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Apresentação
Como habitualmente, neste primeiro número do ano publicamos 

o nosso Estatuto Editorial.
Prosseguimos com a publicação de «O Serviço da Caridade», 

iniciado em outubro de 2014.

Do senhor Arcebispo Primaz publicamos as homilias proferidas 
na celebração do dia de S. Geraldo, da Imaculada Conceição, da 
receção da «Luz da Paz de Belém», do dia de Natal. Publicamos 
também um apelo à participação na preparação do próximo Sínodo 
dos Bispos sobre a família, um discurso que proferiu na Conferência 
da Comissão Nacional Justiça e Paz, a mensagem para o Natal.

Do Papa Francisco publicamos uma carta aos Consagrados, o 
discurso que fez numa visita ao Parlamento Europeu, em Estras-
burgo, e as mensagens para o Dia Mundial da Paz e para o Dia 
Mundial do Doente.

O Diretor





Estatuto Editorial
Dando cumprimento ao disposto no artigo 17.º da Lei de 

Imprensa (Lei n.º 2/99 de 13 de janeiro) publicamos hoje o nosso 
Estatuto Editorial:

1 – A AÇÃO CATÓLICA é uma revista mensal, órgão 
oficial da Arquidiocese de Braga, sua proprietária.

2 – Tem como finalidade principal registar, mês a mês, o que 
de mais relevante aconteceu no que respeita às atividades da Igreja 
Católica na área geográfica da Arquidiocese de Braga, colaborar na 
coordenação da atividade pastoral da mesma e arquivar tomadas de 
posição ou intervenções dos principais responsáveis pelo trabalho 
da Igreja Bracarense.

Também arquiva e regista, mas em menor dimensão, docu-
mentos ou acontecimentos de relevo no âmbito da Igreja em 
Portugal e da Santa Sé.

3 – A AÇÃO CATÓLICA não possui qualquer finalidade 
comercial ou lucrativa.

4 – A AÇÃO CATÓLICA tem um Diretor nomeado pelo 
Arcebispo de Braga, o qual se compromete a respeitar os princípios 
deontológicos da imprensa e a ética profissional, de modo a não 
abusar da boa fé dos leitores, encobrindo ou deturpando a informação.





Tema do Mês

1.





O Serviço da Caridade

Por Silva Araújo

Continuação do trabalho que começou a ser publicado no mês de 
outubro de 2014.

Características da atividade caritativa da Igreja 

No número 31 de «Deus é Amor» Bento XVI aponta diversas 
caraterísticas da atividade caritativa da Igreja, que podem sintetizar-
-se assim:

Exige das pessoas que a exercem competência profissional e 
formação do coração. Que prestem serviços de qualidade, mesmo 
que seja em regime de voluntariado.

A atividade caritativa cristã deve ser independente de partidos 
e ideologias (o cristão que ajuda o outro não vê nele um eleitor 
mas um irmão; Cristo).

A atividade caritativa do cristão deve ser exercida com progra-
mação, com previdência, em colaboração com outras instituições 
idênticas. Hoje recomenda-se o trabalho em rede.
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Deve ser exercida com amor gratuito, sem proselitismo.
É bom, todavia, recordar o que o Papa escreveu: «O aumento 

de organizações diversificadas, que se dedicam ao homem em suas 
várias necessidades, explica-se fundamentalmente pelo facto de o 
imperativo do amor ao próximo ter sido inscrito pelo Criador 
na própria natureza do homem. Mas, o referido aumento é efeito 
também da presença, no mundo, do cristianismo, que não cessa de 
despertar e tornar eficaz este imperativo, muitas vezes profundamen-
te obscurecido no decurso da história. A reforma do paganismo, 
tentada pelo imperador Juliano o Apóstata, é apenas um exemplo 
incipiente de tal eficácia. Neste sentido, a força do cristianismo 
propaga-se muito para além das fronteiras da fé cristã. Por isso, é 
muito importante que a atividade caritativa da Igreja mantenha 
todo o seu esplendor e não se dissolva na organização assistencial 
comum, tornando-se uma simples variante da mesma. 

Mas, então quais são os elementos constitutivos que formam a 
essência da caridade cristã e eclesial?

a) Segundo o modelo oferecido pela parábola do bom Sa-
maritano, a caridade cristã é, em primeiro lugar, simplesmente a 
resposta àquilo que, numa determinada situação, constitui a neces-
sidade imediata: os famintos devem ser saciados, os nus vestidos, os 
doentes tratados para se curarem, os presos visitados, etc. 

As organizações caritativas da Igreja, a começar pela Cáritas 
(diocesana, nacional e internacional), devem fazer o possível para 
colocar à disposição os correlativos meios e sobretudo os homens 
e mulheres que assumam tais tarefas. 

Relativamente ao serviço que as pessoas realizam em favor 
dos doentes, requer-se antes de mais a competência profissional: 
os socorristas devem ser formados de tal modo que saibam fazer 
a coisa justa de modo justo, assumindo também o compromisso 
de continuar o tratamento. 

A competência profissional é uma primeira e fundamental ne-
cessidade, mas por si só não basta. É que se trata de seres humanos, 
e estes necessitam sempre de algo mais que um tratamento apenas 
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tecnicamente correto: têm necessidade de humanidade, precisam da 
atenção do coração. Todos os que trabalham nas instituições caritati-
vas da Igreja devem distinguir-se pelo facto de que não se limitam 
a executar habilidosamente a ação conveniente naquele momento, 
mas dedicam-se ao outro com as atenções sugeridas pelo coração, 
de modo que ele sinta a sua riqueza de humanidade. 

Por isso, para tais agentes, além da preparação profissional, 
requer-se também e sobretudo a «formação do coração»: é preciso 
levá-los àquele encontro com Deus em Cristo que neles suscite o 
amor e abra o seu íntimo ao outro de tal modo que, para eles, 
o amor do próximo já não seja um mandamento por assim dizer 
imposto de fora, mas uma consequência resultante da sua fé que 
se torna operativa pelo amor (cf. Gal 5, 6).

b) A atividade caritativa cristã deve ser independente de partidos 
e ideologias. Não é um meio para mudar o mundo de maneira 
ideológica, nem está ao serviço de estratégias mundanas, mas é 
atualização aqui e agora daquele amor de que o homem sempre 
tem necessidade. 

O tempo moderno, sobretudo a partir de Oitocentos, aparece 
dominado por diversas variantes duma filosofia do progresso, cuja 
forma mais radical é o marxismo. Uma parte da estratégia marxista 
é a teoria do empobrecimento: esta defende que, numa situação de 
poder injusto, quem ajuda o homem com iniciativas de caridade 
coloca-se de facto ao serviço daquele sistema de injustiça, fazendo-o 
resultar, pelo menos até certo ponto, suportável. Deste modo fica 
refreado o potencial revolucionário e, consequentemente, bloqueada 
a reviravolta para um mundo melhor. Por isso, se contesta e ataca 
a caridade como sistema de conservação do status quo. 

Na realidade, esta é uma filosofia desumana. O homem que 
vive no presente é sacrificado ao moloch do futuro — um futuro 
cuja efetiva realização permanece pelo menos duvidosa. Na verdade, 
a humanização do mundo não pode ser promovida renunciando, 
de momento, a comportar-se de modo humano. Só se contribui 
para um mundo melhor fazendo o bem agora e pessoalmente, com 
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paixão e em todo o lado onde for possível, independentemente de 
estratégias e programas de partido. 

O programa do cristão — o programa do bom Samaritano, 
o programa de Jesus — é «um coração que vê». Este coração vê 
onde há necessidade de amor, e atua em consequência. Obviamente, 
quando a atividade caritativa é assumida pela Igreja como iniciativa 
comunitária, à espontaneidade do indivíduo há que acrescentar 
também a programação, a previdência, a colaboração com outras 
instituições idênticas. (A independência não significa que paróquia 
e autarquia não possam e devam colaborar – estão ambas ao ser-
viço da pessoa – respeitando-se a autonomia e a especificidade de 
cada uma).

c) Além disso, a caridade não deve ser um meio em função 
daquilo que hoje é indicado como proselitismo. O amor é gratuito; 
não é realizado para alcançar outros fins. Isto, porém, não significa 
que a ação caritativa deva, por assim dizer, deixar Deus e Cristo 
de lado. Sempre está em jogo o homem todo. Muitas vezes é pre-
cisamente a ausência de Deus a raiz mais profunda do sofrimento. 

Quem realiza a caridade em nome da Igreja nunca procurará 
impor aos outros a fé da Igreja. Sabe que o amor, na sua pureza 
e gratuidade, é o melhor testemunho do Deus em que acredita-
mos e pelo qual somos impelidos a amar. O cristão sabe quando 
é tempo de falar de Deus e quando é justo não o fazer, deixando 
falar somente o amor. Sabe que Deus é amor (cf. 1 Jo 4, 8) e 
torna-Se presente precisamente nos momentos em que nada mais 
se faz a não ser amar. 

Sabe — voltando às questões anteriores — que o vilipêndio 
do amor é vilipêndio de Deus e do homem, é a tentativa de 
prescindir de Deus. Consequentemente, a melhor defesa de Deus 
e do homem consiste precisamente no amor. 

É dever das organizações caritativas da Igreja reforçar de tal 
modo esta consciência nos seus membros, que estes, através do seu 
agir — como também do seu falar, do seu silêncio, do seu exemplo 
—, se tornem testemunhas credíveis de Cristo.» (Deus é Amor, 31).
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A propósito da independência da atividade caritativa recorde-se 
ter D. Jorge Ortiga afirmado ser «bom que os cristãos se empenhem 
na ação política e noutras ações dentro do exercício da cidadania 
em prol das comunidades, mas convém que, quando o fizerem, 
suspendam a sua pertença aos órgãos sociais das instituições da 
Paróquia para evitar constrangimentos na sua nova ação ou mal-
-entendidos no seio da comunidade» (Centros Sociais Paroquiais como 
Acção Social da Igreja, 7.3).

A ação sócio-caritativa da Igreja baseia-se na pessoa e é orien-
tada para a pessoa humana, que é o princípio, o sujeito e o fim de 
todas as instituições sociais (Conferência Episcopal Portuguesa, Princípios 
e Orientações da Ação Social e Caritativa da Igreja, n.º 4).

Afirma a Conferência Episcopal Portuguesa:
«As instituições sócio-caritativas da Igreja devem ser dirigidas, 

animadas e servidas por pessoas com sensibilidade social e dinâmica 
eclesial. Dos funcionários espera-se que conheçam e aceitem os 
princípios pelos quais se regem as instituições em que trabalham, 
tendo presente que a ação destas compromete e dinamiza a co-
munidade cristã para a partilha de bens, de tempo e de serviços, 
em ordem a dignificar os utentes, concedendo-lhes voz e vez na 
construção da sociedade e da Igreja.

As instituições cristãs possuem identidade e autonomia próprias 
das quais não podem abdicar, seja quando se trata de receber apoios 
seja quando a sua natureza não é compreendida. E, porque atuam 
em nome da Igreja, têm legitimidade ética para intervir neste do-
mínio, de forma autónoma e também com financiamentos próprios. 
Com efeito, não se regem apenas pelos critérios do humanismo 
filantrópico, como certas organizações não-governamentais.

Recomenda-se às instituições da Igreja que, na organização e 
funcionamento das suas respostas sociais, através de equipamentos 
e serviços, acautelem o sentido da prioridade na seleção dos seus 
destinatários, a prática da justiça social nas remunerações dos seus 



16 Ação Católica | janeiro 1. Tema do Mês

trabalhadores, a prestação qualificada das suas atividades sociais, o 
rigor no cumprimento dos deveres assumidos perante a tutela e 
ainda uma formação adequada e permanente dos seus trabalhadores 
e voluntários.

Em ordem a clarificar o relacionamento com os funcionários, 
com os utentes, com os familiares dos utentes e com os parceiros 
sociais, todas as instituições da Igreja que prestam serviço social 
devem possuir e tornar público o ideário que preside à sua ação 
e elaborar o regulamento interno que defina os direitos e deveres 
dos diferentes tipos de pessoas que nela trabalham, dela usufruem 
ou a visitam. 

O relacionamento com outras instituições, em ordem a estabe-
lecer acordos de cooperação e de parceria, deve ter como base o 
respeito pela identidade e autonomia de cada uma e rege-se pelos 
princípios da cooperação leal, da corresponsabilidade, da solidarie-
dade, do diálogo e do entendimento mútuo».

«O Centro Social propõe-se contribuir para a promoção integral 
dos membros da comunidade, cooperando com os serviços públicos 
competentes ou com as Instituições Particulares num espírito de 
solidariedade humana, cristã e social, mantendo uma diversidade 
enorme de atividades, sociais, culturais, recreativas, educativas, com 
crianças, jovens, adolescentes, doentes, idosos, migrantes, agriculto-
res…» 

Também nas instituições da Igreja se deve trabalhar com huma-
nização e profissionalismo. Atender à qualidade dos serviços prestados. 
O facto de se trabalhar em regime de voluntariado não significa 
que se atendam as pessoas de qualquer maneira. O facto de a 
cozinheira ser voluntária não significa que não deva cozinhar bem.

É importante a formação cristã dos técnicos e colaboradores dos 
centros sociais paroquiais, atendendo a que um Centro Social não 
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pode permitir que a organização mate o espírito, que a estrutura 
reduza as pessoas a números, que o funcionalismo desumanize os 
serviços, que a falta de competência profissional, humana e cristã, 
de assalariados e voluntários, o desclassifique na qualidade dos 
serviços que presta e na dimensão evangelizadora que possui (D. 
Jorge Ortiga, Centros Sociais Paroquiais como Ação Social da Igreja).

A caridade da Igreja deve estender-se a todos (Deus é Amor, 
25), como já atrás foi dito:

A Igreja é a família de Deus no mundo. Nesta família, não 
deve haver ninguém que sofra por falta do necessário. Ao mesmo 
tempo, porém, a caritas-agape estende-se para além das fronteiras da 
Igreja; a parábola do bom Samaritano permanece como critério de 
medida, impondo a universalidade do amor que se inclina para o 
necessitado encontrado «por acaso» (cf. Lc 10, 31), seja ele quem 
for. Mas, ressalvada esta universalidade do mandamento do amor, 
existe também uma exigência especificamente eclesial — preci-
samente a exigência de que, na própria Igreja enquanto família, 
nenhum membro sofra porque passa necessidade. Neste sentido se 
pronuncia a Carta aos Gálatas: «Portanto, enquanto temos tempo, 
pratiquemos o bem para com todos, mas principalmente para com 
os irmãos na fé» (6, 10).»

Uma comunidade verdadeiramente cristã não deve aceitar que 
haja necessitados no seu seio. «Só as comunidades cristãs capazes 
de lavar os pés às dores do mundo se tornarão comunidades cre-
díveis e capazes de provocar a sociedade, de interpelar e merecer 
o respeito, a confiança e a admiração de todos» afirma D. Jorge em 
«Centros Sociais Paroquiais como Acção Social da Igreja», n.º 2.

(Diário do Minho» de 06 de dezembro de 2007).

Continua no próximo número.
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1. Dos nossos Pastores

Construtores da Cidade 

Homilia do senhor D. Jorge Ortiga, na celebra-
ção do dia litúrgico de S. Geraldo, em 05 de 
dezembro, na Sé. 

 
Há historiadores que datam a doação da jurisdição e do 

senhorio da cidade de Braga, por D. Teresa e o Conde D. Hen-
rique, à Igreja de Braga no ano de 1110, logo após a morte de 
S. Geraldo (1108).  

Muitos defenderam este título, nomeadamente o Beato Barto-
lomeu dos Mártires, mas o título perdurou até aos dias de hoje, 
sabendo que foi extinto em 1790 com D. Caetano Brandão. 

Ninguém ignora o papel desempenhado pelos arcebispos na 
edificação da cidade. Os seus monumentos e praças estão intima-
mente ligados à capacidade criativa de quem não só ostentava o 
título de Senhores de Braga mas executava numerosos projetos que 
engrandeciam a cidade. 

O Liberalismo trouxe depois o regime da separação de poderes, 
que defendemos e respeitamos. Mas, se Braga foi construída a partir 
da fé dos arcebispos, não deverá ou poderá ela – em regime de 
perfeita liberdade de consciência – continuar a ser delineada e pensada 
por homens que não só não escondem a sua fé mas permitem que 
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ela seja luz de um projeto marcado por valores evangélicos onde as 
pessoas são colocadas no centro de todas as decisões? 

O Papa Francisco afirmou recentemente que Jesus não nos 
“pede que conservemos a sua graça num cofre-forte mas que a 
usemos em benefício dos outros”, de modo a não existirem locais 
ou situações fechadas “à presença e ao testemunho cristão”. 

Não precisará a política da luz da fé e não deverão os políticos 
cristãos ser protagonistas de uma ação renovadora da sociedade? 

Correndo o risco de ser mal interpretado, mas com a trans-
parência com que tenho pautado o meu serviço episcopal, quero 
citar uma passagem da Exortação Apostólica do Papa Francisco que 
transcrevemos para o Programa Pastoral da Arquidiocese. 

“Peço a Deus que cresça o número de políticos capazes de 
entrar num autêntico diálogo que vise efetivamente sanar as raízes 
profundas e não a aparência dos males do nosso mundo. A políti-
ca, tão denegrida, é uma sublime vocação, é uma das formas mais 
preciosas da caridade, porque busca o bem comum. Temos de nos 
convencer que a caridade «é o princípio não só das micro-relações 
estabelecidas entre amigos, na família, no pequeno grupo, mas tam-
bém das macro-relações como relacionamentos sociais, económicos, 
políticos». Rezo ao Senhor para que nos conceda mais políticos, 
que tenham verdadeiramente a peito a sociedade, o povo, a vida 
dos pobres. [...] E porque não acudirem a Deus pedindo-Lhe que 
inspire os seus planos? Estou convencido de que, a partir duma 
abertura à transcendência, poder-se-ia forma uma nova mentalidade 
política” (EG 205). 

Entender a política como vocação que envolve o pensamento 
e o agir de quem cuida da coisa pública numa única preocupação 
de construir o bem comum é uma urgência a encontrar respostas. 
São poucos aqueles que acreditam nos políticos e muitos desejam 
uma nova geração. 

Eu não sou tão pessimista. Vejo políticos, a nível autárquico 
de juntas ou câmaras, assim como a nível de serviços ou da As-
sembleia da República, que têm no peito “a sociedade, o povo, a 
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vida dos pobres deixando-se inspirar por valores que permanecem 
num período das pós-modernidade”. 

Creio não ser inoportuno, e muito menos interpretado como 
intromissão em casa alheia, reconhecer a necessidade de políticos – 
homens e mulheres – que, sem rótulos artificiais, se assumam como 
construtores ativos de uma sociedade mais digna. A dignidade de toda 
a pessoa e da pessoa como um todo, com direitos humanos iguais 
para todos e com os correspondentes deveres, a luta persistente pela 
causa do bem comum, a aceitação do destino universal dos bens, a 
solidariedade como prática quotidiana, uma vida social marcada pela 
liberdade, justiça e verdade, a família defendida e protegida como 
célula vital da sociedade, o trabalho com dignidade e como direito 
onde os direitos se respeitam e o dever de trabalhar se assume, a 
economia como arte de construir uma casa de fraternidade e igualda-
de, o ambiente protegido e respeitado, o património oferecido como 
testemunho de uma identidade. Estes e outros valores são certeza 
de que seremos capazes de construir comunidades verdadeiras onde 
a entreajuda e a partilha destroem as diversas formas de pobreza e 
trabalham pela integração de todos os cidadãos. 

Tudo isto nos é recordado na liturgia de hoje. Nela, Isaías 
interpela a curar e libertar os diversos atribulados, cativos e prisio-
neiros sem nunca desanimar. E a fazê-lo na lógica do Evangelho, 
onde se elogia o administrador fiel e prudente. Administrador 
como pessoa que tem a seu cargo a gestão de bens alheios. Esta 
interpretação adverte-nos a que não esperemos interesses pessoais, 
que coloquemos o bem comum acima de comportamentos man-
chados pela corrupção, que privilegiemos a igual atenção a todos, 
mas com uma preferência por quem não pode agradecer ou pagar, 
pelos pobres e abandonados. 

S. Geraldo nos conceda o dom, num ano em que queremos 
mostrar que a fé deve estar em todos os ambientes humanos, de 
gastar a vida na responsabilidade desinteressada de construirmos 
aldeias e cidades à medida do Homem e com lugar para uma vida 
digna a proporcionar a todos e não apenas a alguns. 
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Uma Mulher que soube estar

Homilia do Senhor D. Jorge Ortiga na cripta 
da basílica do  Sameiro, na solenidade de Nossa 
Senhora da Conceição, em 08 de dezembro.

 
A festa da Imaculada Conceição apresenta, aos cristãos, Maria 

com um privilégio único, irrepetível mas inspirador para diversas 
dimensões existenciais. Este ano gostaria de me fixar em Maria 
como uma mulher do povo que cultivou a arte da presença, 
do estar. “Estar” entendido como atitude de acolhimento e de 
resposta concreta ao que as circunstâncias e as pessoas solicitam. 
Faço-o tendo presente o Programa Pastoral da Arquidiocese de 
Braga que propõe aos católicos e às comunidades a alegria de 
viver a fé em todos os ambientes e tendo presente diversas 
perspetivas. 

Maria vivia em Nazaré, um país desconhecido e sem im-
portância, ao ponto de o Antigo Testamento não o nomear 
uma única vez. E é precisamente esta jovem, simples, frágil e 
desconhecida, que Deus escolhe para ser mãe do Messias. Um 
gesto divino que, por certo, nos recorda as palavras de Paulo à 
comunidade de Corinto: “o que há de fraco no mundo é que 
Deus escolheu para confundir o que é forte” (1 Cor 1, 28). 
No momento em que também Jesus se sentiu frágil – falo de 
Getsémani –, Ele dirigiu-se a Pedro e disse “nem sequer pudeste 
vigiar uma hora comigo!” (Mt 26, 40). Vigiar, olhar atentamente, 
cuidar do outro, estar, são os gestos humanos mais fortes que 
podemos oferecer em tempos de fragilidade como são os nossos. 
Tempos de esquecimento, de pressas, de indiferença. Tempos de 
não sabermos sequer o nome do nosso vizinho. É neste contexto 
que a arte do estar, cultivada por Maria, se revela cada vez mais 
imprescindível e pedagógica. 
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O Evangelho de hoje é uma das mais belas e mais profundas 
páginas da Sagrada Escritura. Na anunciação vejo Maria vazia de 
si para um encontro com Deus e a Sua vontade. Querendo iden-
tificar-se com Deus soube estar com Ele numa lógica de perfeita 
liberdade interior. Livre dos seus projetos, estabelece um diálogo 
de confiança e entrega-se. A liberdade interior é o primeiro passo 
para um projeto de felicidade. Por isso o anjo Gabriel saudou 
Maria com um “Ave, cheia de graça” – Chaire – que quer dizer 
“alegra-te”, alegra-te e experimenta a graça de Deus.  

