autoridades 
competentes para as diversas fases deste processo.

Reafirmamos o necessário envolvimento de todos no combate 
à pandemia e a nossa certeza de que nenhum outro interesse deve 
ser colocado acima dos esforços conjuntos que somos chamados a 
fazer, para encontrar a melhor forma de utilizar os recursos que 
temos e assim superar a pandemia.

Lisboa, 4 de fevereiro de 2021
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Cuidar o Amor
em tempos de pandemia

Mensagem da Comissão Episcopal do Laicado 
e Família para o dia dos namorados – 14 de 
fevereiro de 2021.

Mesmo em tempos de confinamento motivado pela pandemia, 
o Dia de S. Valentim, conhecido como “Dia dos Namorados”, não 
passará despercebido. Ajudarão os contributos do consumismo, da 
publicidade e da própria moda que dele se apoderaram. Terá, em 
tempo de pandemia, originalidade e essencialidade?

Falar de namoro é tão vago quanto difícil e corre-se o risco 
de palavras sem destinatário. Nada como deixar falar corações jo-
vens, convictos de que o amor tudo vence e supera. Deixar que 
nos digam se há espaço para o namoro em tempo de afastamento 
social, ou se também ele ficou confinado.

“Ainda me lembro como se o estivesse a viver agora: um aperto 
e uma ansiedade enormes devido a dois fatores que implicavam 
a nossa vida, enquanto casal de namorados: um deles era o facto 
de o contacto físico ficar reduzido a ocasiões muito esporádicas, 
o outro fator era o adiamento do dia mais importante das nossas 
vidas, o nosso casamento! Os amigos e familiares foram a voz 
de Deus que nos ajudou e tranquilizou. Agora, mais preparados, 
Deus dá-nos o mesmo desafio: organizar o grande dia do nosso 
casamento no meio da pandemia, o que ainda é mais difícil do 
que adiar. Temos sentido, naqueles dias em que parece que tudo 
corre mal, que há, ali, Alguém que nos melhora o dia. Há sempre 
um pedacinho de Deus em todo o lado. Ele tem estado sempre 
connosco! É uma mão que nos puxa, um olhar que nos observa, 
um ouvido que nos escuta… É um amigo que nos ajuda a unir 
ainda mais”, conta o casal “T&N”.
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Outro casal de namorados, “M&H”, olha o momento presente 
e diz: “Sabemos que esta pandemia não será certamente a maior 
adversidade que teremos de enfrentar juntos. Pensando nas palavras 
de S. Francisco de Assis: “Senhor, dai-me força para mudar o que 
pode ser mudado… resignação para aceitar o que não pode ser 
mudado… e sabedoria para distinguir uma coisa da outra”, pro-
curamos entender e aceitar o que Deus nos pede agora. Enquanto 
namorados – com um projeto de futuro – procuramos permanecer 
centrados em Deus, que nos leva a descobrir facetas sempre novas 
do Amor”.

“Amo-te, até à distância!”
“Namorar à distância pode ser difícil, porém, sabemos que o 

mais importante é o Amor um pelo outro. Não podemos alterar a 
realidade, mas podemos escolher o modo como a vivemos. Juntos 
decidimos que queríamos tentar viver cada momento de forma a 
sermos Amor um para o outro. Para isso, procurámos ser criativos: 
trocar uma ida ao cinema por um episódio de uma série visto 
ao mesmo tempo, trocar cartas, poemas, uma fotografia com um 
sorriso logo pela manhã. Tudo o que gostaríamos de fazer juntos, 
tentar recriá-lo, sobretudo os momentos de maior valor para cada 
um: assistir à mesma Eucaristia online, estar presente no almoço 
de família ao domingo por zoom… Acima de tudo, procurar fazer 
o outro feliz. Sempre. Ouvirmo-nos, partilharmos as alegrias e as 
dores de cada dia. Acreditar que viver este Amor a dois é amar a 
Deus e ser imensamente amado por Ele. Porque um só é o Amor”, 
conta ainda “M&H”.

Embora o namoro não seja toda a vida, ele pode e deve ser 
iluminador da vida toda. Precisa, para tal, de tempo suficiente para 
desenvolver uma linguagem que, progressivamente, saiba caldear 
o afeto com o respeito e os gestos de carinho com o necessá-
rio conhecimento do mundo do outro. Precisa de tempo para 
descobrir o tesouro por Deus escondido na pessoa que se ama 
e que precisa de se manifestar em toda a sua beleza. Precisa de 
tempo para aprender a descodificar palavras e silêncios, presenças e 
ausências que podem doer, para a escuta ativa e o diálogo cons-
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trutivo, para a leitura, a formação e a oração. Precisa de tempo 
para saber pedir desculpa, perdoar e recomeçar sempre… Precisa 
de tempo para a poesia!

Em pandemia os desafios são enormes para todos, também 
para os namorados que não vivem numa bolha, mas rodeados de 
novidades, algumas perigosas, que podem colocar em risco o amor, 
a própria vida e a daqueles que amam. Nas dificuldades podem 
cuidar do outro como nunca fizeram, cimentar laços e fortalecer 
valores antes desconhecidos, ou, simplesmente, matar o amor, sem-
pre frágil e a exigir cuidados. Oxalá consigam ter a certeza de 
que a pandemia é também oportunidade e consigam reencontrar 
o equilíbrio e a estabilidade necessária.

Que Maria, a “Mãe do Belo Amor”, proteja todos os namo-
rados, os aconchegue com carinho no seu regaço e os faça espe-
cialistas na criatividade do amor. Para seu bem e bem da família, 
a presente e a futura!

Conselho Permanente da CEP

Informação sobre alguns assuntos tratados na reu-
nião de 22 de fevereiro do Conselho Permanente 
da Conferência Episcopal Portuguesa – CEP:

1. Acompanhamos atentamente a situação da pandemia e 
confinamento geral, esperando que continue a evoluir favoravel-
mente para que seja possível retomar as celebrações presenciais 
nas comunidades cristãs. Dentro de 15 dias, a 9 de março como 
previsto, o Conselho Permanente voltará a reunir, e nessa altura 
contamos tomar orientações, em diálogo com as autoridades de 
saúde e de governo.
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2. Sobre a aprovação da despenalização da eutanásia e do suicídio 
assistido pela Assembleia da República, reafirmamos a posição contra 
esta decisão desde sempre assumida pela Igreja, nomeadamente no 
recente comunicado de 29 de janeiro.

3. Estamos em sintonia com todas as Conferências Episcopais 
da Europa na rede de oração eucarística pelas vítimas da pandemia 
ao longo da Quaresma, em que cada país é convidado a celebrar 
a Santa Missa, num dia determinado, pelas mais de 770.000 pes-
soas que na Europa morreram por causa da Covid-19. Assumindo 
Portugal esta iniciativa no dia 16 de março, todas as Dioceses e 
instituições da Igreja procurarão ter essa intenção bem presente 
na celebração eucarística, podendo algumas dessas celebrações ser 
transmitidas pela rádio e pelos meios digitais.

4. O Conselho continuou a preparar a agenda da próxima 
Assembleia Plenária de 12 a 15 de abril, que ficará concluída na 
próxima reunião.

5. O Conselho procedeu a algumas nomeações: Padre José 
Luís Gonçalves da Costa e Diácono José Farinha de Noronha e 
Andrade (Patriarcado de Lisboa), respetivamente como Coorde-
nador e Coordenador-Adjunto da Pastoral Penitenciária; Cónego 
José Manuel dos Santos Ferreira, pároco de Santa Maria de Belém 
(Patriarcado de Lisboa), como Assistente Nacional da Legião de 
Maria; Cónego Eduardo Jorge Gomes da Costa Duque (Arquidio-
cese de Braga), reconduzido como Assistente Nacional do Serviço 
Nacional da Pastoral do Ensino Superior.