Não quererá, nos tempos que correm, Maria significar a impor-
tância de estar com Deus por entre uma vida apressada e agitada 
que nem sempre valoriza a dimensão eterna? Este estar com Deus 
não pedirá aos cristãos uma atitude mais contemplativa das coisas 
belas e da natureza com todos os seus prodígios? Disse Bento 
XVI a este respeito, na Igreja da Sagrada Família, que “a beleza é 
a grande necessidade do homem; constitui a raiz da qual brota o 
tronco da nossa paz e os frutos da nossa esperança” (07.11.2010). 
Gostaria, hoje, de acrescentar que da beleza brota também a alegria 
e a confiança. Certamente todos nós já fizemos a experiência de 
nos sentarmos à janela a contemplar a natureza, porventura até já 
observámos o monte do Sameiro a partir da janela da nossa casa. 
Este momento só nosso, de puro gozo, de um olhar voltado para 
o alto, resulta, por assim dizer, da proximidade que experimentamos 
do Criador e da Sua criação. A vida seria diferente se ousássemos 
ter tempo para estar com Deus. 

Em Caná da Galileia, Maria soube estar com os outros para 
acolher os seus problemas e preocupações. Soube ver e responder. 
No meio do barulho de uma festa não se deixou distrair. A sua 
vontade estava desperta, atenta a tudo quanto a realidade envolvente 
solicitava. Estou certo que todas as mães aqui presentes sabem bem 
o que significa um coração em estado de vigilância. 

E como vai o nosso coração? Estará ele descentrado, pronto a 
acolher e a compreender os problemas que nos confidenciam ou 
aqueles ocultos pela vergonha e preocupações? Infelizmente somos, 
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por vezes, vizinhos e caminhamos numa mera curiosidade de quem 
ouve histórias alheias e as colecciona no baú do esquecimento. Não 
nos deixamos tocar pelo mundo dos outros. As notícias, mesmo 
as mais dramáticas, já não nos impressionam. E são tantos os pro-
blemas e as dificuldades. Se o cristão tivesse este treino de estar 
comprometido com os outros, os problemas encontrariam respostas 
adequadas. Apenas uma vida solidária atenua as agruras dos tempos 
que correm. Estar com os outros oferece alegria. 

Maria, no alto do Calvário, soube estar com Jesus no momento 
supremo da dor. Cristo grita o Seu abandono e Maria experimenta 
a máxima desolação sem fugir à dor nem ao sofrimento. Esteve 
eloquentemente de pé sofrendo com quem sofria.  

Não residirá nesta coragem de estar com o sofrimento alheio 
a certeza de uma vida mais tranquila? Quanta gente há fechada 
na sua casa a saborear as lágrimas do desconforto, da falta de pão, 
da solidão, do desencontro familiar! Se ousássemos estar com quem 
sofre haveria menos desespero, suicídio, violência doméstica e lutas 
por questões insignificantes. Estar com o sofrimento alheio prepara 
o ambiente para que juntos ousemos acreditar na vida. 

Na caminhada de Advento que propus para a Arquidiocese de 
Braga, sugeri que esta fosse uma semana de encontro com os outros. 
Quase sempre só cuidamos de nós e dos nossos. Mas, em nome da 
fé a viver, precisamos de sair para nos consciencializarmos que há 
mais mundo e vida para além de nós. Maria Imaculada, a mulher 
vazia de si para ser a cheia de graça, assume-se como serva do 
Senhor e, por isso, amiga de todos e lembra-nos que tudo passa 
pelo amor... um amor presencial com Deus, com os outros e com 
todas as formas de sofrimento pessoal ou alheio. 

Como Maria, saibamos cultivar a arte do estar para que algo 
de novo aconteça na vida de cada um de nós, na Igreja e na so-
ciedade. Que a mãe do silêncio nos ajude a ouvir os dramas dos 
outros para lhes oferecer um coração repleto de amor interventivo. 
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Evangelizar o social

Discurso do senhor D. Jorge Ortiga na Conferência 
da Comissão Nacional Justiça e Paz, no Fórum 
Picoas, em Lisboa, em 13 de dezembro.

Gostaria de trazer à colação, no encerramento desta Confe-
rência anual da Comissão Nacional Justiça e Paz, quanto o papa 
Bento XVI nos deixou ficar na homilia da Eucaristia celebrada 
no Terreiro do Paço, no dia 11 de maio de 2010. “Esta Igreja 
local conclui justamente que a prioridade pastoral hoje é fazer de 
cada mulher e homem cristão uma presença irradiante da pers-
petiva evangélica no meio do mundo, na família, na cultura, na 
economia, na política. Muitas vezes preocupamo-nos afanosamente 
com as consequências sociais, culturais e políticas da fé, dando 
por suposto que a fé existe, o que é cada vez menos realista. 
Colocou-se uma confiança, talvez excessiva, nas estruturas e nos 
programas eclesiais, na distribuição de poderes e funções; mas que 
acontece se o sal se tornar insípido”. 

Creio que todos descortinam a pertinência desta citação. 
Considero-a um verdadeiro programa para a Igreja em Portugal e, 
consequentemente, para as suas estruturas e instâncias operativas. A 
ação pastoral deve ter – diz o Papa – a fé como nascente e foz, 
princípio e fim, como critério principal das suas opções. 

Uma conferência sobre a Dimensão Social da Evangelização 
no mundo de hoje pode dar a entender que se trata de uma 
secção, uma alínea ou, quem sabe, um simples pormenor. Não foi 
esta a intenção dos organizadores e teremos de evitar qualquer 
tipo de segmentação da pastoral sem uma articulada unidade. A 
Igreja é depositária do Evangelho e urge colocá-lo no coração 
da humanidade. Evangelizar não é opcional. É, antes, a expressão 
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mais eloquente da missão da Igreja. Daí que seja fundamental 
centrar toda a ação pastoral no Evangelho, de modo que este seja 
assimilado pelas pessoas e estruturas. Onde ele está presente não é 
possível pactuar com injustiças, desigualdades, vidas indignas, mar-
ginalização, desemprego, violência e tantas outras realidades que a 
sociedade nos oferece.  

No passado dia 8 de Dezembro completaram-se 39 anos da 
exortação apostólica Evangelii Nuntiandi de Paulo VI. Discursan-
do sobre as vias de evangelização, o Papa afirmou no nr. 41 que 
o “testemunho de uma vida autenticamente cristã, entregue nas 
mãos de Deus, numa comunhão que nada deverá interromper, 
e dedicada ao próximo com um zelo sem limites, é o primeiro 
meio de evangelização” (EN 41). Sem o testemunho cristão, é 
vão o nosso agir eclesial. Quando o mesmo Paulo VI, em 1976, 
instituiu o Pontifício Conselho para a Justiça e Paz, atribuiu-lhe 
como missão primordial a promoção da justiça e da paz segundo 
o Evangelho e, consequentemente, a Doutrina Social da Igreja. 
Deveria ser ajuda para aprofundar e difundir a Boa Nova a partir 
da experiência pessoal de uma Igreja que se deixa converter ao 
Evangelho. Isso mesmo sublinhou, no passado 2 de Outubro, o 
Papa Francisco quando falava aos membros da Assembleia Plená-
ria do Pontifício Conselho. “A Igreja está sempre em caminho, à 
procura de novos rumos para o anúncio do Evangelho também 
no campo social.” 

Nesta aplicação concreta do Evangelho, o Papa, já naquele tem-
po, sublinhou dois itinerários urgentes: procurar uma economia ao 
serviço do Homem e do bem comum e uma democracia inclusiva 
e participativa. Cristo, o Deus feito homem, como caminho da 
Igreja faz com que ela se situe permanentemente ao serviço do 
Homem, numa acutilante consciência do que é o bem comum. 
Como afirmou a Gaudium et Spes, “a ordem social e o seu pro-
gresso devem, pois, reverter sempre em bem das pessoas, já que a 
ordem das coisas deve estar subordinada à ordem das pessoas e não 
ao contrário” (GS 26). Por isso, partir da pessoa e da sua dignidade 
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são pilares fundamentais para novas sociedades que almejem uma 
verdadeira democracia sem qualquer género de exclusão. Doutrina 
tradicional, mas que o Papa Francisco recuperou do esquecimento 
no Parlamento Europeu no dia 25 de Novembro deste ano. As 
palavras que ouviu deveriam ser certeza que a dignidade transcen-
dental de todo e qualquer ser humano será defendida para uma 
Europa à medida do Homem. 

Na esteira destes objetivos, podemos regressar então às palavras 
do Papa Bento XVI em Lisboa. A Igreja não é estafeta de uma 
simples doutrina nem a doutrina social é um mero capítulo teórico 
da sua mensagem. São necessário homens e mulheres concretos que 
deem corpo e validade à proposta eclesial e evangélica. Urge, por 
isso, incrementar a presença de católicos nos diversos ambientes da 
sociedade, nas instituições, na política, na economia e nas finanças.  

Quando teremos um mundo novo? Quando tivermos homens 
e mulheres novos. E aqui a Igreja tem algo de importante a dizer 
e a fazer. Nunca será com cristãos anónimos e envergonhados. O 
mundo hodierno exige a coragem e a vontade séria de “ir contra 
a corrente”, como lembrou no passado dia 8 de Dezembro o Papa 
Francisco junto à imagem da Imaculada Conceição na Praça de 
Espanha, em Roma. Nem todos os fins justificam os meios. Mas 
por um deles vale a pena dar a vida: uma humanidade mais igual, 
mais fraterna e mais solidária. 

Teremos um modo para aquilatar a qualidade da evangelização 
do social? Pessoalmente, estou convencido que sim. E ele passa 
prioritariamente pela vivência radical do Evangelho, o qual nos 
abrirá tantos caminhos quantos as necessidades humanas. 
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Portadores da paz de Belém

Homilia proferida pelo senhor D. Jorge Ortiga na 
Sé, em 14 de dezembro, na receção da «Luz da 
Paz de Belém».

 
“Apareceu um homem enviado por Deus, chamado João. Veio 

como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos 
acreditassem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar 
testemunho da luz”. Agradecidos porque o testemunho de João 
chegou até nós e ilumina o mundo e a nossa vida, acolhemos na 
nossa Catedral a Luz da Paz de Belém. Daqui partirá para todo 
o país e será recebida nos agrupamentos de escuteiros do CNE, 
para depois ser partilhada pelas pessoas e instituições, como cha-
ma que passa de mão em mão sem se apagar. “Guiados pela luz 
de Belém… mensageiros da Paz” é a interpelação que a Luz de 
Belém nos quer deixar. 

Mas, como ser um mensageiro da Paz nos dias de hoje? 
A minha alma exulta no Senhor, cantávamos há pouco no salmo 

deste III Domingo do Advento, o Domingo da alegria. Também S. 
Paulo nos pedia: “Vivei sempre alegres”. Sabemos bem que a alegria, 
ou a felicidade, é sempre um projecto a dois, pois acontece quando 
se coloca o outro no centro das nossas atenções. Daí que gostaria 
de antecipar-vos, caros escuteiros, a palavra sugerida, no âmbito 
da Arquidiocese de Braga, para a quarta semana do Advento: Pão. 

Recordei, na mensagem de Advento, que Belém significa a “casa 
do Pão”. Com esta pequena palavra sublinha-se a importância de 
algo essencial e que não deveria faltar a ninguém. Sabemos que 
não é verdade. Ele não está na mesa de todos e muitos nem se-
quer têm mesa para o colocar. Esta chama vinda de Belém deve 
solicitar aos escuteiros a tarefa de trabalhar para que o pão não 
falte a ninguém. 
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Todos reconhecemos uma inequívoca evolução social no nosso 
país mas, insistindo em ideias muito badaladas, quero solicitar-vos 
uma maior sensibilidade e compromisso perante as carências de bens 
alimentares que ainda vão escasseando para muitos. Neste período 
de Natal multiplicam-se os cabazes e alguns pobres conseguem 
receber o que, noutras circunstâncias, seria porventura desperdiça-
do. A noite de Natal é especial. Ainda mais especial será se nos 
recordarmos que a vida de muitas famílias é escura. No Natal há 
o indispensável. E nos outros dias? 

Muitos condenam uma atitude assistencialista onde se dá o pão. 
Sabemos que é verdade. “Não se pode enfrentar o escândalo da 
pobreza promovendo estratégias de contenção que só tranquilizam e 
transformam os pobres em seres domesticados e inofensivos. Como 
é triste ver que, por detrás de presumíveis obras altruístas, o outro 
é reduzido à passividade, é negado ou, ainda pior, escondem-se ne-
gócios e ambições pessoais: Jesus defini-los-ia hipócritas. Mas como 
é agradável quando se vêem em movimento povos e sobretudo os 
seus membros mais pobres e os jovens. Então sim, sente-se o vento 
de promessa que reacende a esperança num mundo melhor. Que 
este vento se transforme em furacão de esperança. Eis o meu desejo” 
proclamava o Papa Francisco em recente discurso aos movimentos 
populares reunidos no Vaticano (28 outubro 2014). O pão deve ser 
ganho talvez com o suor e canseiras. Só que, para isso, é necessário 
que existam condições para trabalhar. O trabalho é um direito e não 
podemos, como crentes, tranquilizar-nos enquanto o desemprego persis-
tir, como também recordava o Santo Padre: “Não existe pior pobreza 
material — faço questão de o frisar — da que não permite que se 
ganhe o pão e priva da dignidade do trabalho. O desemprego juvenil, 
a informalidade e a falta de direitos laborais não são inevitáveis, são 
o resultado de uma prévia opção social, de um sistema económico 
que põe os benefícios acima do homem, se o benefício é económico, 
acima da humanidade ou do homem, são efeitos de uma cultura do 
descarte que considera o ser humano como um bem de consumo, 
que se pode usar e depois deitar fora”. 
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Sabeis que o objectivo final do projecto educativo do CNE é a 
“partida”, quando um Caminheiro, considerado merecedor pelo seu 
Clã, é enviado. Assim fica bem marcado que é para a sociedade e 
para a Igreja que o escutismo forma os seus membros. É, pois, de 
esperar que entre vós surjam ideias e projectos de caminhos novos 
a percorrer, verdadeira incubadora onde novos talentos frutificam 
nos terrenos já reparados ou então encontrando pistas capazes de, 
num futuro, gerar lugares de trabalho. Temos o direito ao trabalho 
mas temos igualmente o dever de o criar. 

O Escuteiro tem o dever de deixar o mundo melhor! 
Devemos lutar para um trabalho digno para todos. Mas é preciso 

mais. A luz de Belém é sinal de uma pessoa. Acreditamos que esta 
pessoa tem um nome e devemos pronunciá-lo sem receio. Jesus 
é o Seu nome e este nome, esta pessoa, deve voltar à sociedade 
portuguesa. O Papa Francisco recordou aos Eurodeputados ainda 
há pouco tempo que “o que gera a violência não é a glorificação 
de Deus, mas o seu esquecimento”. 

Caros escuteiros, um Natal sem a luz que é Jesus Cristo é 
mera fantasia e jogo a distrair do realismo da vida. Sei como vos 
inquieta o mundo em que vivemos. São muitas as vossas desilusões 
e as vossas expectativas permanentemente goradas. Mas o futuro 
está repleto de esperança se ousardes acreditar na responsabilidade 
de restituir Deus à história. Ultrapassai falsas imagens da religião 
e reencontrai-vos com Cristo e n’Ele mudai a cor do mundo. A 
escuridão não pode continuar a impor-se. Vede longe e descortinai 
caminhos novos. “É melhor acender uma vela que amaldiçoar a 
escuridão”, disse Confúcio. Muitos perdem-se em lamentos. Nós 
iremos fazer tudo ao nosso alcance para que a luz de Cristo brilhe 
nas famílias e nos diversos ambientes. 

Este Domingo inaugura, de certa maneira, a “semana da alegria”. 
Encontrai-a em Cristo e levai-a a todos, particularmente aos jovens. 
De Belém, “casa do pão”, vemnos a Luz da Paz. Não esqueçais que 
“repartir o pão” é sempre o sinal maior, o sacramento, da presença 
viva de Jesus Cristo no meio de nós! Saí da sede do agrupamento, 
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saí dos grupos fechados em si mesmos, para partilhar a Luz de 
Belém, para partilhar o pão, para entregar a vida! 

Termino com um pensamento do monge fundador do mo-
naquismo, Sto. Antão: “Quem faz bem aos outros, faz bem a si 
mesmo”. A nossa alegria está em tornar os outros felizes. 

 

A eloquência da ação

Mensagem de Natal do senhor D. Jorge Ortiga.

“A eloquência da acção” completa e dá força ao acolhimento da 
palavra porque “as obras são a linguagem que todos entendem”. E, 
no Natal, palavra escreve-se com letra maiúscula. Eis que o “Verbo 
se fez homem e veio habitar connosco” (Jo 1, 14).

A sociedade moderna está marcada pela palavra. Fala-se para 
comunicar, exigir, criticar, denunciar, propor, reclamar. Fala-se pre-
sencialmente, com calma ou gritando, ou virtualmente, escondendo 
o rosto ou a identidade. São diversas as ocasiões e as modalidades 
para usar da palavra oportuna ou inoportunamente.

O Natal, por sua vez, é tempo de contemplar, de “tomar conta 
da Palavra para que Ela tome conta de nós”. A Palavra com letra 
maiúscula ou, se preferirmos, o Verbo que se fez homem e veio 
habitar connosco (cf. Jo 1, 14). O nascimento de Cristo significa, 
por isso, o apelo a uma palavra diferente da nossa parte. Uma 
palavra vinculada a Cristo, inspirada nos gestos e nas ações que 
Ele realizou, uma palavra que seja testemunho para a sociedade.
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Neste período natalício, como gostaria de verificar que as palavras 
dos políticos não fossem mero balbuciar de sons sem correspondên-
cia existencial. Como seria bom que a comunicação social não se 
vendesse a interesses mas optasse coerentemente pela verdade. Como 
o mundo seria diferente se a transparência permeasse os diálogos 
das pessoas. O Natal exige que as palavras tenham correspondência 
com acções. As palavras valem se tiverem suporte nas obras. As obras 
são a linguagem que todos entendem. Obras de amor e de justiça 
precisam-se! Deixemos, então, que elas falem e a sociedade será outra.

Que o nosso olfacto seja sensível aos odores vindos dos mais 
diversos dramas da humanidade. Que as nossas mãos toquem as mãos 
de quem sofre e espera respostas.  Que a nossa vida se identifique 
com a vida do próximo e as suas interpelações.

Tocados pela necessidade de agir para o bem dos outros, se-
jamos o “abraço de Deus” que restitui a dignidade humana e dá 
resposta às mais variadas necessidades materiais e espirituais que 
surgem de improviso.

Não é proibido sonhar

Homilia do senhor D. Jorge Ortiga, na Sé, na 
Missa do Dia de Natal.

É famoso o discurso de Martin Luther King que inspirou su-
cessivas gerações a construírem um mundo mais justo e fraterno. 

“Eu tenho um sonho”, disse o pastor protestante. Também eu 
tenho um sonho. Sonho com um homem desperto e de olhar 
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atento. Sonho com um homem inquieto e preocupado com o 
futuro da humanidade.

Partilho ainda o sonho do Papa Inocêncio III que, numa noite, 
viu a Basílica de São João de Latrão, a igreja-mãe de todas as igrejas, 
a desabar e um pequeno e insignificante religioso a ampará-la para 
que não caísse. Inocêncio III sonhou com S. Francisco, sonhou a 
“Igreja pobre para os pobres” do nosso Papa Francisco.

O Natal anima em mim todos estes sonhos. Diz-me que não 
é proibido sonhar um mundo de paz e de simplicidade, de diálogo 
entre as religiões, de justiça social e de ternura humana. Diz-me 
que não é proibido sonhar um mundo onde, em cada um dos 
nossos corações, existe um espaço de hospitalidade.

Comove-me sempre, na missa da noite, escutar o evangelho de 
Lucas e o discreto detalhe que Jesus foi deitado numa manjedoura 
“porque não havia lugar para eles na hospedaria” (Lc 2, 7). 

Que humanidade é a nossa que não encontra lugar para acolher 
uma criança na sua fragilidade? 

Foi esta mesma recusa desumana que João sintetizou no evan-
gelho de hoje dizendo que Jesus “veio para o que era seu, e os 
seus não o receberam” (Jo 1, 11).

Sei que muitas famílias e pessoas individuais hoje se sentem 
igualmente recusadas, descartáveis. Sentem que forças sem rosto 
lhes roubam os seus sonhos. É nestas circunstâncias que se revelam 
imprescindíveis exemplos e atitudes que nos façam acreditar num 
mundo diferente. 

Nesta quadra de Natal, gostaria de realçar dois conjuntos de 
personagens típicos do Natal e que nos podem sugerir acções de 
fé e fraternidade.

Os pastores. Os pastores são os últimos da sociedade, os ignorados 
pelo poder instaurado e dependem da complacência da natureza 
para sobreviver. A sua vida é precária. Mas, nesta precariedade, es-
tão especialmente despertos aos sinais extraordinários. Umas vezes 
por receio que o seu sustento seja destruído. Outras vezes porque 
o extraordinário – podemos até dizer divino – a ninguém deixa 
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indiferente. Na verdade, disse Isaías que “o povo que andava nas 
trevas viu uma grande luz” (Is 9, 1).  

Não será este feixe de luz o mesmo que os mensageiros celes-
tes anunciaram: “encontrareis um recém-nascido envolto em faixas 
e deposto numa manjedoura”? (Lc 2, 12). Os pastores são, deste 
modo, a imagem dos novos evangelizadores. Pessoas simples, atentas, 
alegres, que se animam mutuamente e colocam Cristo em primeiro 
lugar. São a tradução perfeita das “sentinelas [...] que rompem em 
brados de alegria” e consolam o povo de Deus (cf. Is 52, 9) através 
de uma presença que oferece tranquilidade e diz que a solidão de 
Maria e José com o Menino não deve ser tolerada.

Os reis magos. Estes sábios do Oriente viram a mesma estrela dos 
pastores e, segundo Mateus, também eles “ao ver a estrela, sentiram 
imensa alegria” (Mt 2, 10). Caminharam então apressadamente para 
Belém a fim de adorarem o menino e deixarem as suas ofertas. 