Lisboa, 22 de fevereiro de 2021
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65 anos Cáritas:
o amor que transforma

Decorreu de 28 de fevereiro a 07 de março a 
Semana Caritas. A propósito, o senhor D. José Au-
gusto Traquina, presidente da Comissão Episcopal 
Pastoral Social e Mobilidade Humana, divulgou 
a seguinte mensagem:

Neste ano tão ‘especial’ gostaria de partilhar convosco o meu 
coração agradecido.

Ao longo deste ano temos conversado – muitas vezes por meios 
telemáticos – acerca de sofrimentos, de medos, de aflições. Ouvimos 
muitos lamentos. Encontrámos pessoas desanimadas. Muitos de nós 
ou dos nossos familiares e amigos ficaram doentes. Alguns morreram.

Tempos difíceis, estes…
Mas damo-nos conta também de que estes foram tempos de 

solidariedade na dor, de um grande empenho no reinventar a 
proximidade e o cuidado com os mais frágeis.

E é por isso que agradeço a Deus os diversos dons que têm 
frutificado no coração e nos gestos de tantas pessoas das nossas 
comunidades que se têm mantido atentas aos pobres e aos doentes 
para os socorrerem nas suas necessidades.

Agradeço a Deus e agradeço-vos a todos os que constituem 
os Grupos de ação sócio-caritativa ou as Cáritas Paroquiais, os que 
trabalham nas Cáritas Diocesanas e na Cáritas Portuguesa. «O amor 
ao outro, por ser quem é – diz-nos o Papa Francisco – impele-nos 
a procurar o melhor para a sua vida.

Só cultivando esta forma de nos relacionarmos é que torna-
remos possível aquela amizade social que não exclui ninguém e a 
fraternidade aberta a todos» (Fratelli tutti, 94).
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Celebramos os 65 anos da Cáritas em Portugal: o amor que 
transforma. Transforma os corações e transforma a realidade em 
que vivemos. Só o amor transforma.

O Papa Francisco, na encíclica Fratelli tutti, deixa-nos este alerta:
«Passada a crise sanitária, a pior reação seria cair ainda mais 

num consumismo febril e em novas formas de autoproteção egoísta. 
No fim, oxalá já não existam “os outros”, mas apenas um “nós”. 
Oxalá não seja mais um grave episódio da história, cuja lição 
não fomos capazes de aprender. Oxalá não nos esqueçamos dos 
idosos que morreram por falta de respiradores, em parte como 
resultado de sistemas de saúde que foram sendo desmantelados 
ano após ano.

Oxalá não seja inútil tanto sofrimento, mas tenhamos dado 
um salto para uma nova forma de viver e descubramos, enfim, 
que precisamos e somos devedores uns dos outros, para que a 
Humanidade renasça com todos os rostos, todas as mãos e todas 
as vozes, livre das fronteiras que criamos» (n. 35).

A missão da Cáritas – o amor que transforma – é despertar 
para esta solidariedade no concreto, comprometidos que estamos 
na transformação do mundo em que vivemos para que seja, cada 
vez mais, uma terra de irmãos. Para que juntos vivamos verdadei-
ramente numa só família humana.



Ação CatólicaAção Católica  | março418

CNE, Prémio Cidadão Europeu

O Parlamento Europeu atribuiu ao Corpo Na-
cional de Escutas (CNE) Português o “Prémio 
do Cidadão Europeu 2020”. A distinção destaca 
o trabalho da associação ao nível da educação e 
formação dos jovens para a cidadania ativa e para 
o desenvolvimento de competências.

De acordo com o Parlamento Europeu, o Prémio tem como 
objetivo “recompensar atividades excecionais desempenhadas por 
cidadãos, grupos, associações ou organizações nos domínios da pro-
moção de uma maior integração dos cidadãos europeus, cooperação, 
reforço do espírito europeu e no âmbito dos valores consagrados 
na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia”.

O CNE foi candidato ao Prémio no ano de 2020 por iniciativa 
do eurodeputado José Manuel Fernandes. O projeto a concurso teve 
a designação de “Educação para a cidadania ativa, empoderamento 
dos jovens e desenvolvimento de competências” e tem por base o 
Programa Educativo da associação. 

“É um justo reconhecimento público pelo trabalho desenvolvido 
no escutismo com um contributo de excelência na educação e 
formação de jovens, com resultados inestimáveis para a construção 
de uma sociedade mais justa e solidária, desenvolvida e sustentada 
nos valores europeus e humanistas”, adiantou o eurodeputado.



Da Santa Sé

4.





Renovar fé,
esperança e caridade

Mensagem do Papa Francisco para a Quaresma. 
«Vamos subir a Jerusalém...» (Mt 20, 18). Qua-
resma: tempo para renovar fé, esperança e caridade.

Jesus, ao anunciar aos discípulos a sua paixão, morte e res-
surreição como cumprimento da vontade do Pai, desvenda-lhes 
o sentido profundo da sua missão e convida-os a associarem-se à 
mesma pela salvação do mundo.

Ao percorrer o caminho quaresmal que nos conduz às cele-
brações pascais, recordamos Aquele que «Se rebaixou a Si mesmo, 
tornando-Se obediente até à morte e morte de cruz» (Flp 2, 8). 

Neste tempo de conversão, renovamos a nossa fé, obtemos a 
«água viva» da esperança e recebemos com o coração aberto o 
amor de Deus que nos transforma em irmãos e irmãs em Cristo. 

Na noite de Páscoa, renovaremos as promessas do nosso Ba-
tismo, para renascer como mulheres e homens novos por obra e 
graça do Espírito Santo. 
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Entretanto o itinerário da Quaresma, como aliás todo o caminho 
cristão, já está inteiramente sob a luz da Ressurreição que anima 
os sentimentos, atitudes e opções de quem deseja seguir a Cristo.

O jejum, a oração e a esmola – tal como são apresentados por 
Jesus na sua pregação (cf. Mt 6, 1-18) – são as condições para a 
nossa conversão e sua expressão. 

O caminho da pobreza e da privação (o jejum), a atenção e 
os gestos de amor pelo homem ferido (a esmola) e o diálogo filial 
com o Pai (a oração) permitem-nos encarnar uma fé sincera, uma 
esperança viva e uma caridade operosa.

1. A fé chama-nos a acolher a Verdade e a tornar-nos suas 
testemunhas diante de Deus e de todos os nossos irmãos e irmãs.

Neste tempo de Quaresma, acolher e viver a Verdade manifestada 
em Cristo significa, antes de mais, deixarmo-nos alcançar pela Palavra 
de Deus, que nos é transmitida de geração em geração pela Igreja. 

Esta Verdade não é uma construção do intelecto, reservada a 
poucas mentes seletas, superiores ou ilustres, mas é uma mensagem 
que recebemos e podemos compreender graças à inteligência do 
coração, aberto à grandeza de Deus, que nos ama ainda antes de 
nós próprios tomarmos consciência disso.

Esta Verdade é o próprio Cristo, que, assumindo completamente 
a nossa humanidade, Se fez Caminho – exigente, mas aberto a 
todos – que conduz à plenitude da Vida.

O jejum, vivido como experiência de privação, leva as pessoas 
que o praticam com simplicidade de coração a redescobrir o dom 
de Deus e a compreender a nossa realidade de criaturas que, feitas 
à sua imagem e semelhança, n’Ele encontram plena realização. 

Ao fazer experiência duma pobreza assumida, quem jejua faz-se 
pobre com os pobres e «acumula» a riqueza do amor recebido e 
partilhado. 