Belém, como sabemos, significa casa do pão. Este significado e 
este gesto remetem-me para outro episódio bíblico: o milagre da 
multiplicação dos pães (cf. Mt 14, 13-21). Jesus, com apenas cinco 
pães e dois peixes, alimentou 5000 pessoas. Um cenário que parece 
hoje repetir-se. São milhares as pessoas que, morando numa casa 
do pão, não têm pão para comer, não têm roupa para vestir, não 
tem casa para habitar, não têm voz para as consolar.

Num tempo onde os recursos são poucos, também nós teremos 
de ser sábios e transformar o pouco em muito. Como? Mediante a 
partilha generosa onde se sente a alegria de dar, um voluntariado 
responsável que sabe encontrar tempo disponível para intervir e 
uma gestão eficaz dos bens colocados nas nossas mãos por Deus.

Permiti que agora vos conte um sonho.
Era o ano de 2011. Os padres da nossa arquidiocese sonharam 

uma bolsa capaz de acorrer aos mais necessitados. Deram um mês 
do seu salário e constituíram o fundo “Partilhar com esperança”. 
Esse pequeno sinal cresceu e, ao longo destes três anos, foram 
apoiadas 726 famílias e 2075 pessoas. Foram entregues mais de 
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230.000€. 80% desse valor serviu para pagar rendas de casa e os 
restantes 20% pagaram medicação, água, luz e tantos outros bens 
de primeira necessidade. 

Quem imaginaria que um discreto gesto seria capaz de trans-
formar a vida de tanta gente?

Este fundo continua a responder a partir da generosidade de muitos 
e vai continuar porque acredito que este sonho da solidariedade não 
cessará. Está a ser resposta para a pobreza envergonhada de todas as 
paróquias da Arquidiocese. Não resolvemos todos os problemas mas 
os pequenos gestos possuem uma força de ternura impressionante.  

Fernando Pessoa deixou escrito no Livro do desassossego que 
“matar o sonho é matarmo-nos. É mutilar a nossa alma. O so-
nho é o que temos de realmente nosso, de impenetravelmente e 
inexpugnavelmente nosso”. É bem verdade. Daí que o Natal seja 
a revelação do sonho de Deus: em Cristo constituir uma única 
família com todos os povos onde os desprotegidos sentem a presença 
operante de uma comunidade cristã. Esta é a garantia de que não 
devemos desistir de acreditar num mundo de fraternidade e justiça.

Sínodo da Família

Apelo do senhor D. Jorge Ortiga a que os dioce-
sanos participem na preparação do próximo Sínodo 
dos Bispos sobre a família.

A família, mais do que nunca, tem sido tema de diálogo e de 
debate. Nem sempre de um modo adequado e com fidelidade à 
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verdadeira doutrina. Os problemas são variados e a Igreja confia 
aos católicos a corresponsabilidade de encontrar respostas.

O Sínodo dos Bispos percorreu uma etapa e quer, agora, dar 
continuidade a esse impulso inicial. Quer discernir em estilo sinodal 
– envolvendo toda a Igreja – os caminhos para propor a doutrina 
através do anúncio do Evangelho da Família e da consciencialização 
das diversas perspetivas pastorais a serem acolhidas e ativadas nas 
nossas comunidades cristãs.

Nesta corresponsabilidade eclesial, quero solicitar aos sacerdotes, 
aos membros dos Institutos de Vida Consagrada, às diversas associa-
ções e movimentos que procurem refletir, pessoalmente e em grupo, 
sobre os Lineamenta e responder às 46 questões aí colocadas. O 
texto encontra-se na página web da Arquidiocese de Braga (www.
diocesebraga.pt) em formato Word e PDF. O assunto deve depois ser 
abordado nas palestras, no Conselho Pastoral e Presbiteral, assim 
como nas diferentes reuniões marcadas para o efeito.

As respostas devem ser enviadas para o Secretário da Acção 
pastoral (sergiotorres70@gmail.com).

Que esta caminhada sinodal sobre a vocação e a missão da 
família na Igreja e no mundo contemporâneo envolva e compro-
meta a todos numa serena reflexão típica de quem procura dar um 
contributo positivo num assunto de primordial importância para o 
presente e futuro da família.

+ Jorge Ortiga, Arcebispo Primaz 
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Atividades pastorais:
dezembro/2014

D. Jorge

 05 – Presidiu na Sé à celebração litúrgica de S. Geraldo. 
Benzeu em Ribeirão a Casa Santa Maria. Esteve 
presente em Braga na inauguração de obras realizadas 
na paróquia de S. José de S. Lázaro e participou num 
seminário sobre economia social.

 06 – Assistiu a um concerto na igreja de Santa Cruz, em 
Braga.

 07 – Benzeu uma capela mortuária na paróquia da Lou-
reira, arciprestado de Vila Verde.

 08 – Presidiu à celebração da Eucaristia na cripta da Ba-
sílica do Sameiro.

 10 – Participou no Seminário do Verbo Divino, em Gui-
marães, na palestra do arciprestado de Guimarães e 
Vizela. Esteve na Faculdade de Teologia, na apresen-
tação de um livro do P. Rui Sousa.

 13 – Proferiu uma conferência no Fórum Picoas, em 
Lisboa,  sobre «evangelizar o social».

 14 – Concluiu a visita pastoral à paróquia de Garfe, ar-
ciprestado de Póvoa de Lanhoso, onde presidiu à 
abertura de mais uma edição da «Aldeia dos Pre-
sépios». Presidiu na Sé a uma celebração que levou 
para todo o país a «Luz da Paz de Belém».

 16 – Esteve presente num encontro de Natal do Clero.
 17 – Esteve presente na apresentação do projeto solidário 

«Senhora do Leite».
 18 – Recebeu o secretário geral dos trabalhadores social-

-democratas (TSD). Participou num convívio de 
idosos do Patronato de Maximinos.
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 20 – Esteve presente na festa de Natal do Projeto Homem 
e da Empresa do Diário do Minho.

 21 – Esteve presente na inauguração do Presépio de Pris-
cos. Presidiu à celebração da Eucaristia na igreja de 
Nossa Senhora do Amparo, na Póvoa de Lanhoso.

 22 – Participou na Ceia de Natal do Centro Social P. 
David de Oliveira Martins, em Ruílhe.

 24 – Presidiu à celebração da Eucaristia na Casa Sacer-
dotal. Participou num almoço de Natal que a Cruz 
Vermelha promoveu para 54 sem-abrigo.

 25 – Presidiu à celebração da Eucaristia na Sé.
 27 – Presidiu à celebração da Eucaristia no Estabelecimento 

Prisional de Braga.
 28 – Presidiu à celebração da Eucaristia para as Irmãs da 

Congregação da Divina Providência e Sagrada Família.

D. Francisco Senra

 03 – Continuou as visitas pastorais ao arciprestado da Póvoa 
de Lanhoso. Preparaou a visita pastoral à paróquia 
de S. Emilião.

 04 – Preparou a visita pastoral à paróquia de Frades.
 05 – Preparou a visita pastoral à paróquia de Rendufinho.
 06 – Fez a visita pastoral à paróquia de S. Emilião.
 07 – Fez a visita pastoral às paróquias de Rendufinho e 

Frades.
 08 – Presidiu à solenidade da Imaculada Conceição com 

celebração da Eucaristia para os Seminários de Braga.  
Presidiu à celebração da Missa e benzeu o Centro 
Paroquial de Ribeiros, no arciprestado de Fafe.

 10  – Participou numa reunião do clero do Arciprestado 
de Barcelos e numa reunião do Conselho Episcopal.
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 11 e 12 – Preparou a visita pastoral às paróquias de Arosa, 
Castelões e Garfe.

 13 – Participou na Assembleia Regional do Corpo Nacional 
de Escutas (CNE). Fez a visita pastoral à paróquia 
da Arosa.

 14 – Fez a visita pastoral às paróquias de Castelões e Garfe. 
Participou na inauguração da “Aldeia dos Presépios”, 
em Garfe.

 15 – Participou numa reunião da Comissão Episcopal da 
Família e do Laicado, em Fátima. Preparou a visita 
pastoral à paróquia de Campo.

 16 – Participou num Encontro de Natal para o Clero 
no Auditório Vita. Continuou a preparação da visita 
pastoral à paróquia de Campo. Fez uma palestra aos 
membros da Milícia de Santa Maria sobre “Os Cris-
tãos e a Política – Testemunho de S. Tomás More”.

 17 – Presidiu à celebração da Missa na festa de Natal das 
Oficinas de S. José.

 18 – Reuniu com os crismandos das paróquias de Covelas 
e Ferreiros.

 19 – Presidiu ao funeral do Padre José Gonçalves de Sousa, 
na paróquia de S. Gens, Fafe. Participou na reflexão 
natalícia da Cúria Diocesana. Presidiu à Missa da 
festa de Natal da UCP-Braga.

 20 – Fez a visita pastoral à paróquia de Campo. Presidiu 
à Missa da festa de Natal da Ordem de Malta no 
Norte de Portugal, na igreja dos Clérigos da cidade 
do Porto. Participou no Jantar de Natal do Movimento 
dos Cursos de Cristandade da Arquidiocese de Braga 
realizado no Centro  João Paulo II, na Apúlia.

 21 – Presidiu à celebração da Missa e administrou o Sa-
cramento da Confirmação nas paróquias de Covelas 
e Ferreiros.



42 Ação Católica | janeiro 2. Igreja Diocesana

 23 – Preparou a visita pastoral à paróquia da Esperança.
 25 – Presidiu à Missa de Natal celebrada na paróquia de 

S.ta Maria Maior, no adro da igreja do Senhor da 
Cruz, em Barcelos.

 26 – Preparou a visita pastoral às paróquias de Brunhais 
e Travassos.

 27 – Fez a visita pastoral à paróquia da Esperança. Proferiu 
uma palestra e presidiu à celebração da Missa com 
a Associação “Cor Unum” em Carapeços, Barcelos.

 28 – Fez a visita pastoral às paróquias de Travassos e 
Brunhais.
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2. Serviços Centrais

Decretos de aprovação
de estatutos

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

CONFRARIA DE SANTA LUZIA, sita na paróquia de 
São Tiago de Encourados, Concelho de Barcelos, Arciprestado de 
Barcelos e Arquidiocese de Braga. 

Constam de cinquenta e oito Artigos, distribuídos por oito capí-
tulos, exarados em vinte e quatro páginas (incluído o averbamento) 
autenticadas com o selo branco da Cúria Arquiepiscopal de Braga.

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

O ato fica registado na Cúria Arquiepiscopal, no Processo n.º 
4794 / 2013 e na Secção dos Entes Canónicos.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 09 de dezembro de 2014.

CONFRARIA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, 
sita na paróquia de Nossa Senhora da Conceição da Matriz, 
Concelho de Póvoa de Varzim, Arciprestado de Vila do Conde / 
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Póvoa de Varzim e Arquidiocese de Braga, requerido a aprovação 
do seu estatuto;

Constam de cinquenta e oito Artigos, distribuídos por oito 
capítulos, exarados em vinte e quatro páginas (incluído o averba-
mento) autenticadas com o selo branco da Cúria Arquiepiscopal 
de Braga.

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

O ato fica registado na Cúria Arquiepiscopal, no Processo n.º 
4568 / 2013 e na Secção dos Entes Canónicos.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 18 de dezembro de 2014.

CONFRARIA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO, sita 
na paróquia de São Pedro de Fragoso, Concelho de Barcelos, Ar-
ciprestado de Barcelos e Arquidiocese de Braga. 

Constam de cinquenta e sete Artigos, distribuídos por oito 
capítulos, exarados em vinte e cinco páginas (incluído o averba-
mento) autenticadas com o selo branco da Cúria Arquiepiscopal 
de Braga.

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

O ato fica registado na Cúria Arquiepiscopal, no Processo n.º 
1717 / 2014 e na Secção dos Entes Canónicos.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 30 de dezembro de 2014.
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Decretos de extinção
de entes canónicos

Tendo sido requerida a extinção do CENTRO SOCIAL 
PAROQUIAL DE SÃO CLEMENTE DE BASTO sedeado 
na Paróquia de São Clemente de Basto, Arciprestado de Celorico 
de Basto e Arquidiocese de Braga;

Atendendo a que não se vislumbram possibilidades de se poder 
dar continuidade às atividades e projetos a que se propunha, e tendo 
decorrido os trâmites exigidos, integrados no Processo Nº 4102 / 
2014 da Cúria Arquiepiscopal de Braga, nada obstando ao deferimento;

D. JORGE FERREIRA DA COSTA ORTIGA, por mercê 
de Deus e da Santa Sé Apostólica, Arcebispo de Braga e Primaz das 
Espanhas, no uso da sua jurisdição, de acordo com os cânones 120 
§ 1º e 320 § 2º e o Art.º 46 das Normas Gerais das Associações 
de Fiéis;

Extingue o CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SÃO 
CLEMENTE DE BASTO sedeado na Paróquia de São Cle-
mente de Basto, Arciprestado de Celorico de Basto e Arquidiocese 
de Braga e, dando cumprimento ao estipulado nos estatutos, de-
creta que qualquer direito ou obrigação, bem como os bens que 
possam pertencer a esta entidade extinta, passem para Fábrica da 
Igreja Paroquial de São Clemente de Basto, sita no Arciprestado 
de Celorico de Basto e Arquidiocese de Braga.

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

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

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 09 de dezembro de 2014.
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***
Tendo sido requerida a extinção da CONFRARIA DAS 

ALMAS sedeada na Paróquia de São João Baptista de Areias e 
Madalena de Vilar, Arciprestado de Barcelos e Arquidiocese de Braga;

Atendendo a que não se vislumbram possibilidades de se poder 
dar continuidade às atividades e projetos a que se propunha, e 
tendo decorrido os trâmites exigidos, integrados no Processo Nº 
4085 / 2014 da Cúria Arquiepiscopal de Braga, nada obstando ao 
deferimento;

D. JORGE FERREIRA DA COSTA ORTIGA, por mercê 
de Deus e da Santa Sé Apostólica, Arcebispo de Braga e Primaz 
das Espanhas, no uso da sua jurisdição, de acordo com os cânones 
120 § 1º e 320 § 2º e o Art.º 46 das Normas Gerais das Asso-
ciações de Fiéis;

Extingue a CONFRARIA DAS ALMAS sedeada na Paróquia 
de São João Baptista de Areias e Madalena de Vilar, Arciprestado 
de Barcelos e Arquidiocese de Braga e, dando cumprimento ao 
estipulado nos estatutos, decreta que qualquer direito ou obrigação, 
bem como os bens que possam pertencer a esta entidade extinta, 
passem para Fábrica da Igreja Paroquial de São João Batista de 
Areias e Madalena de Vilar, sita no Arciprestado de Barcelos e 
Arquidiocese de Braga.

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

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

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 09 de dezembro de 2014.
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Provisões a corpos gerentes

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

CORO POLIFÓNICO DE GUALTAR, sita na Paróquia de 
São Miguel de Gualtar, Arciprestado de Braga, Concelho de Braga 
e Arquidiocese de Braga, constituídos por:

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente:   Manuel Joaquim da Silva Palha
Secretários:   Marino Henriques 
    Fernando Dias Lage

ADMINISTRAÇÃO
Presidente:   Manuel Luís Ferreira
Vice-Presidente:  Maria da Luz Veloso Ribeiro
Secretário:   Mário Álves Soares Ribeiro Braga
Tesoureiro:   Manuel Ferreira Vieira 
Vogal:    Ana Martins Rodrigues

CONSELHO FISCAL
Presidente:   Joaquim Ferreira de Sousa
Vogais:   Ana Maria Sousa Marcos
    Maria Deolinda Peixoto Vilaça

ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA: 
P.e Domingos Ferreira da Silva Brandão

Esta homologação é válida até 21 de novembro de 2017.
E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 

4060 / 2014. 
Braga, Cúria Arquiepiscopal, 02 de dezembro de 2014.
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IRMANDADE DE SÃO BRÁS, sita na Paróquia de São 
Miguel de Gualtar, Arciprestado de Braga, Concelho de Braga e 
Arquidiocese de Braga, constituídos por:

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente:   Rogério Torres Machado
Secretários:   António Henriques 
    Manuel Fernando Leite da Silva

ADMINISTRAÇÃO
Juiz:    Fernando José Barbosa Freitas
Secretário:   Carlos Ramoa Vieira
Tesoureiro:   João Alves Teixeira
Vogais:   António Nicolau Correia Catarino; 
    Rui Tiago Magalhães Moreira;
    Manuel da Silva Fernandes; 
    Cristiano Alexandre Ferreira Nunes;
    Domingos Nogueira Lopes Ferreira; 
    Nuno António Ferreira Marcos

CONSELHO FISCAL
Presidente:   António Gomes de Carvalho
Vogais:   Mário de Jesus Leite Rebelo
    Bernardino Flores Francisco Antunes

ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA: 
P.e Domingos Ferreira da Silva Brandão

Esta homologação é válida até 23 de novembro de 2017.
E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 

4061 / 2014. 
Braga, Cúria Arquiepiscopal, 02 de dezembro de 2014.
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ASSOCIAÇÃO DE JOVENS DA ARQUIDIOCESE DE 
BRAGA - AJAB, sita na Paróquia de São Vitor, Arciprestado de 
Braga, Concelho de Braga e Arquidiocese de Braga, constituídos por:

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente:   P.e João Paulo Coelho Alves
Secretária:   Filipa Raquel Fernandes da Silva 
Secretário:   Nuno José da Cunha Roque Faria

ADMINISTRAÇÃO
Presidente:   Alberto Manuel Ribeiro Gonçalves
Secretária:   Joana Isabel Carneiro Gomes da Silva
Tesoureiro:   Luís Miguel Pinheiro Fernandes
Vogais:   Alcindo dos Santos Lopes 
    Joana Amorim Carvalho

CONSELHO FISCAL
Presidente:   Vítor Manuel de Oliveira Brito
Relator:   Carla Sofia Carneiro Gomes da Silva
Secretária:   Catarina Alexandra Ferreira de Lima

ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA: 
P.e Luís Miguel Figueiredo Rodrigues

Esta homologação é válida até 27 de setembro de 2017.
E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 

4062 / 2014. 
Braga, Cúria Arquiepiscopal, 02 de dezembro de 2014.

CONFRARIA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, 
sita na Paróquia de São Pedro de Escudeiros, Arciprestado de 
Braga, Concelho de Braga e Arquidiocese de Braga, constituí-
dos por:
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MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente:    José Meira Gomes
Secretário:    Joaquim Paulo Martins Rodrigues 
Secretário:   José Maria da Silva Ferreira

ADMINISTRAÇÃO
Presidente:    António Oliveira Ferreira
Secretário:    Fernando Costa Machado
Tesoureiro:    Joaquim Moreira Maia
Procurador:    Amândio Sá Meira
Mordomo Assistente:  João Oliveira Veiga
Vogais:    Fernando Jorge Rodrigues Ferreira 
     Albino da Costa Oliveira

CONSELHO FISCAL
Presidente:    José Manuel Carvalho Gomes
Vogais:    Maria Lúcia da Silva Ferreira
     Maria de Fátima Silva Ferreira

ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA: 
P.e Abílio Duarte da Silva Brito

Esta homologação é válida até 16 de novembro de 2019.
E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 

4063 / 2014. 
Braga, Cúria Arquiepiscopal, 04 de Dezembro de 2014.

CONFRARIA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO, sita na 
Paróquia de São Paio de Vilar de Figos, Arciprestado de Barcelos, 
Concelho de Barcelos e Arquidiocese de Braga, constituídos por:

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente:    Porfírio Gomes da Silva
Secretários:    Manuel Carvalho da Costa 
     José Miranda Faria
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ADMINISTRAÇÃO
Presidente:    Arlindo Lomba Miranda
Secretário:   Rui Miguel Oliveira Miranda
Tesoureiro:   Joaquim Faria Oliveira
Vogais:   Joaquim José da Silva Faria Oliveira
    Maria de Fátima Gomes Costa Miranda

CONSELHO FISCAL
Presidente:   Laurentino Santos Costa
Vogais:   Manuel Assunção da Silva Amorim
    António Figueiredo Loureiro

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

Esta homologação é válida até 14 de abril de 2017.
E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 

4103 / 2014. 
Braga, Cúria Arquiepiscopal, 09 de dezembro de 2014

IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA 
DE AMARES, sita na Paróquia de Santa Maria de Ferreiros, 
Arciprestado de Amares, Concelho de Amares e Arquidiocese de 
Braga, constituídos por:

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente:   Paulo Jorge Almeida Gomes
    António Araújo Almeida
    Etelvina Martins Faria Almeida Vieira

ADMINISTRAÇÃO
Provedor:   Sérgio Paulo Guimarães de Sousa
Vice-Provedor:  Artur Eleutério Gonçalves Macedo
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    Francisco António Pereira Alves
    Francisca de Jesus Soares Avelar
    Manuel Neves de Carvalho
    Marta da Paz Veloso Ribeiro
    José Augusto Fernandes Silva
Suplentes:   João Barros Queirós
    Augusto Justiniano Gonçalves Rodrigues 
    João Batista Silva Abreu Dias 
    Carlos Manuel Gonçalves Macedo

CONSELHO FISCAL
Presidente:   Paula Maria Machado Silva
    Felicidade Vilas Sá Martins
    Orlanda Celina Ferreira Macedo
Suplentes:   André Luís Costa Macedo Martins 
    Manuel Orlindo Faustino
    Ana Maria Silva Gonçalves Andrade

Esta homologação é válida até 23 de dezembro de 2017.
E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 

4194 / 2014. 
Braga, Cúria Arquiepiscopal, 23 de dezembro de 2014.

IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA 
DE VIEIRA DO MINHO, sita na Paróquia de Nossa Senho-
ra da Conceição de Vieira do Minho, Arciprestado de Vieira do 
Minho, Concelho de Vieira do Minho e Arquidiocese de Braga, 
constituídos por:

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente:   Dr. Óscar Ferreira Gomes
    Dr. Carlos Alberto Leite Branco 
    José António Canelas Ribeiro
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ADMINISTRAÇÃO
Provedor:  Dr. Alfredo Inácio de Abreu Ramalho
   Dr. António João Guimarães Matos
   Luís Alberto Costa Pereira
   Dr. Luís Eugénio Silva Carneiro
   Prof.ª Maria da Fé Peixoto Ribeiro Almeida
   Maria Fernanda Gonçalves Gomes
   Dr.ª Maria Leonor M. Castro Quaresma
Suplentes:  Prof.ª Maria Helena Rebelo Ribeiro
   Dr.ª Maria Ivone Macedo Ferreira
   Nuno Alberto Vitória Pereira

CONSELHO FISCAL - DEFINITÓRIO
Presidente:  Jorge Gaspar Vieira Rodrigues
   Álvaro Carneiro Gonçalves
   Fernanda Magalhães Dias
Suplentes:   Maria da Conceição Leite de Almeida Forte 
   Maria Isabel Silva Fraga 
   Manuel Carvalho Vieira

Esta homologação é válida até 22 de ovembro de 2017.
E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 

4119 / 2014. 
Braga, Cúria Arquiepiscopal, 11 de ezembro de 2014.

IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA 
DE BRAGA, sita na Paróquia de São José de São Lázaro, Arci-
prestado de Braga, Concelho de Braga e Arquidiocese de Braga, 
constituídos por:

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Efectivos:  João Manuel Lobo de Araújo (Presidente);
   Horácio da Costa Azevedo
   Carlos Alberto da Silva Vilas Boas
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Suplentes:  Francisco Gomes
   Helena Cristina Pinto Lopes da Silva 
   Maria Fernanda Guerreiro Martins Araújo

ADMINISTRAÇÃO
Efectivos:   Bernardo José Ferreira Reis
   Domingos Silva Araújo
   Gastão Seara Rodrigues Sequeira
   Isabel Maria Egydo Nobre Falcão de Carvalho  

   Álvares
   Jorge Manuel Silva Santos
   José Alberto Braga de Sousa Ribeiro
   Vitor Manuel Lago Cruz Corais
Suplentes:  Luís Guilherme de Andrade Ribeiro Marques  

   da Fonseca
   Maria da Conceição Cruz Amorim Pinto
    Teresa de Jesus Lemos de Sousa Amorim Lopes.

CONSELHO FISCAL - DEFINITÓRIO
Efectivos:  José Luís da Rocha Melo
   Júlio Augusto Lopes da Rocha Quintas
   Pedro José Pinheiro e Silva
Suplentes:  Luís Manuel Bastos de Sousa
   Murilo David dos Santos Lima
   José Manuel de Andrade Ribeiro

Esta homologação é válida até 22 de novembro de 2017.
E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 

4077 / 2014.
 Braga, Cúria Arquiepiscopal, 04 de dezembro de 2014.

CONFRARIA DE SÃO PEDRO, SÃO TOMÁS DE 
AQUINO E NOSSA SENHORA DA LAPA, Paróquia de 
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São João do Souto, Arciprestado de Braga e Concelho de Braga, 
constituídos por:

COMISSÃO ADMINISTRATIVA
Presidente:  Cón. Dr. José Paulo Leite de Abreu
Secretário:  Cón. Manuel Azevedo Tinoco
Tesoureiro:  Cón. Fernando Teixeira Alves Monteiro

ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA
D. Jorge Ferreira da Costa Ortiga

Esta homologação é válida até 02 de dezembro de 2015.
Durante este tempo, a referida Comissão deve regularizar a 

identificação e inscrição dos Associados, tendo em vista a realização 
de eleições de Corpos Gerentes, bem como, concluir o processo 
de revisão de estatutos.

E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 
4196 / 2014. 

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 23 de dezembro de 2014.

CONFRARIA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO, Pa-
róquia de São Martinho de Sande, Arciprestado de Guimarães e 
Vizela e Concelho de Guimarães, constituídos por:

COMISSÃO ADMINISTRATIVA
Presidente:  José Augusto de Oliveira
Secretária:  Maria de Lourdes Oliveira e Silva
Tesoureiro:  José Ribeiro
Vogal:   Abel Duarte Gomes
Vogal:   José Gonçalves

ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA
P.e Abel Braga Arantes de Faria
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Esta homologação é válida até 30 de dezembro de 2015.
Durante este tempo, a referida Comissão deve encontrar entre 

os Associados uma lista tendo em vista a realização de eleições de 
Corpos Gerentes.

E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 
4216 / 2014. 

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 30 de dezembro de 2014.
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3. Programa Pastoral

Informações diversas

O Clero do arciprestado de Barcelos reuniu em 10 de 
dezembro no Centro Espírito Santo e Missão (antigo Seminário 
da Silva). O senhor D. Francisco Senra falou da sua experiência 
de pároco e o P. Francisco Marcelino Esteves, da escola de música 
sacra e da pastoral familiar.

Uma centena de acólitos do arciprestado de Braga teve 
um encontro em 29 de novembro no Centro Paroquial D. Amália 
Costa Lima, em Gualtar. Refletiram sobre o tema «Oração, fonte 
de boas obras».

Está previsto um segundo encontro em 17 de janeiro.

Preparação para o Matrimónio. Estão programadas sessões 
na zona pastoral da cidade do arciprestado de Vila Nova de Fa-
malicão para os dias 24 e 31 de janeiro e 14 e 21 de fevereiro.

A X Jornada da Família realiza-se em 07 de fevereiro no 
centro pastoral de Vila Nova de Famalicão.
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Agenda para fevereiro

 01 – Ofertório para a Universidade Católica
 02 – Dia dos Consagrados
 07 – Dia do Animador Juvenil (DAPJ) - (Centro Pastoral)
 07 – Encontro da Equipa Arciprestal de Catequese de 

Vieira do Minho
 07 – Dia Arciprestal do Catequista em Guimarães e Vizela
 07 – Reflexão Mensal: “A ordem de não-reanimação” – 

Associação Católica de Enfermeiros e Profissionais 
de Saúde (ACEPS)

 07-08 – Jornadas Desportivas - Jovens em Caminhada (JOE-
MCA)

 07-08 – Visita aos doentes pela catequese das paróquias do 
Arciprestado de Celorico de Basto

 11 – Dia Mundial do Doente
 11 – Conselho Episcopal
 11 – Encontro de catequistas coordenadores paroquiais do 

Arciprestado de Cabeceiras de Basto
 13 – Momento de reflexão na Quaresma, para catequistas 

do Arciprestado de Fafe
 13 – Formação Cristã de Adultos: V Encontro de «Fé Vi-

vida»: A família (em cada Zona Pastoral de Barcelos)
 14 – Dia Arciprestal do Catequista em Barcelos
 14 – Encontro descentralizado de formação permanente 

no Arciprestado de Vila do Conde/ Póvoa de Varzim 
 14 – Atividade “Ao Encontro do Outro Eu”, destinada a 

toda a comunidade catequética do Arciprestado de 
Póvoa de Lanhoso

 14 – Seminário de Aprofundamento do Renovamento 
Carismático Católico
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 14-15 – Jornadas Desportivas - Jovens em Caminhada (JOE-
MCA)

 17 – Encontro de catequistas coordenadores paroquiais do 
Arciprestado de Amares

 18 – Início da Quaresma: Cinzas
 19 – Conselho Arquidiocesano para a Pastoral Catequética
 21 –  Momento de Oração de Quaresma para catequistas 

no Arciprestado de Barcelos
 23 – Encontro da Equipa Arciprestal de Catequese de Fafe
 23-26 – Semana de Estudos Teológicos
 24 – Recoleção mensal para o clero (Seminário Conciliar)
 26 – Momento de Reflexão/Oração na Quaresma para 

catequistas no Arciprestado de Amares
 27 – Conselho Económico Arquidiocesano
 27 - 01 de março: Curso de Iniciação - Jovens em Caminhada 

(JOEMCA)
 28 – Encontro descentralizado de formação permanente 

no Arciprestado de Vila do Conde/ Póvoa de Varzim 
 28 – Conselho Pastoral Arquidiocesano
 28 - 01 de março: Retiro da Cúria Juvenil Nossa Senhora da 

Anunciação - Braga, na Apúlia
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4. Clero e Seminários

Notícias diversas 

O Seminário de Nossa Senhora da Conceição promoveu 
em 08 de dezembro a Festa das Famílias. 

Participaram, além dos alunos dos dois seminários, familiares e 
antigos alunos. 

O programa incluiu a celebração da Eucaristia, presidida pelo 
senhor D. Francisco Senra, uma exposição de presépios e uma tarde 
recreativa e cultural.

Aquele Seminário está a celebrar 90 anos de existência.

Um encontro de Natal do Clero realizou-se em 16 de 
dezembro no Auditório Vita. Principiou com a oração de Laudes 
seguida de uma conferência, um momento cultural e almoço. 

A conferência, subordinada ao título «Ensinar os que não sa-
bem», esteve a cargo de Frei Luís Oliveira. 

Duas dezenas de alunos do Externato de S. Miguel de Refojos, 
Cabeceiras de Basto, apresentaram uma encenação do Natal.

O P. Eduardo Duque apresentou em 10 de dezembro o livro 
«Mudanças Culturais, Mudanças Religiosas – perfis e tendências da 
religiosidade em Portugal, numa perspetiva comparada». 

Eduardo Duque é doutor em Sociologia pela Faculdade de 
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Ciências Políticas e Sociologia da Universidade Complutense de 
Madrid (2008), mestre em Filosofia pela Universidade do Minho 
(2002) e licenciado em Teologia pela Faculdade de Teologia da 
Universidade Católica em Braga.

O livro do P. Rui Sousa, «A Igreja é corpo de Cristo – 
Para um estudo de eclesiologia Paulina» foi apresentado em 10 de 
dezembro na Faculdade de Teologia. 

Mons. Domingos da Silva Araújo recebeu em 05 de de-
zembro a medalha de mérito grau ouro que lhe foi atribuída pela 
Câmara Municipal de Braga.

O P. José Gonçalves de Sousa faleceu em 17 de dezembro, 
com 94 anos de idade. A missa exequial foi celebrada no dia 19 
na igreja paroquial de S. Gens, arciprestado de Fafe, de onde era 
natural.

Nascido em 14 de outubro de 1920 e ordenado sacerdote em 
15 de agosto de 1944, o P. José Gonçalves de Sousa iniciou o 
ministério sacerdotal como capelão do Hospital da Santa Casa da 
Misericórdia de Guimarães e do Hospital e Asilo de Fafe. Anos 
depois foi nomeado pároco de Ribeiros, arciprestado de Fafe, cargo 
que desempenhou até 2004.

«Padre Manuel de Faria Borda no centenário do seu 
nascimento» é o título de um livro da autoria de Elisa Lessa, 
apresentado em 06 de dezembro no Fórum Municipal Rodrigues 
Sampaio, em Esposende.

A Associação dos Antigos Alunos dos Seminários da Arqui-
diocese de Braga reuniu em assembleia geral em 13 de dezembro, 
no Seminário Menor.
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Notícias diversas

António Gonçalves, da Congregação dos Missionários do 
Espírito Santo, faleceu em 01 de dezembro no Seminário de Fraião.

Natural de Freixianda, Ourém, tinha 87 anos de idade.

Maria Aurora Armesto Valcarcel, das Religiosas Servas de 
Jesus, faleceu em 15 de dezembro na casa da Rua de S. Domin-
gos, em Braga.

Natural de Lugo, Espanha, tinha 89 anos de idade.

Alfredo Dinis. A Câmara Municipal de Braga homenageou 
postumamente o P. Alfredo Dinis S.J., atribuindo-lhe a medalha 
municipal de mérito grau ouro.

5. Religiosos/as



632. Igreja Diocesana

Notícias diversas

A paróquia de Santa Maria de Ribeiros, no arciprestado 
de Fafe, inaugurou em 08 de dezembro obras que transformaram 
a residência paroquial em Centro Pastoral Paroquial, que fica ago-
ra dotado de um salão de atos, quatro salas de catequese, capela 
mortuária e casas de banho.

No mesmo Centro Pastoral há ainda lugar para habitação do 
pároco e cartório paroquial, com um quarto e cozinha, um escri-
tório e sala de espera.

A paróquia de S. José de S. Lázaro, no arciprestado de 
Braga, inaugurou em 05 de dezembro um novo Lar de Idosos, 
Centro de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário, espaços de apoio 
à infância, remodelação das capelas mortuárias, entrada principal 
da igreja paroquial, salas de apoio aos Movimentos Pastorais da 
Paróquia, telhado e fachadas da igreja, adro e parque de estacio-
namento.

«A Nossa Lapa». A Confraria da Igreja de Nossa Senhora 
da Lapa e São Bartolomeu de Vila do Conde promoveu, em 07 
de dezembro, a apresentação do livro «A Nossa Lapa», da autoria 
de José Emídio.

6. Património
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«Centro Social da Paróquia de Nogueira – 26 anos de 
história» é o título de um livro de Manuel Marques apresentado 
em 05 de dezembro.

Uma imagem de Santiago foi benzida em 08 de dezembro 
na igreja da Santa Casa da Misericórdia de Esposende. Recorda o 
apoio dado aos peregrinos dos caminhos de Santiago.

Uma exposição de presépios foi inaugurada em 08 de de-
zembro no Seminário de Nossa Senhora da Conceição, em Braga. 
Pode ser visitada até 21 de janeiro. 

Apresenta mais de 90 presépios e ainda cinco telas alusivas à 
quadra natalícia, da autoria de antigos seminaristas.

Ternura foi o nome de uma exposição de presépios da artesã 
Isabel Cardoso, inaugurada em 08 de dezembro no Tesouro-Museu 
da Sé. Pode ser visitada até 08 de janeiro.

Isabel Cardoso é natural de S. Pedro de Bairro, Vila Nova de 
Famalicão.

Um presépio minhoto foi inaugurado em 12 de dezembro 
no Museu Pio XII. Promovido pela Rusga de S. Vicente, S. José, 
Nossa Senhora e todo o ambiente retratam uma casa rural minhota 
de há um século atrás.

A mostra foi enriquecida por várias esculturas particulares trazidas 
de Angola, da Guiné-Bissau, do México e de Belém, bem como por 
pinturas do espólio do Museu Pio XII alusivas à Sagrada Família.

Uma exposição intitulada «Ser Mãe», com trabalhos da 
artesã Conceição Sapateiro, foi inaugurada em 09 de dezembro na 
Torre Medieval (Nossa Senhora da Torre).

Uma exposição de presépios foi inaugurada em 12 de de-
zembro na basílica de S. Pedro do Toural, em Guimarães. 
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A Associação dos Amigos do Mosteiro de Santo André 
de Rendufe, constituída formalmente em 15 de setembro e 
apresentada publicamente em 06 de dezembro, pretende lutar pela 
preservação daquele ex-libris do património do concelho de Amares, 
fundado por Egas de Penegate. 

Considera urgente uma intervenção nomeadamente nas cober-
turas da igreja, da capela do Santíssimo, da sacristia e da antiga 
hospedaria.

Aquele mosteiro, em muito mau estado de conservação, é agora 
propriedade do Estado, uma vez que o Governo adquiriu em 2012 
o que era pertença de particulares.

Um CD com cânticos em honra de Nossa Senhora do 
Sameiro foi apresentado em 06 de dezembro durante um concerto 
realizado na igreja de Santa Cruz, em Braga.

A Santa Casa da Misericórdia de Barcelos abriu ao pú-
blico, em 19 de dezembro, o seu Núcleo Museológico.
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Notícias diversas

Uma série de dezassete encontros de formação para 
catequistas do arciprestado de Barcelos (Curso Acreditar) princi-
piou em 15 de janeiro. 

Garfe – Aldeia dos Presépios. A paróquia de Garfe, no 
arciprestado da Póvoa de Lanhoso, inaugurou em 14 de dezem-
bro a 13.ª edição da «Aldeia dos Presépios». São 15 os presépios 
dispersos por outros tantos lugares da paróquia, que puderam ser 
visitados até 04 de janeiro.

No salão paroquial foi inaugurada uma exposição de 620 pequenos 
presépios, da coleção particular do P. Luís Manuel Peixoto Fernandes.

O Presépio ao Vivo de Priscos foi inaugurado em 21 de 
dezembro. 

Esta IX edição teve como novidades as catacumbas – monu-
mento evocativo dos cristãos perseguidos por todo o mundo - e 
um conjunto de casas construídas com a ajuda de reclusos do 
Estabelecimento Prisional e Regional de Braga. Contou também 
com a participação, como figurante, da muçulmana Sámia Issufo 
Sulemane. Na «tenda solidária» recolheram-se donativos para a 
construção de um poço  de água no norte de Moçambique.

7. Educação da Fé
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O presépio concentra-se num espaço de cerca de 30.000 metros 
quadrados, nos quais se podem encontrar  mais de 90 cenários e 
600 figurantes.

A Aldeia de Jesus. A paróquia de Santa Lucrécia de Algeriz, 
no arciprestado de Braga, procurou reconstituir a Aldeia de Jesus, 
entre 06 e 08 de dezembro, no edifício da antiga escola primária. 

Um encontro de formação de coros realizou-se em 30 
de novembro no Santuário de Nossa Senhora do Bom Despacho, 
em Cervães, arciprestado de Vila Verde, promovido pelas paróquias 
de Cabanelas, Cervães, Escariz (S. Martinho e S. Mamede), Parada 
de Gatim, Prado, Soutelo, Turiz e Oleiros. Participaram mais de 
250 pessoas  

Uma recoleção de Advento realizou-se em 06 de dezembro 
no Centro Espírito Santo e Missão (Seminário da Silva), Barcelos.

A Palavra. A paróquia de Duas Igrejas, no arciprestado de 
Vila Verde, iniciou em outubro a publicação do boletim «A Pala-
vra». Elaborado, inicialmente, pelos jovens que frequentam o 10.º 
ano de catequese, pretende-se que venha a ser alargado a todos 
os jovens e crianças de catequese da paróquia. «Será uma forma 
de os incentivar a novas formas de aprendizagem e de mostrar à 
comunidade a sua alegria de serem cristãos úteis».

«O que é uma espiritualidade para a vida comum?» 
foi o tema de uma conversa em tempo de Advento, no dia 12 de 
dezembro, no Auditório Vita, em que participaram Isabel Varanda 
e José Tolentino Mendonça.

O livro «A hospitalidade na construção da identidade 
cristã», da autoria do P. João Alberto Correia, foi apresentado em 
12 de dezembro pelo P. José Tolentino Mendonça.
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Este livro resulta da primeira tese de doutoramento realizada 
na Faculdade de Teologia Braga.

Uma Bênção a grávidas realizou-se em 14 de dezembro na 
Sé e nela participaram quase duas dezenas de senhoras.

O Centro Académico de Braga (CAB) promoveu em 17 
de dezembro a celebração, na Sé, da «Missa Rorate», realizada à 
luz de velas. Foi animada pelo Coro Académico da Universidade 
do Minho.

O Grupo Coral e Instrumental do Carmo (Braga) 
promoveu em 28 de dezembro, no Auditório Vita, um concerto 
comemorativo dos seus 45 anos de atividade.

O programa incluiu a recolha de bens alimentares para o Centro 
P. David de Oliveira Martins, de Ruílhe. 

O Grupo foi constituído com o objetivo de acompanhar as 
evoluções sociais e musicais e, ao mesmo tempo, cativar e chamar 
para a igreja um público juvenil que teimava em se afastar de todo 
o tipo de manifestações religiosas.

Tem seis instrumentos diferentes e um coro de 26 elementos 
entre sopranos, tenores e contraltos. É seu diretor artístico José 
Manuel Palha, coadjuvado pela maestrina Leopoldina Almendra.

A XXIV Semana Bíblica de Barcelos decorreu entre 26 e 
31 de dezembro no salão das Franciscanas Missionárias de Maria, 
em Arcozelo. Foi subordinada ao tema «Ser família cristã, hoje, na 
Igreja e no mundo».
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Notícias diversas

A cerimónia nacional da Luz da Paz de Belém, pro-
movida pelo Corpo Nacional de Escutas (CNE), realizou-se na Sé 
de Braga em 14 de dezembro. Participaram mais de 500 escuteiros 
de todo o país.

Escuteiros de diferentes países da Europa e de outros con-
tinentes distribuem a Luz da Paz, acesa em cada ano por um 
rapaz ou rapariga austríacos na Gruta da Natividade de Jesus, 
em Belém. 

A distribuição da Luz da Paz a todos os países participan- 
tes é feita a partir de Viena. Nesta cidade, no dia 13 de dezem- 
bro, a Luz é entregue às delegações para que a façam chegar 
aos seus respetivos países com uma mensagem de Paz, Amor e 
Esperança. 

A Cúria Juvenil de Braga da Legião de Maria promo-
veu em 30 de novembro uma recoleção no Centro Social Amália 
da Costa Lima, em Gualtar. Participaram três dezenas de jovens e 
orientou a reflexão o P. Juvenal Dinis.

A Confraria de Nossa Senhora do Sameiro entregou em 
08 de dezembro diplomas a 60 novos irmãos.

8. Apostolado dos Leigos
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O Agrupamento n.º 560 do Corpo Nacional de Escutas 
(CNE), de Lago, arciprestado de Amares, promoveu em 08 de 
dezembro uma peregrinação a Fátima, participada por 66 pessoas.

O Agrupamento 1374 de Ribeirão do Corpo Nacional de 
Escutas recriou em 28 de dezembro  no Senhor dos Perdões o 
ambiente de Jerusalém e de Belém, no tempo de Jesus, com um 
Presépio ao Vivo.

A Equipa Arciprestal da Pastoral de Jovens de Braga 
promoveu em 30 de dezembro, em S. Martinho de Dume, um 
encontro de ação de graças.

Principiou às 20h45 com um momento intenso de oração na 
igreja paroquial, seguido de um convívio, no salão. 

Durante este foi apresentada uma nova banda de canções de 
mensagem cristã, «Banda Nova Esperança», com sede na paróquia 
de Frossos.
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Notícias diversas

O Conselho Arquidiocesano da Pastoral da Saúde reuniu 
em 03 de dezembro.

A paróquia de S. Lázaro, no arciprestado de Braga, inaugurou 
em 05 de dezembro a ampliação das instalações do Centro Social.

Este Centro presta apoio a 206 crianças em jardim de infância, 
a 118 em ATL (Atividades para Tempos Livres) e a 90 em creche. 
Serve 40 idosos em lar e 40 em serviço de apoio domiciliário. Dá 
trabalho a 110 pessoas. 

Aquele Centro foi criado em 1982 com a denominação de 
Centro Paroquial de Fraternidade e de Solidariedade Social.

O Centro Social Paroquial de Ribeirão, no arciprestado 
de Vila Nova de Famalicão, inaugurou em 05 de dezembro o Lar 
Residencial e Centro de Atividades Ocupacionais para pessoas com 
deficiências e incapacidades.

Tem capacidade para 24 pessoas em Lar Residencial e 30 em 
atividades ocupacionais e representa um investimento de cerca de 
dois milhões de euros.

Aquele Centro Social acolhe a tempo inteiro e parcial 120 idosos, 
240 crianças e 34 pessoas com deficiência, e emprega cem pessoas.

9. Pastoral Social
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A paróquia de Santo Adrião, no arciprestado de Braga, 
promoveu, entre 29 de novembro e 14 de dezembro, a campanha 
«Enxoval do Menino Jesus», destinada à recolha de vestuário, pro-
dutos e acessórios para bebé.