O jejum, assim entendido e praticado, ajuda a amar a Deus e 
ao próximo, pois, como ensina São Tomás de Aquino, o amor é um 
movimento que centra a minha atenção no outro, considerando-o 
como um só comigo mesmo [cf. Enc. Fratelli tutti (= FT), 93].
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A Quaresma é um tempo para acreditar, ou seja, para receber 
a Deus na nossa vida permitindo-Lhe «fazer morada» em nós (cf. 
Jo 14, 23). 

Jejuar significa libertar a nossa existência de tudo o que a 
atravanca, inclusive da saturação de informações – verdadeiras ou 
falsas – e produtos de consumo, a fim de abrirmos as portas do 
nosso coração Àquele que vem a nós pobre de tudo, mas «cheio 
de graça e de verdade» (Jo 1, 14): o Filho de Deus Salvador.

2. A esperança como «água viva», que nos permite continuar 
o nosso caminho.

A samaritana, a quem Jesus pedira de beber junto do poço, não 
entende quando Ele lhe diz que poderia oferecer-lhe uma «água 
viva» (cf. Jo 4, 10-12); e, naturalmente, a primeira coisa que lhe 
vem ao pensamento é a água material, ao passo que Jesus pensava 
no Espírito Santo, que Ele dará em abundância no Mistério Pascal 
e que infunde em nós a esperança que não desilude. 

Já quando preanuncia a sua paixão e morte, Jesus abre à espe-
rança dizendo que «ressuscitará ao terceiro dia» (Mt 20, 19). 

Jesus fala-nos do futuro aberto de par em par pela misericórdia 
do Pai. 

Esperar com Ele e graças a Ele significa acreditar que, a última 
palavra na história, não a têm os nossos erros, as nossas violências 
e injustiças, nem o pecado que crucifica o Amor; significa obter 
do seu Coração aberto o perdão do Pai.

No contexto de preocupação em que vivemos atualmente onde 
tudo parece frágil e incerto, falar de esperança poderia parecer 
uma provocação. 

O tempo da Quaresma é feito para ter esperança, para voltar 
a dirigir o nosso olhar para a paciência de Deus, que continua 
a cuidar da sua Criação, não obstante nós a maltratarmos com 
frequência (cf. Enc. Laudato si’, 32-33.43-44). 

É ter esperança naquela reconciliação a que nos exorta apaixo-
nadamente São Paulo: «Reconciliai-vos com Deus» (2 Cor 5, 20). 
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Recebendo o perdão no Sacramento que está no centro do 
nosso processo de conversão, tornamo-nos, por nossa vez, propaga-
dores do perdão: tendo-o recebido nós próprios, podemos oferecê-lo 
através da capacidade de viver um diálogo solícito e adotando um 
comportamento que conforta quem está ferido. 

O perdão de Deus, através também das nossas palavras e gestos, 
possibilita viver uma Páscoa de fraternidade.

Na Quaresma, estejamos mais atentos a «dizer palavras de 
incentivo, que reconfortam, consolam, fortalecem, estimulam, em 
vez de palavras que humilham, angustiam, irritam, desprezam» 
(FT, 223). 

Às vezes, para dar esperança, basta ser «uma pessoa amável, que 
deixa de lado as suas preocupações e urgências para prestar atenção, 
oferecer um sorriso, dizer uma palavra de estímulo, possibilitar um 
espaço de escuta no meio de tanta indiferença» (FT, 224).

No recolhimento e oração silenciosa, a esperança é-nos dada 
como inspiração e luz interior, que ilumina desafios e opções da 
nossa missão; por isso mesmo, é fundamental recolher-se para rezar 
(cf. Mt 6, 6) e encontrar, no segredo, o Pai da ternura.

Viver uma Quaresma com esperança significa sentir que, em 
Jesus Cristo, somos testemunhas do tempo novo em que Deus 
renova todas as coisas (cf. Ap 21, 1-6), «sempre dispostos a dar 
a razão da [nossa] esperança a todo aquele que [no-la] peça» (1 
Ped 3, 15): a razão é Cristo, que dá a sua vida na cruz e Deus 
ressuscita ao terceiro dia.

3. A caridade, vivida seguindo as pegadas de Cristo na atenção 
e compaixão por cada pessoa, é a mais alta expressão da nossa fé 
e da nossa esperança.

A caridade alegra-se ao ver o outro crescer; e de igual modo 
sofre quando o encontra na angústia: sozinho, doente, sem abrigo, 
desprezado, necessitado... 

A caridade é o impulso do coração que nos faz sair de nós 
mesmos gerando o vínculo da partilha e da comunhão.
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«A partir do “amor social”, é possível avançar para uma civili-
zação do amor a que todos nos podemos sentir chamados.

Com o seu dinamismo universal, a caridade pode construir um 
mundo novo, porque não é um sentimento estéril, mas o modo 
melhor de alcançar vias eficazes de desenvolvimento para todos» 
(FT, 183).

A caridade é dom, que dá sentido à nossa vida e graças ao 
qual consideramos quem se encontra na privação como membro 
da nossa própria família, um amigo, um irmão. 

O pouco, se partilhado com amor, nunca acaba, mas transforma-
-se em reserva de vida e felicidade. 

Aconteceu assim com a farinha e o azeite da viúva de Sarepta, 
que oferece ao profeta Elias o bocado de pão que tinha (cf. 1 
Rs 17, 7-16), e com os pães que Jesus abençoa, parte e dá aos 
discípulos para que os distribuam à multidão (cf. Mc 6, 30-44).

O mesmo sucede com a nossa esmola, seja ela pequena ou 
grande, oferecida com alegria e simplicidade.

Viver uma Quaresma de caridade significa cuidar de quem se 
encontra em condições de sofrimento, abandono ou angústia por 
causa da pandemia de Covid-19. 

Neste contexto de grande incerteza quanto ao futuro, lembrando-
-nos da palavra que Deus dera ao seu Servo – «não temas, porque 
Eu te resgatei» (Is 43, 1) –, ofereçamos, juntamente com a nossa 
obra de caridade, uma palavra de confiança e façamos sentir ao 
outro que Deus o ama como um filho.

«Só com um olhar cujo horizonte esteja transformado pela 
caridade, levando-nos a perceber a dignidade do outro, é que os 
pobres são reconhecidos e apreciados na sua dignidade imensa, 
respeitados no seu estilo próprio e cultura e, por conseguinte, 
verdadeiramente integrados na sociedade» (FT, 187).

Queridos irmãos e irmãs, cada etapa da vida é um tempo para 
crer, esperar e amar.

Que este apelo a viver a Quaresma como percurso de con-
versão, oração e partilha dos nossos bens, nos ajude a repassar, na 
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nossa memória comunitária e pessoal, a fé que vem de Cristo vivo, 
a esperança animada pelo sopro do Espírito e o amor cuja fonte 
inexaurível é o coração misericordioso do Pai.

Que Maria, Mãe do Salvador, fiel aos pés da cruz e no cora-
ção da Igreja, nos ampare com a sua solícita presença, e a bênção 
do Ressuscitado nos acompanhe no caminho rumo à luz pascal.

Roma, em São João de Latrão, na Memória de São Martinho de Tours,  
11 de novembro de 2020.

Francisco

Santos Marta, Maria e Lázaro

Novas orientações sobre a celebração de Santa 
Marta, Maria e Lázaro.

Foi publicado em 02 de fevereiro de 2021 um Decreto da 
Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos 
sobre a inscrição das celebrações de alguns Santos no Calendário 
Romano Geral e o Decreto com novas orientações sobre a cele-
bração de Santa Marta, Maria e Lázaro.

“A tradicional dúvida na Igreja latina acerca da identidade de 
Maria – a Madalena a quem Cristo apareceu depois da ressur-
reição, a irmã de Marta, a pecadora a quem o Senhor perdoou 
os pecados – determinou a inscrição, no Calendário Romano, 
unicamente de Marta no dia 29 de julho”, começa por referir 
o decreto. 