O papel dos cristãos na política foi o tema de uma pa-
lestra promovida em 16 de dezembro pela Militia Sanctae Mariae 
– Cavaleiros de Santa Maria.

Vítor Coutinho foi eleito em 21 de dezembro Provedor da 
Santa Casa da Misericórdia de Barcelos. Sucede no cargo a An-
tónio Pedras.

Aquela instituição distribuiu no Natal 50 cabazes a famílias 
carenciadas.

Bernardo José Ferreira Reis tomou em 14 de dezembro 
posse do cargo de Provedor da Santa Casa da Misericórdia de 
Braga, para que foi reeleito.

Sérgio Sousa tomou posse do cargo de Provedor da Santa 
Casa da Misericórdia de Amares, em 27 de dezembro. Sucede no 
cargo a José Paulo Tinoco.

Pastoral Prisional. Jovens, catequistas e catequizandos dos 9.º 
e 10.º anos, oriundos de diversos arciprestados  das dioceses de 
Braga e de Viana do Castelo, escreveram cartas aos reclusos dos 
estabelecimentos prisionais de Braga e de Guimarães. 

Foram-lhes entregues no dia 24 de dezembro, juntamente com 
um chocolate oferecido pelo senhor D. Jorge Ortiga.
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Monsenhor António Teixeira 

Na Casa Sacerdotal, em Braga, faleceu no dia 6 do mês de 
novembro Monsenhor António Teixeira que, durante 45 anos, foi 
pároco de São Cristovão de Selho, arciprestado de Guimarães e Vizela.

Foi em 1995, quando ainda aparentemente estava apto para o 
exercício de responsável da comunidade paroquial que ele, por motivos 
de saúde, decidiu colocar o cargo à disposição do bispo diocesano, 
passando a viver na sua residência em Vinhós, Fafe. Pouco tempo 
depois optou por fazer parte de uma nova família, onde sentiria 
o aconchego e as atenções de que necessitava, a Casa Sacerdotal.

A memória que Monsenhor António Teixeira deixa é, natu-
ralmente como a de todos os mortais, uma memória incomum; 
mas a dele fica avivada por traços muito especiais. Foi, de facto, 
a imagem do Bom Pastor: notava-se nele a santa ambição de que 
a paróquia de S. Cristóvão brilhasse sempre perante quaisquer 
avaliações a que todo o corpo visível não escapa. E isto tem um 
nome adequado que se chama zelo; o pico desta qualidade, virtude, 
pôde exemplificar-se numa atitude determinada, em oposição aos 
conselhos e avisos sérios dos próprios médicos: ele prontificou-se 
para assistir espiritualmente uma jovem paroquiana doente acometida 
pela doença da raiva.

10. Memória
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O sentido de organização exemplar, que possuía, pode verificar-
-se através dos seus ficheiros, designadamente o ficheiro da cate-
quese. Homem previdente e providente cuidou de criar condições 
financeiras para enfrentar a construção duma igreja nova, residência 
paroquial e projeção do Centro Social Paroquial.

A alegria e felicidade que espalhava eram contagiantes no zelo 
constante pelo crescimento espiritual do seu povo, quer no con-
tacto pessoal, como através das Obras, Associações e Movimentos 
apostólicos, que acompanhava e davam corpo à sua ação pastoral. 

Como não podia deixar de acontecer, como sacerdote Mons. 
António Teixeira era, de verdade, um ser sociável: deixou gratíssima 
memória nos convívios com os colegas, nomeadamente nos tempos 
litúrgicos fortes, Advento, Quaresma, tríduos e outras festas ocasionais 
em que havia sempre um “ponto final” de descontração: as atas 
por ele redigidas em latim bárbaro definem bem a união fraterna 
que caraterizava os sacerdotes da sua zona pastoral.

Tal foi o amor que dedicou ao seu povo que o levou a alimentar 
o sonho de ficar sempre no meio dele; por isso, quis que os seus 
restos mortais ficassem no cemitério paroquial de S. Cristovão a 
aguardar feliz ressurreição.

No convívio amigo com os irmãos sacerdotes estes chamavam-
-lhe S. Cristovão. E o “são Cristovão” continua, na eloquência do 
túmulo, agora, a interceder pelo seu rebanho bem amado.

O funeral realizou-se no dia 8 de novembro, presidido pelo 
bispo auxiliar de Braga, D. Francisco Senra Coelho, com muitos 
sacerdotes concelebrantes e participação de centenas de fiéis.

Monsenhor António Teixeira nasceu a 12 de março de 1923 
em Vinhós, Fafe, tendo sido ordenado presbítero a 29 de setembro 
de 1946. Iniciou o serviço pastoral a 16 de novembro de 1946 
na secretaria do Paço Arquiepiscopal. A 20 de outubro de 1949 
foi nomeado capelão do Colégio do Sagrado Coração de Maria, 



752. Igreja Diocesana

em Guimarães e, pouco tempo depois, pároco de São Cristovão 
de Selho. No início da década de oitenta foi nomeado capelão de 
Sua Santidade o Papa João Paulo II com o título de monsenhor.

L.C.
«O Conquistador»

14.Novembro.2014

Notícias diversas

O Grupo de Teatro São João Bosco, com sede no Semi-
nário Conciliar, apresentou em 15 de dezembro, no Auditório Vita, 
uma peça alusiva aos 90 anos do Seminário de Nossa Senhora da 
Conceição.

«Santa Senhorinha de Basto: a sua vida e o seu culto» 
foi o tema de uma tertúlia realizada em 05 de dezembro na Casa 
do Tempo de Cabeceiras de Basto.

«Uma Confraria do Mar. A Misericórdia de Esposende 
entre os séculos XVI e XIX» é o título de um livro de José 
Ferrão Afonso editado pela Câmara de Esposende.





Da Igreja em Portugalgal

3.





Mons. Joaquim Carreira

Monsenhor Joaquim Carreira declarado «Justo entre 
as Nações» por ter salvo judeus em Roma. É o 
quarto português a receber distinção do Memorial 
do Holocausto de Jerusalém.

O ‘Yad Vashem’, Memorial do Holocausto de Jerusalém, deci-
diu outorgar o título de ‘Justo entre as Nações’ ao padre Joaquim 
Carreira, vice-reitor e reitor do Colégio Pontifício Português, de 
Roma, entre 1940 e 1954.

A declaração do Yad Vashem foi divulgada em 12 de dezem-
bro pelo blogue especializado em temática religiosa ‘Religionline’, 
recordando alguns dados biográficos do sacerdote católico nascido 
em 1908 numa aldeia próxima de Fátima, ordenado padre em 1931 
e formado na pilotagem de aviões.

Em 1940, já em plena II Guerra Mundial, mudou-se para 
Roma, que viria a ser ocupada pelos nazis em setembro de 1943.

Monsenhor Joaquim Carreira ofereceu abrigo a várias pes- 
soas perseguidas pelos nazis, incluindo três membros da família 
Cittone.
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No relatório da atividade do Colégio, o padre Carreira escre-
veu: “Concedi asilo e hospitalidade no colégio a pessoas que eram 
perseguidas na base de leis injustas e desumanas”.

A decisão do Yad Vashem foi tomada a 4 de setembro pelo seu 
Departamento dos Justos, mas só agora divulgada.

O título de ‘Justo entre as Nações’ é usado pelo ‘Yad Vashem’ 
para designar as pessoas que salvaram judeus durante o Holocausto, 
arriscando as suas próprias vidas e é a maior distinção concedida 
por Israel a pessoas que não professam a fé judaica.

Monsenhor Joaquim Carreira passa a ser o quarto português a 
ser declarado ‘Justo’, depois de Aristides de Sousa Mendes, o côn-
sul português em Bordéus; Carlos Sampayo Garrido, embaixador 
de Portugal na Hungria; e José Brito Mendes, operário português 
casado com uma francesa e residente em França, que salvou uma 
menina, filha de judeus.

As pessoas declaradas ‘Justo entre as Nações’ são distinguidas 
com uma medalha e um certificado de honra, além de verem os 
seus nomes inscritos no mural de honra do Jardim dos Justos, do 
Yad Vashem – onde uma pequena floresta de árvores homenageia 
também os seus nomes.
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Da Santa Sé

4.





Ano da Vida Consagrada

Carta Apostólica do Papa Francisco às pessoas 
consagradas para proclamação do Ano da Vida 
Consagrada.

Consagradas e consagrados caríssimos!
Escrevo-vos como Sucessor de Pedro, a quem o Senhor Jesus 

confiou a tarefa de confirmar na fé os seus irmãos (cf. Lc 22, 32), 
e escrevo-vos como vosso irmão, consagrado a Deus como vós.

Juntos, damos graças ao Pai, que nos chamou para seguir Jesus na 
plena adesão ao seu Evangelho e no serviço da Igreja e derramou 
nos nossos corações o Espírito Santo que nos dá alegria e nos faz 
dar testemunho ao mundo inteiro do seu amor e da sua misericórdia.

Fazendo-me eco do sentir de muitos de vós e da Congrega-
ção para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida 
Apostólica, por ocasião do quinquagésimo aniversário da Consti-
tuição dogmática Lumen gentium sobre a Igreja, que no capítulo VI 
trata dos religiosos, bem como do Decreto Perfectae caritatis sobre 
a renovação da vida religiosa, decidi proclamar um Ano da Vida 
Consagrada. Terá início no dia 30 do corrente mês de Novembro, 
I Domingo de Advento, e terminará com a festa da Apresentação 
de Jesus no Templo a 2 de Fevereiro de 2016.



84 Ação Católica | janeiro 4. Da Santa Sé

Depois de ter ouvido a Congregação para os Institutos de Vida 
Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, indiquei como ob-
jetivos para este Ano os mesmos que São João Paulo II propusera 
à Igreja no início do terceiro milénio, retomando, de certa forma, 
aquilo que já havia indicado na Exortação pós-sinodal Vita conse-
crata: «Vós não tendes apenas uma história gloriosa para recordar e 
narrar, mas uma grande história a construir! Olhai para o futuro, 
para o qual vos projeta o Espírito a fim de realizar convosco ainda 
coisas maiores» (n. 110).

– I –
Os objetivos do Ano da Vida Consagrada

1. O primeiro objetivo é olhar com gratidão o passado. Cada 
um dos nossos Institutos provém duma rica história carismática. Nas 
suas origens, está presente a ação de Deus que, no seu Espírito, 
chama algumas pessoas para seguirem de perto a Cristo, traduzirem 
o Evangelho numa forma particular de vida, lerem com os olhos da 
fé os sinais dos tempos, responderem criativamente às necessidades 
da Igreja. Depois a experiência dos inícios cresceu e desenvolveu-
-se, tocando outros membros em novos contextos geográficos e 
culturais, dando vida a modos novos de implementar o carisma, 
a novas iniciativas e expressões de caridade apostólica. É como a 
semente que se torna árvore alargando os seus ramos.

Neste Ano, será oportuno que cada família carismática recorde 
os seus inícios e o seu desenvolvimento histórico, para agradecer a 
Deus que deste modo ofereceu à Igreja tantos dons que a tornam 
bela e habilitada para toda a boa obra (cf. Lumen gentium, 12).

Repassar a própria história é indispensável para manter viva a 
identidade e também robustecer a unidade da família e o sentido 
de pertença dos seus membros. Não se trata de fazer arqueologia 
nem cultivar inúteis nostalgias, mas de repercorrer o caminho das 
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gerações passadas para nele captar a centelha inspiradora, os ideais, 
os projetos, os valores que as moveram, a começar dos Fundadores, 
das Fundadoras e das primeiras comunidades. É uma forma também 
para se tomar consciência de como foi vivido o carisma ao longo 
da história, que criatividade desencadeou, que dificuldades teve de 
enfrentar e como foram superadas. Poder-se-á descobrir incoerências, 
fruto das fraquezas humanas, e talvez mesmo qualquer esqueci-
mento de alguns aspetos essenciais do carisma. Tudo é instrutivo, 
tornando-se simultaneamente apelo à conversão. Narrar a própria 
história é louvar a Deus e agradecer-Lhe por todos os seus dons.

De modo particular, agradecemos-Lhe por estes últimos 50 anos 
após o  Concílio Vaticano II, que representou uma «ventania» do 
Espírito Santo sobre toda a Igreja; graças ao Concílio, de facto, a 
vida consagrada empreendeu um fecundo caminho de renovação, o 
qual, com as suas luzes e sombras, foi um tempo de graça, marcado 
pela presença do Espírito.

Que este Ano da Vida Consagrada seja ocasião também para 
confessar, com humildade e simultaneamente grande confiança em 
Deus Amor (cf. 1 Jo 4, 8), a própria fragilidade e para a viver 
como experiência do amor misericordioso do Senhor; ocasião para 
gritar ao mundo com força e testemunhar com alegria a santidade 
e a vitalidade presentes na maioria daqueles que foram chamados 
a seguir Cristo na vida consagrada.

2. Além disso, este Ano chama-nos a viver com paixão o pre-
sente. A lembrança agradecida do passado impele-nos, numa escuta 
atenta daquilo que o Espírito diz hoje à Igreja, a implementar de 
maneira cada vez mais profunda os aspetos constitutivos da nossa 
vida consagrada.

Desde os inícios do primeiro monaquismo até às «novas comu-
nidades» de hoje, cada forma de vida consagrada nasceu da chamada 
do Espírito para seguir a Cristo segundo o ensinamento do Evan-
gelho (cf. Perfectae caritatis, 2). Para os Fundadores e as Fundadoras, 
a regra em absoluto foi o Evangelho; qualquer outra regra pretendia 
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apenas ser expressão do Evangelho e instrumento para o viver em 
plenitude. O seu ideal era Cristo, aderir inteiramente a Ele podendo 
dizer com Paulo: «Para mim, viver é Cristo» (Flp 1, 21); os votos 
tinham sentido apenas para implementar este seu amor apaixonado.

A pergunta que somos chamados a pôr neste Ano é se e como 
nos deixamos, também nós, interpelar pelo Evangelho; se este é 
verdadeiramente o «vademecum» para a vida de cada dia e para as 
opções que somos chamados a fazer. Isto é exigente e pede para 
ser vivido com radicalismo e sinceridade. Não basta lê-lo (e no 
entanto a leitura e o estudo permanecem de extrema importância), 
nem basta meditá-lo (e fazemo-lo com alegria todos os dias); Jesus 
pede-nos para pô-lo em prática, para viver as suas palavras.

Jesus – devemos perguntar-nos ainda – é verdadeiramente o 
primeiro e o único amor, como nos propusemos quando professamos 
os nossos votos? Só em caso afirmativo, poderemos – como é nosso 
dever – amar verdadeira e misericordiosamente cada pessoa que 
encontramos no nosso caminho, porque teremos aprendido d’Ele 
o que é o amor e como amar: saberemos amar, porque teremos 
o seu próprio coração.

Os nossos Fundadores e Fundadoras sentiram em si mesmos 
a compaixão que se apoderava de Jesus quando via as multidões 
como ovelhas extraviadas sem pastor. Tal como Jesus, movido por 
tal compaixão, comunicou a sua palavra, curou os doentes, deu 
o pão para comer, ofereceu a sua própria vida, assim também os 
Fundadores se puseram ao serviço da humanidade, à qual eram 
enviados pelo Espírito servindo-a dos mais diversos modos: com 
a intercessão, a pregação do Evangelho, a catequese, a instrução, o 
serviço aos pobres, aos doentes... A inventiva da caridade não co-
nheceu limites e soube abrir inúmeras estradas para levar o sopro 
da Evangelho às culturas e aos sectores sociais mais diversos.

O Ano da Vida Consagrada questiona-nos sobre a fidelidade à 
missão que nos foi confiada. Os nossos serviços, as nossas obras, a 
nossa presença correspondem àquilo que o Espírito pediu aos nossos 
Fundadores, sendo adequados para encalçar as suas finalidades na 
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sociedade e na Igreja atual? Há algo que devemos mudar? Temos 
a mesma paixão pelo nosso povo, solidarizamo-nos com ele até ao 
ponto de partilhar as suas alegrias e sofrimentos, a fim de podermos 
compreender verdadeiramente as suas necessidades e contribuir com 
a nossa parte para lhes dar resposta? Como a seu tempo pedia São 
João Paulo II, «a mesma generosidade e abnegação que impeliram 
os Fundadores devem levar-vos a vós, seus filhos espirituais, a man-
ter vivos os seus carismas, que continuam – com a mesma força 
do Espírito que os suscitou – a enriquecer-se e adaptar-se, sem 
perder o seu carácter genuíno, para se porem ao serviço da Igreja 
e levarem à plenitude a implantação do seu Reino»1.

Ao recordar as origens, há que evidenciar mais um componente 
do projeto de vida consagrada. Os Fundadores e as Fundadoras 
viviam fascinados pela unidade dos Doze ao redor de Jesus, pela 
comunhão que caracterizava a primeira comunidade de Jerusalém. 
Cada um deles, ao dar vida à sua comunidade, pretendeu reproduzir 
tais modelos evangélicos, formar um só coração e uma só alma, 
gozar da presença do Senhor (cf. Perfectae caritatis, 15).

Viver com paixão o presente significa tornar-se «peritos em 
comunhão», ou seja, «testemunhas e artífices daquele “projeto de 
comunhão” que está no vértice da história do homem segundo 
Deus»2. Numa sociedade marcada pelo conflito, a convivência di-
fícil entre culturas diversas, a prepotência sobre os mais fracos, as 
desigualdades, somos chamados a oferecer um modelo concreto 
de comunidade que, mediante o reconhecimento da dignidade de 
cada pessoa e a partilha do dom que cada um é portador, permita 
viver relações fraternas.

1 Carta ap. Os caminhos do Evangelho, aos Religiosos e às Religiosas da América 
Latina, por ocasião do V centenário da Evangelização do Novo Mundo (29 de Junho de 
1990), 26: L’Osservatore Romano (ed. portuguesa de 29/VII /1990), 360. 

2 Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apos-
tólica, Doc. Religiosos e promoção humana (12 de Agosto de 1980), 24: L’Osservatore 
Romano (ed. portuguesa de 18/I/1981), 31.
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Por isso, sede mulheres e homens de comunhão, marcai presença 
com coragem onde há disparidades e tensões, e sede sinal credível 
da presença do Espírito que infunde nos corações a paixão por 
todos serem um só (cf. Jo 17, 21). Vivei a mística do encontro: a 
capacidade de ouvir atentamente as outras pessoas; «a capacidade 
de procurar juntos o caminho, o método»3, deixando-vos iluminar 
pelo relacionamento de amor que se verifica entre as três Pessoas 
divinas (cf. 1 Jo 4, 8) e tomando-o como modelo de toda a re-
lação interpessoal.

3. Abraçar com esperança o futuro é o terceiro objetivo que 
se pretende neste Ano. Conhecemos as dificuldades que enfrenta 
a vida consagrada nas suas diversas formas: a diminuição das vo-
cações e o envelhecimento, especialmente no mundo ocidental, 
os problemas económicos na sequência da grave crise financeira 
mundial, os desafios da internacionalidade e da globalização, as 
insídias do relativismo, a marginalização e a irrelevância social... 
É precisamente nestas incertezas, que partilhamos com muitos dos 
nossos contemporâneos, que se actua a nossa esperança, fruto da 
fé no Senhor da história que continua a repetir-nos: «Não terás 
medo (…), pois Eu estou contigo» (Jr 1, 8). 

A esperança de que falamos não se funda sobre números ou 
sobre as obras, mas sobre Aquele em quem pusemos a nossa con-
fiança (cf. 2 Tm 1, 12) e para quem «nada é impossível» (Lc 1, 
37). Esta é a esperança que não desilude e que permitirá à vida 
consagrada continuar a escrever uma grande história no futuro, 
para o qual se deve voltar o nosso olhar, cientes de que é para 
ele que nos impele o Espírito Santo a fim de continuar a fazer, 
connosco, grandes coisas.

3 Discurso aos reitores e estudantes dos Pontifícios Colégios e Internatos de Roma 
(12 de Maio de 2014): L’Osservatore Romano (ed. portuguesa de 22/V/2014), 11.
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Não cedais à tentação dos números e da eficiência, e menos 
ainda à tentação de confiar nas vossas próprias forças. Com atenta 
vigilância, perscrutai os horizontes da vossa vida e do momento 
atual. Repito-vos com Bento XVI: «Não vos unais aos profetas 
de desventura, que proclamam o fim ou a insensatez da vida 
consagrada na Igreja dos nossos dias; pelo contrário, revesti-vos 
de Jesus Cristo e muni-vos das armas da luz – como exorta São 
Paulo (cf. Rm 13, 11-14) –, permanecendo acordados e vigi-
lantes»4. Prossigamos, retomando sempre o nosso caminho com 
confiança no Senhor.

Dirijo-me sobretudo a vós, jovens. Sois o presente, porque 
viveis já ativamente dentro dos vossos Institutos, prestando uma 
decisiva contribuição com o frescor e a generosidade da vossa 
opção. Ao mesmo tempo sois o seu futuro, porque em breve sereis 
chamados a tomar nas vossas mãos a liderança da animação, da 
formação, do serviço, da missão. Este Ano há de ver-vos protago-
nistas no diálogo com a geração que vai à vossa frente; podereis, 
em comunhão fraterna, enriquecer-vos com a sua experiência e 
sabedoria e, ao mesmo tempo, repropor-lhe o ideal que conheceu 
no seu início, oferecer o ímpeto e o frescor do vosso entusias-
mo, a fim de elaborardes em conjunto novos modos de viver o 
Evangelho e respostas cada vez mais adequadas às exigências de 
testemunho e de anúncio.

Fico feliz em saber que ides ter ocasiões para vos encontrardes 
entre vós, jovens dos diferentes Institutos. Que o encontro se torne 
caminho habitual de comunhão, de apoio mútuo, de unidade.

4 Homilia na Festa da Apresentação de Jesus no Templo (2 de Fevereiro de 2013): 
L’Osservatore Romano (ed. portuguesa de 10/II/2013), 11.
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– II –
As expectativas para o Ano da Vida Consagrada

Que espero eu, em particular, deste Ano de graça da vida 
consagrada?

1. Que seja sempre verdade aquilo que eu disse uma vez: «Onde 
estão os religiosos, há alegria». Somos chamados a experimentar e 
mostrar que Deus é capaz de preencher o nosso coração e fazer-nos 
felizes sem necessidade de procurar noutro lugar a nossa felicidade, 
que a autêntica fraternidade vivida nas nossas comunidades alimenta 
a nossa alegria, que a nossa entrega total ao serviço da Igreja, das 
famílias, dos jovens, dos idosos, dos pobres nos realiza como pessoas 
e dá plenitude à nossa vida.