A Congregação refere que a solução foi encontrada em estudos 
de tempos recentes, “tal como atesta o Martirológico Romano”, 
que comemora igualmente no mesmo dia Maria e Lázaro.

“Considerando o importante testemunho evangélico dos três 
irmãos, que ofereceram ao Senhor Jesus a hospitalidade da sua 
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casa, prestando-lhe uma atenção dedicada, e acreditando que Ele 
é a ressurreição e a vida, o Sumo Pontífice Francisco, acolhendo 
a proposta deste Dicastério, decidiu que no dia 29 de julho seja 
inscrito no calendário Romano Geral a memória dos Santos Marta, 
Maria e Lázaro”, conclui a Congregação.

Inscritos no Calendário Romano: Narek, João de Ávila, Hil-
degarda, Marta, Maria e Lázaro

“Considerando as recentes atribuições do título de doutores da 
Igreja a peculiares figuras dos santos do Ocidente e do Oriente, o 
Papa Francisco decretou inscrever no Calendário Romano Geral 
a memória facultativa de São Gregório de Narek, abade e doutor 
da Igreja, no dia 27 de Fevereiro, São João de Ávila, presbítero e 
doutor da Igreja, no dia 10 de Maio, e de Santa Hildegarda de 
Bingen, virgem e doutora da Igreja, no dia 17 de Setembro”, pode 
ler-se no decreto de inscrição.

No documento assinado pelo prefeito do organismo Pontifício, o 
Cardeal Robert Sarah, e pelo secretário, D. Arthur Roche, é ainda 
possível ler que “a santidade está unida ao conhecimento, que é 
experiência do mistério de Jesus Cristo, indissoluvelmente unido 
ao mistério da Igreja”. A sabedoria que caracteriza estes homens 
e mulheres não lhes dirá unicamente respeito, uma vez que, ao 
tornarem-se discípulos da divina Sabedoria, passam a ser “mestres 
de sabedoria para toda a comunidade eclesial”.

As novas memórias deverão ser inscritas em todos os Calendários 
e Livros Litúrgicos para a celebração da Missa e da Liturgia das 
Horas. Os textos litúrgicos a serem adotados deverão ser traduzidos, 
aprovados e, depois de confirmados pelo Dicastério, publicados pela 

Conferência Episcopal.
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Somos todos irmãos

Dia Internacional da Fraternidade Humana.

O Papa Francisco assinalou em 04 de fevereiro o primeiro Dia 
Internacional da Fraternidade Humana, instituído pela ONU, numa 
celebração online em que apelou ao reconhecimento de todas as 
pessoas, sem distinção.

“Obrigado a todos por apostarem na fraternidade, porque hoje 
a fraternidade é a nova fronteira da humanidade. Ou somos ir-
mãos ou nos destruímos uns aos outros. Hoje não há tempo para 
a indiferença. Não podemos lavar nossas mãos”, declarou, num 
evento online promovido pelo xeque Mohammed bin Zayed em 
Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos.

A iniciativa teve a participação do grande-imã de Al-Azhar, 
Ahmad Al-Tayyeb, e do secretário-geral das Nações Unidas, António 
Guterres, entre outras personalidades.

“Ou somos irmãos ou tudo desmorona. É a fronteira. A fronteira 
sobre a qual devemos construir; é o desafio do nosso século, é o 
desafio dos nossos tempos”, defendeu o Papa Francisco.

“Fraternidade significa mão estendida. Fraternidade significa 
respeito. Fraternidade significa ouvir com o coração aberto. Fra-
ternidade significa firmeza nas próprias convicções”, acrescentou.

Somos irmãos, nascidos do mesmo pai. Com diferentes cultu-
ras, tradições, mas todos irmãos. E respeitando as nossas diferentes 
culturas e tradições, as nossas diferentes nacionalidades, devemos 
construir esta fraternidade”.

O Papa sustentou que este é o momento de “ouvir” o outro 
e de uma “aceitação sincera”, sem “prescindir” de qualquer pessoa.

“É o momento da certeza de que um mundo sem irmãos é 
um mundo de inimigos. Quero sublinhar isso. Não podemos dizer: 
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irmãos ou não-irmãos. Digamos antes: ou irmãos, ou inimigos. Por-
que o desrespeito é uma forma muito sutil de inimizade”, alertou.

A 21 de dezembro de 2020, a Assembleia Geral das Nações 
Unidas declarou unanimemente o dia 4 de fevereiro como Dia 
Internacional da Fraternidade Humana.

A resolução convida os Estados-membros a celebrar este Dia 
para “promover o diálogo inter-religioso e intercultural”.

A iniciativa inspira-se na declaração católico-islâmica para a paz 
mundial e a convivência comum, sobre a Fraternidade Humana, 
que o Papa e Ahmad Al-Tayyeb assinaram a 4 de fevereiro de 
2019, em Abu Dhabi.

A condição do idoso
após a pandemia

A Pontifícia Academia para a Vida divulgou em 
09 de fevereiro um documento intitulado: “Ve-
lhice: nosso futuro. A condição do idoso após a 
pandemia”.

O Vaticano defende, no documento, uma “revolução” na forma 
de tratar os idosos, devolvendo os mais velhos a um ambiente 
doméstico e familiar, após a pandemia.

“Precisamos de uma nova visão, um novo paradigma que per-
mita à sociedade cuidar dos idosos”, refere o texto da Academia 
Pontifícia para a Vida (APV), organismo da Santa Sé, sublinhando 
que o impacto da Covid-19 nos lares alertou para a necessidade 
de “humanizar” a assistência aos idosos.
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O organismo cita o ensinamento do Papa Francisco sobre os 
mais velhos e propõe “um novo modelo de atenção e assistência 
aos idosos mais fragilizados”.

“Existe, antes de tudo, o dever de criar as melhores condições 
para que os idosos possam viver esta fase particular da vida, tanto 
quanto possível, no seu ambiente familiar, com as amizades habi-
tuais”, sustenta a APV. 

O Vaticano convida as comunidades religiosas e a sociedade 
civil a “sugerir e apoiar” esta “revolução coperniciana”, promovendo 
uma “viragem cultural”.

Em causa, pode ler-se, estão “medidas novas e incisivas para 
permitir que os idosos sejam acompanhados e assistidos em am-
biente familiar, no domicílio” e, seja qual for a sua situação, em 
“ambientes domiciliares que se pareçam mais com uma casa do 
que com um hospital”.

“A pessoa, portanto, deve ser o coração desse novo paradigma 
de assistência e cuidado aos idosos mais fragilizados”, acrescenta o 
organismo da Santa Sé, destacando que, durante a primeira onda 
da pandemia, “uma parte considerável das mortes causadas pela 
Covid-19 ocorreu em instituições para idosos”.

A APV alerta para os efeitos da “cultura do descarte”, denunciada 
pelo Papa, que se manifesta “na preguiça e na falta de criatividade 
para procurar soluções efetivas, quando a velhice também significa 
falta de autonomia”.

Se alguns idosos escolhem, por conta própria, mudar-se para 
asilos e ali encontrar companhia, quando estão sozinhos, outros 
fazem-no porque a cultura dominante os leva a sentir-se um fardo 
e um incómodo para os seus filhos ou família”.

O documento propõe que os lares de idosos ofereçam serviços 
“diretamente no domicílio dos idosos” para promover “um aten-
dimento integrado e de qualidade”.

A mensagem destaca o impacto de “barreiras arquitetónicas” 
e da “desadequação de instalações sanitárias” nas casas dos idosos, 
convidando a uma “aliança de gerações”.
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“É importante inverter a tendência, mesmo com planos cuida-
dosos que promovam a atenção e o cuidado tanto no aspeto civil 
como no eclesial, para que quem envelhece não fique sozinho”, 
refere a APV.