Que entre nós não se vejam rostos tristes, pessoas desgostosas e 
insatisfeitas, porque «um seguimento triste é um triste seguimento». 
Também nós, como todos os outros homens e mulheres, sentimos 
dificuldades, noites do espírito, desilusões, doenças, declínio das 
forças devido à velhice. Mas, nisto mesmo, deveremos encontrar a 
«perfeita alegria», aprender a reconhecer o rosto de Cristo, que em 
tudo Se fez semelhante a nós e, consequentemente, sentir a alegria 
de saber que somos semelhantes a Ele que, por nosso amor, não 
Se recusou a sofrer a cruz.

Numa sociedade que ostenta o culto da eficiência, da saúde, 
do sucesso e que marginaliza os pobres e exclui os «perdedores», 
podemos testemunhar, através da nossa vida, a verdade destas pa-
lavras da Escritura: «Quando sou fraco, então é que sou forte» (2 
Cor 12, 10).

Bem podemos aplicar à vida consagrada aquilo que escrevi na 
Exortação apostólica Evangelii gaudium, citando uma homilia de 
Bento XVI: «A Igreja não cresce por proselitismo, mas por atração» 
(n. 14). É verdade! A vida consagrada não cresce, se organizarmos 
belas campanhas vocacionais, mas se as jovens e os jovens que 
nos encontram se sentirem atraídos por nós, se nos virem homens 
e mulheres felizes! De igual forma, a eficácia apostólica da vida 
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consagrada não depende da eficiência e da força dos seus meios. É 
a vossa vida que deve falar, uma vida da qual transparece a alegria 
e a beleza de viver o Evangelho e seguir a Cristo.

O que disse aos Movimentos eclesiais, na passada Vigília de 
Pentecostes, repito-o aqui para vós também: «Fundamentalmente, 
o valor da Igreja é viver o Evangelho e dar testemunho da nossa 
fé. A Igreja é sal da terra, é luz do mundo; é chamada a tornar 
presente na sociedade o fermento do Reino de Deus; e fá-lo, an-
tes de mais nada, por meio do seu testemunho: o testemunho do 
amor fraterno, da solidariedade, da partilha» (18 de Maio de 2013).

2. Espero que «desperteis o mundo», porque a nota caracte-
rística da vida consagrada é a profecia. Como disse aos Superiores 
Gerais, «a radicalidade evangélica não é própria só dos religiosos: é 
pedida a todos. Mas os religiosos seguem o Senhor de uma ma-
neira especial, de modo profético». Esta é a prioridade que agora 
se requer: «ser profetas que testemunham como viveu Jesus nesta 
terra (...). Um religioso não deve jamais renunciar à profecia» (29 
de Novembro de 2013).

O profeta recebe de Deus a capacidade de perscrutar a his-
tória em que vive e interpretar os acontecimentos: é como uma 
sentinela que vigia durante a noite e sabe quando chega a aurora 
(cf. Is 21, 11-12). Conhece a Deus e conhece os homens e as 
mulheres, seus irmãos e irmãs. É capaz de discernimento e também 
de denunciar o mal do pecado e as injustiças, porque é livre, não 
deve responder a outros senhores que não seja a Deus, não tem 
outros interesses além dos de Deus. Habitualmente o profeta está 
da parte dos pobres e indefesos, porque sabe que o próprio Deus 
está da parte deles.

Deste modo espero que saibais, sem vos perder em vãs «utopias», 
criar «outros lugares» onde se viva a lógica evangélica do dom, 
da fraternidade, do acolhimento da diversidade, do amor recíproco. 
Mosteiros, comunidades, centros de espiritualidade, cidadelas, escolas, 
hospitais, casas-família e todos aqueles lugares que a caridade e a 
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criatividade carismática fizeram nascer – e ainda farão nascer, com 
nova criatividade –, devem tornar-se cada vez mais o fermento para 
uma sociedade inspirada no Evangelho, a «cidade sobre o monte» 
que manifesta a verdade e a força das palavras de Jesus.

Às vezes, como aconteceu com Elias e Jonas, pode vir a tentação 
de fugir, de subtrair-se ao dever de profeta, porque é demasiado 
exigente, porque se está cansado, desiludido com os resultados. Mas 
o profeta sabe que nunca está sozinho. Também a nós, como fez 
a Jeremias, Deus assegura: «Não terás medo (...), pois Eu estou 
contigo para te livrar» (Jr 1, 8).

3. Os religiosos e as religiosas, como todas as outras pessoas 
consagradas, são chamados a ser «peritos em comunhão». Assim, 
espero que a «espiritualidade da comunhão», indicada por São 
João Paulo II, se torne realidade e que vós estejais na vanguarda 
abraçando «o grande desafio que nos espera» neste novo milénio: 
«fazer da Igreja a casa e a escola da comunhão»5. Estou certo de 
que, neste Ano, trabalhareis a sério para que o ideal de fraternidade 
perseguido pelos Fundadores e pelas Fundadoras cresça, nos mais 
diversos níveis, como que em círculos concêntricos.

A comunhão é praticada, antes de mais nada, dentro das 
respetivas comunidades do Instituto. A este respeito, convido-vos 
a reler frequentes intervenções minhas onde não me canso de 
repetir que críticas, bisbilhotices, invejas, ciúmes, antagonismos 
são comportamentos que não têm direito de habitar nas nossas 
casas. Mas, posta esta premissa, o caminho da caridade que se 
abre diante de nós é quase infinito, porque se trata de buscar a 
aceitação e a solicitude recíprocas, praticar a comunhão dos bens 
materiais e espirituais, a correção fraterna, o respeito pelas pessoas 
mais frágeis... É «a “mística” de viver juntos» que faz da nossa 

5 Carta ap. Novo millennio ineunte (6 de Janeiro de 2001), 43: L’Osservatore 
Romano (ed. portuguesa de 13/I/2001), 25.
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vida «uma peregrinação sagrada»6. Tendo em conta que as nossas 
comunidades se tornam cada vez mais internacionais, devemos 
questionar-nos também sobre o relacionamento entre as pessoas 
de culturas diferentes. Como consentir a cada um de se exprimir, 
ser acolhido com os seus dons específicos, tornar-se plenamente 
co-responsável?

Além disso, espero que cresça a comunhão entre os membros 
dos diferentes Institutos. Não poderia este Ano ser ocasião de 
sair, com maior coragem, das fronteiras do próprio Instituto para 
se elaborar em conjunto, a nível local e global, projetos comuns 
de formação, de evangelização, de intervenções sociais? Poder-se-á 
assim oferecer, de forma mais eficaz, um real testemunho profético. 
A comunhão e o encontro entre diferentes carismas e vocações é 
um caminho de esperança. Ninguém constrói o futuro isolando-se, 
nem contando apenas com as próprias forças, mas reconhecendo-se 
na verdade de uma comunhão que sempre se abre ao encontro, 
ao diálogo, à escuta, à ajuda mútua e nos preserva da doença da 
auto-referencialidade.

Ao mesmo tempo, a vida consagrada é chamada a procurar uma 
sinergia sincera entre todas as vocações na Igreja, a começar pelos 
presbíteros e os leigos, a fim de «fazer crescer a espiritualidade da 
comunhão, primeiro no seu seio e depois na própria comunidade 
eclesial e para além dos seus confins»7.

4. Espero ainda de vós o mesmo que peço a todos os mem-
bros da Igreja: sair de si mesmo para ir às periferias existenciais. 
«Ide pelo mundo inteiro» foi a última palavra que Jesus dirigiu 
aos seus e que continua hoje a dirigir a todos nós (cf. Mc 16, 
15). A humanidade inteira aguarda: pessoas que perderam toda a 

6 Carta ap. Evangelii gaudium (24 de Novembro de 2013), 87.
7 João Paulo II, Exort. ap. pós-sinodal  Vita consecrata (25 de Março de 1996), 

51: L’Osservatore Romano (ed. portuguesa de 30/III/1996), 149.
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esperança, famílias em dificuldade, crianças abandonadas, jovens a 
quem está vedado qualquer futuro, doentes e idosos abandonados, 
ricos saciados de bens mas com o vazio no coração, homens e 
mulheres à procura do sentido da vida, sedentos do divino...

Não vos fecheis em vós mesmos, não vos deixeis asfixiar por 
pequenas brigas de casa, não fiqueis prisioneiros dos vossos problemas. 
Estes resolver-se-ão se sairdes para ajudar os outros a resolverem 
os seus problemas, anunciando-lhes a Boa Nova. Encontrareis a 
vida dando a vida, a esperança dando esperança, o amor amando.

De vós espero gestos concretos de acolhimento dos refugiados, 
de solidariedade com os pobres, de criatividade na catequese, no 
anúncio do Evangelho, na iniciação à vida de oração. Consequen-
temente almejo a racionalização das estruturas, a reutilização das 
grandes casas em favor de obras mais cônsonas às exigências atuais 
da evangelização e da caridade, a adaptação das obras às novas 
necessidades.

5. Espero que cada forma de vida consagrada se interrogue 
sobre o que pedem Deus e a humanidade de hoje.

Os mosteiros e os grupos de orientação contemplativa poderiam 
encontrar-se entre si ou conectar-se nos mais variados modos, para 
trocarem entre si as experiências sobre a vida de oração, o modo 
como crescer na comunhão com toda a Igreja, como apoiar os 
cristãos perseguidos, como acolher e acompanhar as pessoas que 
andam à procura duma vida espiritual mais intensa ou necessitam 
de um apoio moral ou material.

O mesmo poderão fazer os Institutos caritativos, dedicados 
ao ensino, à promoção da cultura, aqueles que estão lançados 
no anúncio do Evangelho ou desempenham particulares serviços 
pastorais, os Institutos Seculares com a sua presença capilar nas 
estruturas sociais. A inventiva do Espírito gerou modos de vida 
e obras tão diferentes que não podemos facilmente catalogá-los 
ou inseri-los em esquemas pré-fabricados. Por isso, não consigo 
referir cada uma das inúmeras formas carismáticas. Mas, neste 
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Ano, ninguém deveria subtrair-se a um sério controle sobre a sua 
presença na vida da Igreja e sobre o seu modo de responder às 
incessantes e novas solicitações que se levantam ao nosso redor, 
ao clamor dos pobres.

Só com esta atenção às necessidades do mundo e na docilidade 
aos impulsos do Espírito é que este Ano da Vida Consagrada se 
tornará um autêntico kairòs, um tempo de Deus rico de graças 
e de transformação. 

– III –
Os horizontes do Ano da Vida Consagrada

1. Com esta minha carta, além das pessoas consagradas, dirijo-me 
aos leigos que, com elas, partilham ideais, espírito, missão. Alguns 
Institutos religiosos possuem uma antiga tradição a tal respeito, 
outros uma experiência mais recente. Na realidade, à volta de cada 
família religiosa, bem como das Sociedades de Vida Apostólica e 
dos próprios Institutos Seculares, está presente uma família maior, 
a «família carismática», englobando os vários Institutos que se re-
conhecem no mesmo carisma e sobretudo os cristãos leigos que se 
sentem chamados, precisamente na sua condição laical, a participar 
da mesma realidade carismática.

Encorajo-vos também a vós, leigos, a viver este Ano da Vida 
Consagrada como uma graça que pode tornar-vos mais conscientes 
do dom recebido. Celebrai-o com toda a «família», para crescerdes 
e responderdes juntos aos apelos do Espírito na sociedade atual. 
Em determinadas ocasiões, quando os consagrados de vários Ins-
titutos se reunirem uns com os outros neste Ano, procurai estar 
presente também vós como expressão do único dom de Deus, a 
fim de conhecer as experiências das outras famílias carismáticas, dos 
outros grupos de leigos e assim vos enriquecerdes e sustentardes 
mutuamente.
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2. O Ano da Vida Consagrada não diz respeito apenas às pes-
soas consagradas, mas à Igreja inteira. Assim dirijo-me a todo o 
povo cristão, para que tome cada vez maior consciência do dom 
que é a presença de tantas consagradas e consagrados, herdeiros de 
grandes Santos que fizeram a história do cristianismo. Que seria a 
Igreja sem São Bento e São Basílio, sem Santo Agostinho e São 
Bernardo, sem São Francisco e São Domingos, sem Santo Inácio 
de Loyola e Santa Teresa de Ávila, sem Santa Ângela Merícia e 
São Vicente de Paulo? E a lista tornar-se-ia quase infinita, até São 
João Bosco, a Beata Teresa de Calcutá. O Beato Paulo VI afirmava: 
«Sem este sinal concreto, a caridade que anima a Igreja inteira 
correria o risco de se resfriar, o paradoxo salvífico do Evangelho 
de se atenuar, o “sal” da fé de se diluir num mundo em fase de 
secularização» (Evangelica testificatio, 3).

Por isso, convido todas as comunidades cristãs a viverem este 
Ano, procurando antes de mais nada agradecer ao Senhor e, re-
conhecidas, recordar os dons que foram recebidos, e ainda rece-
bemos, por meio da santidade dos Fundadores e das Fundadoras 
e da fidelidade de tantos consagrados ao seu próprio carisma. A 
todos vos convido a estreitar-vos ao redor das pessoas consagradas, 
rejubilar com elas, partilhar as suas dificuldades, colaborar com elas, 
na medida do possível, para a prossecução do seu serviço e da sua 
obra, que são aliás os da Igreja inteira. Fazei-lhes sentir o carinho 
e o encorajamento de todo o povo cristão.

Bendigo o Senhor pela feliz coincidência do Ano da Vida Con-
sagrada com o Sínodo sobre a família. Família e vida consagrada 
são vocações portadoras de riqueza e graça para todos, espaços de 
humanização na construção de relações vitais, lugares de evangeli-
zação. Podem-se ajudar uma à outra.

3. Com esta minha carta, ouso dirigir-me também às pessoas 
consagradas e aos membros de fraternidades e comunidades per-
tencentes a Igrejas de tradição diversa da católica. O monaquismo 
é um património da Igreja indivisa, bem vivo até agora quer nas 
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Igrejas ortodoxas quer na Igreja católica. Nele bem como nas 
sucessivas  experiências do tempo em que a Igreja do Ocidente 
ainda estava unida, se inspiram iniciativas análogas surgidas no 
âmbito das Comunidades eclesiais da Reforma, tendo estas con-
tinuado a gerar no seu seio novas expressões de comunidades 
fraternas e de serviço.

A Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as 
Sociedades de Vida Apostólica tem em programa iniciativas para 
fazer encontrar os membros pertencentes a experiências de vida 
consagrada e fraterna das diversas Igrejas. Encorajo calorosamente 
estes encontros, para que cresça o conhecimento mútuo, a estima, a 
cooperação recíproca, de modo que o ecumenismo da vida consa-
grada sirva de ajuda para o caminho mais amplo rumo à unidade 
entre todas as Igrejas.

4. Não podemos esquecer também que o fenómeno do mona-
quismo e doutras expressões de fraternidade religiosa está presente 
em todas as grandes religiões. Não faltam experiências, mesmo 
consolidadas, de diálogo inter-monástico da Igreja católica com 
algumas das grandes tradições religiosas. Faço votos de que o Ano 
da Vida Consagrada seja ocasião para avaliar o caminho percorrido, 
sensibilizar as pessoas consagradas neste campo, questionar-nos sobre 
os novos passos a dar para um conhecimento recíproco cada vez 
mais profundo e uma colaboração crescente em muitos âmbitos 
comuns do serviço à vida humana.

Caminhar juntos é sempre um enriquecimento e pode abrir 
caminhos novos nas relações entre povos e culturas que, neste 
período, aparecem carregadas de dificuldades. 

5. Por fim dirijo-me, de modo particular, aos meus irmãos 
no episcopado. Que este Ano seja uma oportunidade para aco-
lher, cordial e jubilosamente, a vida consagrada como um capital 
espiritual que contribua para o bem de todo o corpo de Cristo 
(cf. Lumen gentium, 43) e não só das famílias religiosas. «A vida 
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consagrada é dom feito à Igreja: nasce na Igreja, cresce na Igreja, 
está totalmente orientada para a Igreja»8. Por isso, enquanto dom 
à Igreja, não é uma realidade isolada ou marginal, mas pertence 
intimamente a ela, situa-se no próprio coração da Igreja, como 
elemento decisivo da sua missão, já que exprime a natureza íntima 
da vocação cristã e a tensão de toda a Igreja-Esposa para a união 
com o único Esposo; portanto «está inabalavelmente ligada à sua 
vida e santidade» (Ibid., 44). 

Neste contexto, convido-vos, a vós Pastores das Igrejas par-
ticulares, a uma especial solicitude em promover nas vossas co-
munidades os diferentes carismas, tanto os históricos como os 
novos carismas, apoiando, animando, ajudando no discernimento, 
acompanhando com ternura e amor as situações de sofrimento 
e fraqueza em que se possam encontrar alguns consagrados, e 
sobretudo esclarecendo com o vosso ensino o povo de Deus 
sobre o valor da vida consagrada, de modo a fazer resplandecer 
a sua beleza e santidade na Igreja.

A Maria, Virgem da escuta e da contemplação, primeira dis-
cípula do seu amado Filho, confio este Ano da Vida Consagrada. 
Para Ela, filha predilecta do Pai e revestida de todos os dons da 
graça, olhamos como modelo insuperável de seguimento no amor 
a Deus e no serviço do próximo.

Agradecido desde já, com todos vós, pelos dons de graça e 
de luz com que o Senhor quiser enriquecer-nos, acompanho-vos 
a todos com a Bênção Apostólica.

Vaticano, 21 de Novembro – Festa da Apresentação de Maria 
– do ano 2014.

Francisco

8 D. Jorge Mário Bergoglio, Intervenção no Sínodo sobre a vida consagrada e a sua 
missão na Igreja e no mundo (XVI congregação geral, 13 de Outubro de 1994).
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Já não escravos, mas irmãos 

Mensagem do Papa Francisco para a celebração 
do XLVIII Dia Mundial da Paz, em 01 de 
janeiro de 2015.

1. No início dum novo ano, que acolhemos como uma graça 
e um dom de Deus para a humanidade, desejo dirigir, a cada ho-
mem e mulher, bem como a todos os povos e nações do mundo, 
aos chefes de Estado e de Governo e aos responsáveis das várias 
religiões, os meus ardentes votos de paz, que acompanho com a 
minha oração a fim de que cessem as guerras, os conflitos e os 
inúmeros sofrimentos provocados quer pela mão do homem quer 
por velhas e novas epidemias e pelos efeitos devastadores das cala-
midades naturais. Rezo de modo particular para que, respondendo 
à nossa vocação comum de colaborar com Deus e com todas as 
pessoas de boa vontade para a promoção da concórdia e da paz 
no mundo, saibamos resistir à tentação de nos comportarmos de 
forma não digna da nossa humanidade.

Já, na minha mensagem para o 1.º de Janeiro passado, fazia 
notar que «o anseio duma vida plena (…) contém uma aspiração 
irreprimível de fraternidade, impelindo à comunhão com os ou-
tros, em quem não encontramos inimigos ou concorrentes, mas 
irmãos que devemos acolher e abraçar»1. Sendo o homem um ser 
relacional, destinado a realizar-se no contexto de relações inter-
pessoais inspiradas pela justiça e a caridade, é fundamental para o 
seu desenvolvimento que sejam reconhecidas e respeitadas a sua 
dignidade, liberdade e autonomia. Infelizmente, o flagelo gene-

1 N. 1.
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ralizado da exploração do homem pelo homem fere gravemente 
a vida de comunhão e a vocação a tecer relações interpessoais 
marcadas pelo respeito, a justiça e a caridade. Tal fenómeno abo-
minável, que leva a espezinhar os direitos fundamentais do outro 
e a aniquilar a sua liberdade e dignidade, assume múltiplas formas 
sobre as quais desejo deter-me, brevemente, para que, à luz da 
Palavra de Deus, possamos considerar todos os homens, «já não 
escravos, mas irmãos».

À escuta do projeto de Deus para a humanidade

2. O tema, que escolhi para esta mensagem, inspira-se na Carta 
de São Paulo a Filémon; nela, o Apóstolo pede ao seu colabo-
rador para acolher Onésimo, que antes era escravo do próprio 
Filémon mas agora tornou-se cristão, merecendo por isso mesmo, 
segundo Paulo, ser considerado um irmão. Escreve o Apóstolo 
dos gentios: «Ele foi afastado por breve tempo, a fim de que o 
recebas para sempre, não já como escravo, mas muito mais do 
que um escravo, como irmão querido» (Flm 15-16). Tornando-se 
cristão, Onésimo passou a ser irmão de Filémon. Deste modo, a 
conversão a Cristo, o início duma vida de discipulado em Cristo 
constitui um novo nascimento (cf. 2 Cor 5, 17; 1 Ped 1, 3), que 
regenera a fraternidade como vínculo fundante da vida familiar 
e alicerce da vida social.

Lemos, no livro do Génesis (cf. 1, 27-28), que Deus criou 
o ser humano como homem e mulher e abençoou-os para que 
crescessem e se multiplicassem: a Adão e Eva, fê-los pais, que, no 
cumprimento da bênção de Deus para ser fecundos e multiplicar-
-se, geraram a primeira fraternidade: a de Caim e Abel. Saídos do 
mesmo ventre, Caim e Abel são irmãos e, por isso, têm a mesma 
origem, natureza e dignidade de seus pais, criados à imagem e 
semelhança de Deus.
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Mas, apesar de os irmãos estarem ligados por nascimento e 
possuírem a mesma natureza e a mesma dignidade, a fraternidade 
exprime também a multiplicidade e a diferença que existe entre eles. 
Por conseguinte, como  irmãos e irmãs, todas as pessoas estão, por 
natureza, relacionadas umas com as outras, cada qual com a própria 
especificidade e todas partilhando a mesma origem, natureza e dig-
nidade. Em virtude disso, a fraternidade constitui a rede de relações 
fundamentais para a construção da família humana criada por Deus.

Infelizmente, entre a primeira criação narrada no livro do 
Génesis e o novo nascimento em Cristo – que torna, os crentes, 
irmãos e irmãs do «primogénito de muitos irmãos» (Rom 8, 29) 
–, existe a realidade negativa do pecado, que interrompe tantas 
vezes a nossa fraternidade de criaturas e deforma continuamente 
a beleza e nobreza de sermos irmãos e irmãs da mesma família 
humana. Caim não só não suporta o seu irmão Abel, mas mata-
-o por inveja, cometendo o primeiro fratricídio. «O assassinato de 
Abel por Caim atesta, tragicamente, a rejeição radical da vocação 
a ser irmãos. A sua história (cf.  Gen 4, 1-16) põe em evidência 
o difícil dever, a que todos os homens são chamados, de viver 
juntos, cuidando uns dos outros»2.

Também na história da família de Noé e seus filhos (cf. Gen 
9, 18-27), é a falta de piedade de Cam para com seu pai, Noé, 
que impele este a amaldiçoar o filho irreverente e a abençoar os 
outros que o tinham honrado, dando assim lugar a uma desigual-
dade entre irmãos nascidos do mesmo ventre.

Na narração das origens da família humana, o pecado de 
afastamento de Deus, da figura do pai e do irmão torna-se uma 
expressão da recusa da comunhão e traduz-se na cultura da servidão 

2 Mensagem para o Dia Mundial da Paz 2014, 2.
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(cf. Gen 9, 25-27), com as consequências daí resultantes que se 
prolongam de geração em geração: rejeição do outro, maus-tratos 
às pessoas, violação da dignidade e dos direitos fundamentais, ins-
titucionalização de desigualdades. Daqui se vê a necessidade duma 
conversão contínua à Aliança levada à perfeição pela oblação de 
Cristo na cruz, confiantes de que, «onde abundou o pecado, su-
perabundou a graça (…) por Jesus Cristo» (Rom 5, 20.21). Ele, o 
Filho amado (cf. Mt 3, 17), veio para revelar o amor do Pai pela 
humanidade. Todo aquele que escuta o Evangelho e acolhe o seu 
apelo à conversão, torna-se, para Jesus, «irmão, irmã e mãe» (Mt 
12, 50) e, consequentemente, filho adotivo de seu Pai (cf. Ef 1, 5).

No entanto, os seres humanos não se tornam cristãos, filhos do 
Pai e irmãos em Cristo por imposição divina, isto é, sem o exer-
cício da liberdade pessoal, sem se converterem livremente a Cristo. 
Ser filho de Deus requer que primeiro se abrace o imperativo da 
conversão: «Convertei-vos – dizia Pedro no dia de Pentecostes – e 
peça cada um o batismo em nome de Jesus Cristo, para a remis-
são dos seus pecados; recebereis, então, o dom do Espírito Santo» 
(Act 2, 38). Todos aqueles que responderam com a fé e a vida 
àquela pregação de Pedro, entraram na fraternidade da primeira 
comunidade cristã (cf. 1 Ped 2, 17; Act 1, 15.16; 6, 3; 15, 23): 
judeus e gregos, escravos e homens livres (cf. 1 Cor 12, 13; Gal 
3, 28), cuja diversidade de origem e estado social não diminui a 
dignidade de cada um, nem exclui ninguém do povo de Deus. 
Por isso, a comunidade cristã é o lugar da comunhão vivida no 
amor entre os irmãos (cf. Rom 12, 10; 1 Tes 4, 9; Heb 13, 1; 1 
Ped 1, 22; 2 Ped 1, 7).

Tudo isto prova como a Boa Nova de Jesus Cristo – por meio 
de Quem Deus «renova todas as coisas» (Ap 21, 5)3 – é capaz de 

3 Cf. Exort. ap. Evangelii gaudium, 11.
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redimir também as relações entre os homens, incluindo a relação 
entre um escravo e o seu senhor, pondo em evidência aquilo que 
ambos têm em comum: a filiação adotiva e o vínculo de fraterni-
dade em Cristo. O próprio Jesus disse aos seus discípulos: «Já não 
vos chamo servos, visto que um servo não está ao corrente do que 
faz o seu senhor; mas a vós chamei-vos amigos, porque vos dei a 
conhecer tudo o que ouvi ao meu Pai» (Jo 15, 15).

As múltiplas faces da escravatura, ontem e hoje

3. Desde tempos imemoriais, as diferentes sociedades humanas 
conhecem o fenómeno da sujeição do homem pelo homem. Hou-
ve períodos na história da humanidade em que a instituição da 
escravatura era geralmente admitida e regulamentada pelo direito. 
Este estabelecia quem nascia livre e quem, pelo contrário, nascia 
escravo, bem como as condições em que a pessoa, nascida livre, 
podia perder a sua liberdade ou recuperá-la. Por outras palavras, 
o próprio direito admitia que algumas pessoas podiam ou deviam 
ser consideradas propriedade de outra pessoa, a qual podia dispor 
livremente delas; o escravo podia ser vendido e comprado, cedido 
e adquirido como se fosse uma mercadoria qualquer.

Hoje, na sequência duma evolução positiva da consciência 
da humanidade, a escravatura – delito de lesa humanidade4 – foi 
formalmente abolida no mundo. O direito de cada pessoa não ser 
mantida em estado de escravidão ou servidão foi reconhecido, no 
direito internacional, como norma inderrogável.

4 Cf. Discurso à Delegação internacional da Associação de Direito Penal (23 de 
Outubro de 2014): L’Osservatore Romano (ed. portuguesa de 30/X/2014), 9. 
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Mas, apesar de a comunidade internacional ter adotado numerosos 
acordos para pôr termo à escravatura em todas as suas formas e 
ter lançado diversas estratégias para combater este fenómeno, ainda 
hoje milhões de pessoas – crianças, homens e mulheres de todas 
as idades – são privadas da liberdade e constrangidas a viver em 
condições semelhantes às da escravatura.

Penso em tantos trabalhadores e trabalhadoras, mesmo menores, 
escravizados nos mais diversos sectores, a nível formal e informal, desde 
o trabalho doméstico ao trabalho agrícola, da indústria manufatureira 
à mineração, tanto nos países onde a legislação do trabalho não está 
conforme às normas e padrões mínimos internacionais, como – ainda 
que ilegalmente – naqueles cuja legislação protege o trabalhador.

Penso também nas condições de vida de muitos migrantes que, 
ao longo do seu trajeto dramático, padecem a fome, são privados 
da liberdade, despojados dos seus bens ou abusados física e se-
xualmente. Penso em tantos deles que, chegados ao destino depois 
duma viagem duríssima e dominada pelo medo e a insegurança, 
ficam detidos em condições às vezes desumanas. Penso em tantos 
deles que diversas circunstâncias sociais, políticas e económicas im-
pelem a passar à clandestinidade, e naqueles que, para permanecer 
na legalidade, aceitam viver e trabalhar em condições indignas, 
especialmente quando as legislações nacionais criam ou permitem 
uma dependência estrutural do trabalhador migrante em relação ao 
dador de trabalho como, por exemplo, condicionando a legalidade da 
estadia ao contrato de trabalho... Sim! Penso no «trabalho escravo».

Penso nas pessoas obrigadas a prostituírem-se, entre as quais 
se contam muitos menores, e nas escravas e escravos sexuais; nas 
mulheres forçadas a casar-se, quer as que são vendidas para casa-
mento quer as que são deixadas em sucessão a um familiar por 
morte do marido, sem que tenham o direito de dar ou não o 
próprio consentimento.
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Não posso deixar de pensar a quantos, menores e adultos, são 
objeto de tráfico e comercialização para remoção de órgãos, para 
ser recrutados como soldados, para servir de pedintes, para ativida-
des ilegais como a produção ou venda de drogas, ou para formas 
disfarçadas de adoção internacional.

Penso, enfim, em todos aqueles que são raptados e mantidos 
em cativeiro por grupos terroristas, servindo os seus objetivos como 
combatentes ou, especialmente no que diz respeito às meninas e 
mulheres, como escravas sexuais. Muitos deles desaparecem, alguns 
são vendidos várias vezes, torturados, mutilados ou mortos.

Algumas causas profundas da escravatura

4. Hoje como ontem, na raiz da escravatura, está uma conceção 
da pessoa humana que admite a possibilidade de a tratar como um 
objeto. Quando o pecado corrompe o coração do homem e o 
afasta do seu Criador e dos seus semelhantes, estes deixam de ser 
sentidos como seres de igual dignidade, como irmãos e irmãs em 
humanidade, passando a ser vistos como objetos. Com a força, o 
engano, a coação física ou psicológica, a pessoa humana – criada à 
imagem e semelhança de Deus – é privada da liberdade, mercan-
tilizada, reduzida a propriedade de alguém; é tratada como meio, 
e não como fim.

Juntamente com esta causa ontológica – a rejeição da humani-
dade no outro –, há outras causas que concorrem para se explicar 
as formas atuais de escravatura. Entre elas, penso em primeiro lugar 
na pobreza, no subdesenvolvimento e na exclusão, especialmente 
quando os três se aliam com a falta de acesso à educação ou com 
uma realidade caracterizada por escassas, se não mesmo inexisten-
tes, oportunidades de emprego. Não raro, as vítimas de tráfico e 
servidão são pessoas que procuravam uma forma de sair da con-
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dição de pobreza extrema e, dando crédito a falsas promessas de 
trabalho, caíram nas mãos das redes criminosas que gerem o tráfico 
de seres humanos. Estas redes utilizam habilmente as tecnologias 
informáticas modernas para atrair jovens e adolescentes de todos 
os cantos do mundo.

Entre as causas da escravatura, deve ser incluída também a 
corrupção daqueles que, para enriquecer, estão dispostos a tudo. 
Na realidade, a servidão e o tráfico das pessoas humanas requerem 
uma cumplicidade que muitas vezes passa através da corrupção dos 
intermediários, de alguns membros das forças da polícia, de outros 
atores do Estado ou de variadas instituições, civis e militares. «Isto 
acontece quando, no centro de um sistema económico, está o deus 
dinheiro, e não o homem, a pessoa humana. Sim, no centro de 
cada sistema social ou económico, deve estar a pessoa, imagem de 
Deus, criada para que fosse o dominador do universo. Quando a 
pessoa é deslocada e chega o deus dinheiro, dá-se esta inversão 
de valores».5

Outras causas da escravidão são os conflitos armados, as 
violências, a criminalidade e o terrorismo. Há inúmeras pessoas 
raptadas para ser vendidas, recrutadas como combatentes ou explo-
radas sexualmente, enquanto outras se veem obrigadas a emigrar, 
deixando tudo o que possuem: terra, casa, propriedades e mesmo 
os familiares. Estas últimas, impelidas a procurar uma alternativa 
a tão terríveis condições, mesmo à custa da própria dignidade e 
sobrevivência, arriscam-se assim a entrar naquele círculo vicioso 
que as torna presa da miséria, da corrupção e das suas conse-
quências perniciosas.

5 Discurso aos participantes no Encontro mundial dos Movimentos Populares (28 de 
Outubro de 2014): L’Osservatore Romano (ed. portuguesa de 06/XI/2014), 9.
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Um compromisso comum para vencer a escravatura

5. Quando se observa o fenómeno do comércio de pessoas, 
do tráfico ilegal de migrantes e de outras faces conhecidas e des-
conhecidas da escravidão, fica-se frequentemente com a impressão 
de que o mesmo tem lugar no meio da indiferença geral.

Sem negar que isto seja, infelizmente, verdade em grande parte, 
apraz-me mencionar o enorme trabalho que muitas congregações 
religiosas, especialmente femininas, realizam silenciosamente, há tantos 
anos, a favor das vítimas. Tais institutos atuam em contextos difíceis, 
por vezes dominados pela violência, procurando quebrar as cadeias 
invisíveis que mantêm as vítimas presas aos seus traficantes e explo-
radores; cadeias, cujos elos são feitos não só de subtis mecanismos 
psicológicos que tornam as vítimas dependentes dos seus algozes, 
através de chantagem e ameaça a eles e aos seus entes queridos, 
mas também através de meios materiais, como a apreensão dos 
documentos de identidade e a violência física. A atividade das con-
gregações religiosas está articulada a três níveis principais: o socorro 
às vítimas, a sua reabilitação sob o perfil psicológico e formativo e 
a sua reintegração na sociedade de destino ou de origem.

Este trabalho imenso, que requer coragem, paciência e perseverança, 
merece o aplauso da Igreja inteira e da sociedade. Naturalmente o 
aplauso, por si só, não basta para se pôr termo ao flagelo da exploração 
da pessoa humana. Faz falta também um tríplice empenho a nível 
institucional: prevenção, proteção das vítimas e ação judicial contra os 
responsáveis. Além disso, assim como as organizações criminosas usam 
redes globais para alcançar os seus objetivos, assim também a ação 
para vencer este fenómeno requer um esforço comum e igualmente 
global por parte dos diferentes atores que compõem a sociedade.

Os Estados deveriam vigiar por que as respetivas legislações 
nacionais sobre as migrações, o trabalho, as adoções, a transferência 
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das empresas e a comercialização de produtos feitos por meio da 
exploração do trabalho sejam efetivamente respeitadoras da dignidade 
da pessoa. São necessárias leis justas, centradas na pessoa humana, que 
defendam os seus direitos fundamentais e, se violados, os recuperem 
reabilitando quem é vítima e assegurando a sua incolumidade, como 
são necessários também mecanismos eficazes de controlo da correta 
aplicação de tais normas, que não deixem espaço à corrupção e 
à impunidade. É preciso ainda que seja reconhecido o papel da 
mulher na sociedade, intervindo também no plano cultural e da 
comunicação para se obter os resultados esperados.

As organizações intergovernamentais são chamadas, no respeito 
pelo princípio da subsidiariedade, a implementar iniciativas coor-
denadas para combater as redes transnacionais do crime organizado 
que gerem o mercado de pessoas humanas e o tráfico ilegal dos 
migrantes. Torna-se necessária uma cooperação a vários níveis, que 
englobe as instituições nacionais e internacionais, bem como as 
organizações da sociedade civil e do mundo empresarial.

Com efeito, as empresas6 têm o dever não só de garantir aos 
seus empregados condições de trabalho dignas e salários adequados, 
mas também de vigiar por que não tenham lugar, nas cadeias de 
distribuição, formas de servidão ou tráfico de pessoas humanas. 
A par da responsabilidade social da empresa, aparece depois a 
responsabilidade social do consumidor. Na realidade, cada pessoa 
deveria ter consciência de que «comprar é sempre um ato moral, 
para além de económico».7

As organizações da sociedade civil, por sua vez, têm o dever de 
sensibilizar e estimular as consciências sobre os passos necessários 
para combater e erradicar a cultura da servidão. 

6 Cf. Pontifício Conselho «Justiça e Paz», La vocazione del leader d’impresa. Una 
riflessione (Milão e Roma, 2013). 

7 Bento XVI, Carta enc. Caritas in veritate, 66.
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Nos últimos anos, a Santa Sé, acolhendo o grito de sofrimento 
das vítimas do tráfico e a voz das congregações religiosas que as 
acompanham rumo à libertação, multiplicou os apelos à comunidade 
internacional pedindo que os diversos atores unam os seus esfor-
ços e cooperem para acabar com este flagelo8. Além disso, foram 
organizados alguns encontros com a finalidade de dar visibilidade 
ao fenómeno do tráfico de pessoas e facilitar a colaboração entre 
os diferentes atores, incluindo peritos do mundo académico e das 
organizações internacionais, forças da polícia dos diferentes países 
de origem, trânsito e destino dos migrantes, e representantes dos 
grupos eclesiais comprometidos em favor das vítimas. Espero que 
este empenho continue e se reforce nos próximos anos.

Globalizar a fraternidade, 
não a escravidão nem a indiferença

6. Na sua atividade de «proclamação da verdade do amor de 
Cristo na sociedade»,9 a Igreja não cessa de se empenhar em ações 
de caráter caritativo guiada pela verdade sobre o homem. Ela tem 
o dever de mostrar a todos o caminho da conversão, que induz a 
voltar os olhos para o próximo, a ver no outro – seja ele quem 
for – um irmão e uma irmã em humanidade, a reconhecer a sua 
dignidade intrínseca na verdade e na liberdade, como nos ensina a 
história de Josefina Bakhita, a Santa originária da região do Darfur, 
no Sudão. Raptada por traficantes de escravos e vendida a patrões 
desalmados desde a idade de nove anos, haveria de tornar-se, depois 

8 Cf. Mensagem ao Senhor Guy Rydes, Director-Geral da Organização Internacional 
do Trabalho, por ocasião da 103ª sessão da Conferência da O.I.T. (22 de Maio de 2014): 
L’Osservatore Romano (ed. portuguesa de 05/VI/2014), 7.

9 Bento XVI, Carta enc. Caritas in veritate, 5.
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de dolorosas vicissitudes, «uma livre filha de Deus» mediante a fé 
vivida na consagração religiosa e no serviço aos outros, especial-
mente aos pequenos e fracos. Esta Santa, que viveu a cavalo entre 
os séculos XIX e XX, é também hoje testemunha exemplar de 
esperança10 para as numerosas vítimas da escravatura e pode apoiar os 
esforços de quantos se dedicam à luta contra esta «ferida no corpo 
da humanidade contemporânea, uma chaga na carne de Cristo»11.

Nesta perspetiva, desejo convidar cada um, segundo a respetiva 
missão e responsabilidades particulares, a realizar gestos de frater-
nidade a bem de quantos são mantidos em estado de servidão. 
Perguntemo-nos, enquanto comunidade e indivíduo, como nos 
sentimos interpelados quando, na vida quotidiana, nos encontra-
mos ou lidamos com pessoas que poderiam ser vítimas do tráfico 
de seres humanos ou, quando temos de comprar, se escolhemos 
produtos que poderiam razoavelmente resultar da exploração de 
outras pessoas. Há alguns de nós que, por indiferença, porque 
distraídos com as preocupações diárias, ou por razões económicas, 
fecham os olhos. Outros, pelo contrário, optam por fazer algo 
de positivo, comprometendo-se nas associações da sociedade civil 
ou praticando no dia-a-dia pequenos gestos como dirigir uma 
palavra, trocar um cumprimento, dizer «bom dia» ou oferecer 
um sorriso; estes gestos, que têm imenso valor e não nos custam 
nada, podem dar esperança, abrir estradas, mudar a vida a uma 
pessoa que tateia na invisibilidade e mudar também a nossa vida 
face a esta realidade.

10 «Mediante o conhecimento desta esperança, ela estava “redimida”, já não se sentia 
escrava, mas uma livre filha de Deus. Entendia aquilo que Paulo queria dizer quando 
lembrava aos Efésios que, antes, estavam sem esperança e sem Deus no mundo: sem es-
perança porque sem Deus» (Bento XVI, Carta enc. Spe salvi, 3). 

11 Discurso aos participantes na II Conferência Internacional « Combating Human Tra-
fficking: Church and Law Enforcement in partnership» (10 de Abril de 2014): L’Osservatore 
Romano (ed. portuguesa de 17/IV/2014), 8; cf. Exort. ap. Evangelii gaudium, 270.
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Temos de reconhecer que estamos perante um fenómeno mundial 
que excede as competências de uma única comunidade ou nação. 
Para vencê-lo, é preciso uma mobilização de dimensões comparáveis 
às do próprio fenómeno. Por esta razão, lanço um veemente apelo 
a todos os homens e mulheres de boa vontade e a quantos, mesmo 
nos mais altos níveis das instituições, são testemunhas, de perto ou 
de longe, do flagelo da escravidão contemporânea, para que não 
se tornem cúmplices deste mal, não afastem o olhar à vista dos 
sofrimentos de seus irmãos e irmãs em humanidade, privados de 
liberdade e dignidade, mas tenham a coragem de tocar a carne 
sofredora de Cristo,12 o Qual Se torna visível através dos rostos 
inumeráveis daqueles a quem Ele mesmo chama os «meus irmãos 
mais pequeninos» (Mt 25, 40.45).

Sabemos que Deus perguntará a cada um de nós: Que fizeste 
do teu irmão? (cf. Gen 4, 9-10). A globalização da indiferença, que 
hoje pesa sobre a vida de tantas irmãs e de tantos irmãos, requer 
de todos nós que nos façamos artífices duma globalização da soli-
dariedade e da fraternidade que possa devolver-lhes a esperança e 
levá-los a retomar, com coragem, o caminho através dos problemas 
do nosso tempo e as novas perspetivas que este traz consigo e que 
Deus coloca nas nossas mãos.

Vaticano, 8 de Dezembro de 2014.
FRANCISCUS

12 Cf. Exort. ap. Evangelii gaudium, 24; 270.
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O Papa Francisco
no Parlamento Europeu

Discurso do Papa Francisco numa visita que fez 
ao Parlamento Europeu, em Estrasburgo, no dia 
25 de novembro de 2014.  

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Vice-Presidentes,
Ilustres Eurodeputados,
Pessoas que a vário título trabalhais neste hemiciclo,
Queridos amigos!
 
Agradeço-vos o convite para falar perante esta instituição 

fundamental da vida da União Europeia e a oportunidade que 
me proporcionais de me dirigir, por vosso intermédio, a mais de 
quinhentos milhões de cidadãos por vós representados nos vinte e 
oito Estados membros. Desejo exprimir a minha gratidão de modo 
particular a Vossa Excelência, Senhor Presidente do Parlamento, pelas 
cordiais palavras de boas-vindas que me dirigiu em nome de todos 
os componentes da Assembleia.

A minha visita tem lugar passado mais de um quarto de século 
da realizada pelo Papa João Paulo II. Desde aqueles dias, muita 
coisa mudou na Europa e no mundo inteiro. Já não existem os 
blocos contrapostos que, então, dividiam em dois o Continente e, 
lentamente, está a realizar-se o desejo de que «a Europa, ao dotar-se 
soberanamente de instituições livres, possa um dia desenvolver-se 
em dimensões que lhe foram dadas pela geografia e, mais ainda, 
pela história».

A par duma União Europeia mais ampla, há também um 
mundo mais complexo e em intensa movimentação: um mundo 
cada vez mais interligado e global e, consequentemente, sempre 
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menos «eurocêntrico». A uma União mais alargada, mais influente, 
parece contrapor-se a imagem duma Europa um pouco envelhe-
cida e empachada, que tende a sentir-se menos protagonista num 
contexto que frequentemente a olha com indiferença, desconfiança 
e, por vezes, com suspeita.

Hoje, falando-vos a partir da minha vocação de pastor, desejo 
dirigir a todos os cidadãos europeus uma mensagem de esperança 
e encorajamento.

Uma mensagem de esperança assente na confiança de que as 
dificuldades podem revelar-se, fortemente, promotoras de unidade, 
para vencer todos os medos que a Europa – juntamente com o 
mundo inteiro – está a atravessar. Esperança no Senhor que trans-
forma o mal em bem e a morte em vida.

Encorajamento a voltar à firme convicção dos Pais fundadores 
da União Europeia, que desejavam um futuro assente na capacidade 
de trabalhar juntos para superar as divisões e promover a paz e a 
comunhão entre todos os povos do Continente. No centro deste 
ambicioso projecto político, estava a confiança no homem, não 
tanto como cidadão ou como sujeito económico, mas no homem 
como pessoa dotada de uma dignidade transcendente.

Dignidade transcendente do homem

Sinto obrigação, antes de mais nada, de sublinhar a ligação estreita 
que existe entre estas duas palavras: «dignidade» e «transcendente».

«Dignidade» é a palavra-chave que caracterizou a recuperação 
após a Segunda Guerra Mundial. A nossa história recente caracteriza-
-se pela inegável centralidade da promoção da dignidade humana 
contra as múltiplas violências e discriminações que não faltaram, ao 
longo dos séculos, nem mesmo na Europa. A percepção da impor-
tância dos direitos humanos nasce precisamente como resultado de 
um longo caminho, feito também de muitos sofrimentos e sacrifícios, 
que contribuiu para formar a consciência da preciosidade, unicidade 
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e irrepetibilidade de cada pessoa humana. Esta tomada de cons-
ciência cultural tem o seu fundamento não só nos acontecimentos 
da história, mas sobretudo no pensamento europeu, caracterizado 
por um rico encontro cujas numerosas e distantes fontes provêm 
«da Grécia e de Roma, de substratos celtas, germânicos e eslavos, 
e do cristianismo que os plasmou profundamente» , dando origem 
precisamente ao conceito de «pessoa».

Hoje, a promoção dos direitos humanos ocupa um papel 
central no empenho da União Europeia que visa promover a 
dignidade da pessoa, tanto no âmbito interno como nas relações 
com os outros países. Trata-se de um compromisso importante e 
admirável, porque persistem ainda muitas situações onde os seres 
humanos são tratados como objectos, dos quais se pode programar 
a concepção, a configuração e a utilidade, podendo depois ser 
jogados fora quando já não servem porque se tornaram frágeis, 
doentes ou velhos.

Realmente que dignidade existe quando falta a possibilidade 
de exprimir livremente o pensamento próprio ou professar sem 
coerção a própria fé religiosa? Que dignidade é possível sem um 
quadro jurídico claro, que limite o domínio da força e faça pre-
valecer a lei sobre a tirania do poder? Que dignidade poderá ter 
um homem ou uma mulher tornados objecto de todo o género 
de discriminação? Que dignidade poderá encontrar uma pessoa 
que não tem o alimento ou o mínimo essencial para viver e, pior 
ainda, o trabalho que o unge de dignidade?

Promover a dignidade da pessoa significa reconhecer que ela 
possui direitos inalienáveis, de que não pode ser privada por arbítrio 
de ninguém e, muito menos, para benefício de interesses económicos.

É preciso, porém, ter cuidado para não cair em alguns equívocos 
que podem surgir de um errado conceito de direitos humanos e 
de um abuso paradoxal dos mesmos. De facto, há hoje a tendência 
para uma reivindicação crescente de direitos individuais, que esconde 
uma concepção de pessoa humana separada de todo o contexto 
social e antropológico, quase como uma «mónada» (μονάς) cada 
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vez mais insensível às outras «mónadas» ao seu redor. Ao concei-
to de direito já não se associa o conceito igualmente essencial e 
complementar de dever, acabando por afirmar-se os direitos do 
indivíduo sem ter em conta que cada ser humano está unido a 
um contexto social, onde os seus direitos e deveres estão ligados 
aos dos outros e ao bem comum da própria sociedade.

Por isso, considero que seja mais vital hoje do que nunca apro-
fundar uma cultura dos direitos humanos que possa sapientemente 
ligar a dimensão individual, ou melhor pessoal, à do bem comum, 
àquele «nós-todos» formado por indivíduos, famílias e grupos in-
termédios que se unem em comunidade social. Na realidade, se o 
direito de cada um não está harmoniosamente ordenado para o 
bem maior, acaba por conceber-se sem limitações e, por conseguinte, 
tornar-se fonte de conflitos e violências.

Assim, falar da dignidade transcendente do homem significa 
apelar para a sua natureza, a sua capacidade inata de distinguir o 
bem do mal, para aquela «bússola» inscrita nos nossos corações 
e que Deus imprimiu no universo criado; sobretudo significa 
olhar para o homem, não como um absoluto, mas como um 
ser relacional. Uma das doenças que, hoje, vejo mais difusa na 
Europa é a solidão, típica de quem está privado de vínculos. 
Vemo-la particularmente nos idosos, muitas vezes abandonados à 
sua sorte, bem como nos jovens privados de pontos de referência 
e de oportunidades para o futuro; vemo-la nos numerosos pobres 
que povoam as nossas cidades; vemo-la no olhar perdido dos 
imigrantes que vieram para cá à procura de um futuro melhor.

Uma tal solidão foi, depois, agravada pela crise económica, cujos 
efeitos persistem ainda com consequências dramáticas do ponto de 
vista social. Pode-se também constatar que, no decurso dos últi-
mos anos, a par do processo de alargamento da União Europeia, 
tem vindo a crescer a desconfiança dos cidadãos relativamente às 
instituições consideradas distantes, ocupadas a estabelecer regras 
vistas como distantes da sensibilidade dos diversos povos, se não 
mesmo prejudiciais. De vários lados se colhe uma impressão geral 
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de cansaço e envelhecimento, de uma Europa avó que já não é 
fecunda nem vivaz. Daí que os grandes ideais que inspiraram a 
Europa pareçam ter perdido a sua força de atracção, em favor do 
tecnicismo burocrático das suas instituições.

A isto vêm juntar-se alguns estilos de vida um pouco egoístas, 
caracterizados por uma opulência actualmente insustentável e muitas 
vezes indiferente ao mundo circundante, sobretudo dos mais po-
bres. No centro do debate político, constata-se lamentavelmente a 
preponderância das questões técnicas e económicas em detrimento 
de uma autêntica orientação antropológica. O ser humano corre o 
risco de ser reduzido a mera engrenagem dum mecanismo que o 
trata como se fosse um bem de consumo a ser utilizado, de modo 
que a vida – como vemos, infelizmente, com muita frequência –, 
quando deixa de ser funcional para esse mecanismo, é descartada 
sem muitas delongas, como no caso dos doentes terminais, dos 
idosos abandonados e sem cuidados, ou das crianças mortas antes 
de nascer.

É o grande equívoco que se verifica «quando prevalece a abso-
lutização da técnica», acabando por gerar «uma confusão entre fins 
e meios» , que é o resultado inevitável da «cultura do descarte» e 
do «consumismo exacerbado». Pelo contrário, afirmar a dignidade 
da pessoa significa reconhecer a preciosidade da vida humana, que 
nos é dada gratuitamente não podendo, por conseguinte, ser objecto 
de troca ou de comércio. Na vossa vocação de parlamentares, sois 
chamados também a uma grande missão, ainda que possa parecer 
não lucrativa: cuidar da fragilidade dos povos e das pessoas. Cuidar 
da fragilidade quer dizer força e ternura, luta e fecundidade no 
meio dum modelo funcionalista e individualista que conduz inexo-
ravelmente à «cultura do descarte». Cuidar da fragilidade das pessoas 
e dos povos significa guardar a memória e a esperança; significa 
assumir o presente na sua situação mais marginal e angustiante e 
ser capaz de ungi-lo de dignidade.
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Devolver esperança ao futuro

Mas, então, como fazer para se devolver esperança ao futuro, de 
modo que, a partir das jovens gerações, se reencontre a confiança 
para perseguir o grande ideal de uma Europa unida e em paz, 
criativa e empreendedora, respeitadora dos direitos e consciente 
dos próprios deveres?

Para responder a esta pergunta, permiti-me lançar mão de uma 
imagem. Um dos mais famosos afrescos de Rafael que se encontram 
no Vaticano representa a chamada Escola de Atenas. No centro, 
estão Platão e Aristóteles. O primeiro com o dedo apontando para 
o alto, para o mundo das ideias, poderíamos dizer para o céu; o 
segundo estende a mão para a frente, para o espectador, para a 
terra, a realidade concreta. Parece-me uma imagem que descreve 
bem a Europa e a sua história, feita de encontro permanente 
entre céu e terra, onde o céu indica a abertura ao transcendente, 
a Deus, que desde sempre caracterizou o homem europeu, e a 
terra representa a sua capacidade prática e concreta de enfrentar 
as situações e os problemas.

O futuro da Europa depende da redescoberta do nexo vital e 
inseparável entre estes dois elementos. Uma Europa que já não seja 
capaz de se abrir à dimensão transcendente da vida é uma Europa 
que lentamente corre o risco de perder a sua própria alma e tam-
bém aquele «espírito humanista» que naturalmente ama e defende.

É precisamente a partir da necessidade de uma abertura ao 
transcendente que pretendo afirmar a centralidade da pessoa humana; 
caso contrário, fica à mercê das modas e dos poderes do momento. 
Neste sentido, considero fundamental não apenas o património que 
o cristianismo deixou no passado para a formação sociocultural do 
Continente, mas também e sobretudo a contribuição que pretende 
dar hoje e no futuro para o seu crescimento. Esta contribuição não 
constitui um perigo para a laicidade dos Estados e para a indepen-
dência das instituições da União, mas um enriquecimento. Assim 
no-lo indicam os ideais que a formaram desde o início, tais como 
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a paz, a subsidiariedade e a solidariedade mútua, um humanismo 
centrado no respeito pela dignidade da pessoa.

Por isso, desejo renovar a disponibilidade da Santa Sé e da 
Igreja Católica, através da Comissão das Conferências Episcopais 
da Europa (COMECE), a manter um diálogo profícuo, aberto 
e transparente com as instituições da União Europeia. De igual 
modo, estou convencido de que uma Europa que seja capaz de 
conservar as suas raízes religiosas, sabendo apreender a sua riqueza 
e potencialidades, pode mais facilmente também permanecer imune 
a tantos extremismos que campeiam no mundo actual – o que se 
fica a dever também ao grande vazio de ideais a que assistimos 
no chamado Ocidente –, pois «o que gera a violência não é a 
glorificação de Deus, mas o seu esquecimento» .

Não podemos deixar de recordar aqui as numerosas injustiças e 
perseguições que se abatem diariamente sobre as minorias religiosas, 
especialmente cristãs, em várias partes do mundo. Comunidades e 
pessoas estão a ser objecto de bárbaras violências: expulsas de suas 
casas e pátrias; vendidas como escravas; mortas, decapitadas, crucificadas 
e queimadas vivas, sob o silêncio vergonhoso e cúmplice de muitos.

Unidade na diversidade

O lema da União Europeia é Unidade na diversidade, mas a 
unidade não significa uniformidade política, económica, cultural 
ou de pensamento. Na realidade, toda a unidade autêntica vive da 
riqueza das diversidades que a compõem: como uma família, que 
é tanto mais unida quanto mais cada um dos seus componentes 
pode ser ele próprio profundamente e sem medo. Neste sentido, 
considero que a Europa seja uma família de povos, os quais po-
derão sentir próximas as instituições da União se estas souberem 
conjugar sapientemente o ideal da unidade, por que se anseia, 
com a diversidade própria de cada um, valorizando as tradições 
individuais; tomando consciência da sua história e das suas raízes; 
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libertando-se de tantas manipulações e fobias. Colocar no centro a 
pessoa humana significa, antes de mais nada, deixar que a mesma 
exprima livremente o próprio rosto e a própria criatividade tanto 
de indivíduo como de povo.

Por outro lado, as peculiaridades de cada um constituem uma 
autêntica riqueza na medida em que são colocadas ao serviço de 
todos. É preciso ter sempre em mente a arquitectura própria da 
União Europeia, assente sobre os princípios de solidariedade e 
subsidiariedade, de tal modo que prevaleça a ajuda recíproca e seja 
possível caminhar animados por mútua confiança.

Nesta dinâmica de unidade-particularidade, coloca-se também 
diante de vós, Senhores e Senhoras Eurodeputados, a exigência de 
cuidardes de manter viva a democracia dos povos da Europa. Não 
escapa a ninguém que uma concepção homologante da globalidade 
afecta a vitalidade do sistema democrático, depauperando do que tem 
de fecundo e construtivo o rico contraste das organizações e dos 
partidos políticos entre si. Deste modo, corre-se o risco de viver no 
reino da ideia, da mera palavra, da imagem, do sofisma... acabando 
por confundir a realidade da democracia com um novo nominalismo 
político. Manter viva a democracia na Europa exige que se evitem 
muitas «maneiras globalizantes» de diluir a realidade: os purismos an-
gélicos, os totalitarismos do relativo, os fundamentalismos a-históricos, 
os eticismos sem bondade, os intelectualismos sem sabedoria.

Manter viva a realidade das democracias é um desafio deste 
momento histórico, evitando que a sua força real – força política 
expressiva dos povos – seja removida face à pressão de interesses 
multinacionais não universais, que as enfraquecem e transformam em 
sistemas uniformizadores de poder financeiro ao serviço de impérios 
desconhecidos. Este é um desafio que hoje vos coloca a história.

Investir na educação

Dar esperança à Europa não significa apenas reconhecer a 
centralidade da pessoa humana, mas implica também promover os 
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seus dotes. Trata-se, portanto, de investir nela e nos âmbitos onde 
os seus talentos são formados e dão fruto. O primeiro âmbito é 
seguramente o da educação, a começar pela família, célula funda-
mental e elemento precioso de toda a sociedade. A família unida, 
fecunda e indissolúvel traz consigo os elementos fundamentais para 
dar esperança ao futuro. Sem uma tal solidez, acaba-se por construir 
sobre a areia, com graves consequências sociais. Aliás, sublinhar a 
importância da família não só ajuda a dar perspectivas e esperança 
às novas gerações, mas também a muitos idosos, frequentemente 
constrangidos a viver em condições de solidão e abandono, porque 
já não há o calor dum lar doméstico capaz de os acompanhar e 
apoiar.

Ao lado da família, temos as instituições educativas: escolas e 
universidades. A educação não se pode limitar a fornecer um con-
junto de conhecimentos técnicos, mas deve favorecer o processo 
mais complexo do crescimento da pessoa humana na sua totalida-
de. Os jovens de hoje pedem para ter uma formação adequada e 
completa, a fim de olharem o futuro com esperança e não com 
desilusão. Aliás são numerosas as potencialidades criativas da Europa 
em vários campos da pesquisa científica, alguns dos quais ainda 
não totalmente explorados. Basta pensar, por exemplo, nas fontes 
alternativas de energia, cujo desenvolvimento muito beneficiaria a 
defesa do meio ambiente.

A Europa sempre esteve na vanguarda dum louvável empenho a 
favor da ecologia. De facto, esta nossa terra tem necessidade de cui-
dados e atenções contínuos e é responsabilidade de cada um preservar 
a criação, dom precioso que Deus colocou nas mãos dos homens. 
Isto significa, por um lado, que a natureza está à nossa disposição, 
podemos gozar e fazer bom uso dela; mas, por outro, significa que 
não somos os seus senhores. Guardiões, mas não senhores. Por isso, 
devemos amá-la e respeitá-la; mas, «ao contrário, somos frequente-
mente levados pela soberba do domínio, da posse, da manipulação, 
da exploração; não a “guardamos”, não a respeitamos, não a con-
sideramos como um dom gratuito do qual cuidar» . Mas, respeitar 
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o ambiente não significa apenas limitar-se a evitar deturpá-lo, mas 
também utilizá-lo para o bem. Penso sobretudo no sector agrícola, 
chamado a dar apoio e alimento ao homem. Não se pode tolerar que 
milhões de pessoas no mundo morram de fome, enquanto toneladas 
de produtos alimentares são descartadas diariamente das nossas mesas. 
Além disso, respeitar a natureza lembra-nos que o próprio homem 
é parte fundamental dela. Por isso, a par duma ecologia ambiental, 
é preciso a ecologia humana, feita daquele respeito pela pessoa que 
hoje vos pretendi recordar com as minhas palavras.

Devolver a dignidade ao trabalho

O segundo âmbito em que florescem os talentos da pessoa hu-
mana é o trabalho. É tempo de promover as políticas de emprego, 
mas acima de tudo é necessário devolver dignidade ao trabalho, 
garantindo também condições adequadas para a sua realização. Isto 
implica, por um lado, encontrar novas maneiras para combinar a 
flexibilidade do mercado com as necessidades de estabilidade e 
certeza das perspectivas de emprego, indispensáveis para o desen-
volvimento humano dos trabalhadores; por outro, significa fomentar 
um contexto social adequado, que não vise explorar as pessoas, 
mas garantir, através do trabalho, a possibilidade de construir uma 
família e educar os filhos.

A questão migratória

De igual forma, é necessário enfrentar juntos a questão mi-
gratória. Não se pode tolerar que o Mar Mediterrâneo se torne 
um grande cemitério! Nos barcos que chegam diariamente às 
costas europeias, há homens e mulheres que precisam de acolhi-
mento e ajuda. A falta de um apoio mútuo no seio da União 
Europeia arrisca-se a incentivar soluções particularistas para o 
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problema, que não têm em conta a dignidade humana dos mi-
grantes, promovendo o trabalho servil e contínuas tensões sociais. 
A Europa será capaz de enfrentar as problemáticas relacionadas 
com a imigração, se souber propor com clareza a sua identidade 
cultural e implementar legislações adequadas capazes de tutelar 
os direitos dos cidadãos europeus e, ao mesmo tempo, garantir 
o acolhimento dos imigrantes; se souber adoptar políticas justas, 
corajosas e concretas que ajudem os seus países de origem no 
desenvolvimento sociopolítico e na superação dos conflitos inter-
nos – a principal causa deste fenómeno – em vez das políticas 
interesseiras que aumentam e nutrem tais conflitos. É necessário 
agir sobre as causas e não apenas sobre os efeitos.

Redescobrir a alma da Europa

Senhor Presidente, Excelências, Senhoras e Senhores Deputados!
A consciência da própria identidade é necessária também para 

dialogar de forma propositiva com os Estados que se candidataram 
à adesão à União Europeia no futuro. Penso sobretudo nos Estados 
da área balcânica, para os quais a entrada na União Europeia poderá 
dar resposta ao ideal da paz numa região que tem sofrido enorme-
mente por causa dos conflitos do passado. Por fim, a consciência 
da própria identidade é indispensável nas relações com os outros 
países vizinhos, particularmente os que assomam ao Mediterrâneo, 
muitos dos quais sofrem por causa de conflitos internos e pela 
pressão do fundamentalismo religioso e do terrorismo internacional.

A vós, legisladores, compete a tarefa de preservar e fazer crescer 
a identidade europeia, para que os cidadãos reencontrem confiança 
nas instituições da União e no projecto de paz e amizade que é 
o seu fundamento. Sabendo que, «quanto mais aumenta o poder 
dos homens, tanto mais cresce a sua responsabilidade, pessoal e 
comunitária», exorto-vos a trabalhar para que a Europa redescubra 
a sua alma boa.
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Um autor anónimo do século II escreveu que «os cristãos são 
no mundo o que a alma é para o corpo» . A tarefa da alma é 
sustentar o corpo, ser a sua consciência e memória histórica. E uma 
história bimilenária liga a Europa e o cristianismo. Uma história 
não livre de conflitos e erros, mas sempre animada pelo desejo 
de construir o bem. Vemo-lo na beleza das nossas cidades e, mais 
ainda, na beleza das múltiplas obras de caridade e de construção 
comum que constelam o Continente. Esta história ainda está, em 
grande parte, por escrever. Ela é o nosso presente e também o 
nosso futuro. É a nossa identidade. E a Europa tem uma neces-
sidade imensa de redescobrir o seu rosto para crescer, segundo o 
espírito dos seus Pais fundadores, na paz e na concórdia, já que 
ela mesma não está ainda isenta dos conflitos.

Queridos Eurodeputados, chegou a hora de construir juntos a 
Europa que gira, não em torno da economia, mas da sacralidade 
da pessoa humana, dos valores inalienáveis; a Europa que abraça 
com coragem o seu passado e olha com confiança o seu futuro, 
para viver plenamente e com esperança o seu presente. Chegou o 
momento de abandonar a ideia de uma Europa temerosa e fechada 
sobre si mesma para suscitar e promover a Europa protagonista, 
portadora de ciência, de arte, de música, de valores humanos e 
também de fé. A Europa que contempla o céu e persegue ideais; 
a Europa que assiste, defende e tutela o homem; a Europa que 
caminha na terra segura e firme, precioso ponto de referência para 
toda a humanidade!
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Mensagem para o Dia
do Doente

A mensagem do Papa Francisco para o XXIII 
Dia Mundial do Doente, que se celebra em 11 
de fevereiro, tem por tema:  «Sapientia cordis. “Eu 
era os olhos do cego e servia de pés para o coxo” 
(Job 29, 15)».

Queridos irmãos e irmãs,

por ocasião do XXIII Dia Mundial do Doente, instituído por 
São João Paulo II, dirijo-me a todos vós que carregais o peso da 
doença, encontrando-vos de várias maneiras unidos à carne de 
Cristo sofredor, bem como a vós, profissionais e voluntários no 
campo da saúde.

O tema deste ano convida-nos a meditar uma frase do livro 
de Job: «Eu era os olhos do cego e servia de pés para o coxo» 
(29, 15). Gostaria de o fazer na perspetiva da «sapientia cordis», 
da sabedoria do coração.

1. Esta sabedoria não é um conhecimento teórico, abstrato, fruto 
de raciocínios; antes, como a descreve São Tiago na sua Carta, é 
«pura (…), pacífica, indulgente, dócil, cheia de misericórdia e de 
bons frutos, imparcial, sem hipocrisia» (3, 17). Trata-se, por conse-
guinte, de uma disposição infundida pelo Espírito Santo na mente 
e no coração de quem sabe abrir-se ao sofrimento dos irmãos e 
neles reconhece a imagem de Deus. Por isso, façamos nossa esta 
invocação do Salmo: «Ensina-nos a contar assim os nossos dias, / 
para podermos chegar à sabedoria do coração» (Sal 90/89, 12). 
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Nesta sapientia cordis, que é dom de Deus, podemos resumir os 
frutos do Dia Mundial do Doente.

2. Sabedoria do coração é servir o irmão. No discurso de Job 
que contém as palavras «eu era os olhos do cego e servia de pés 
para o coxo», evidencia-se a dimensão de serviço aos necessitados 
por parte deste homem justo, que goza duma certa autoridade e 
ocupa um lugar de destaque entre os anciãos da cidade. A sua 
estatura moral manifesta-se no serviço ao pobre que pede ajuda, 
bem como no cuidado do órfão e da viúva (cf. 29, 12-13).

Também hoje quantos cristãos dão testemunho – não com as 
palavras mas com a sua vida radicada numa fé genuína – de ser «os 
olhos do cego» e «os pés para o coxo»! Pessoas que permanecem junto 
dos doentes que precisam de assistência contínua, de ajuda para se 
lavar, vestir e alimentar. Este serviço, especialmente quando se prolonga 
no tempo, pode tornar-se cansativo e pesado; é relativamente fácil 
servir alguns dias, mas torna-se difícil cuidar de uma pessoa durante 
meses ou até anos, inclusive quando ela já não é capaz de agradecer. 
E, no entanto, que grande caminho de santificação é este! Em tais 
momentos, pode-se contar de modo particular com a proximidade do 
Senhor, sendo também de especial apoio à missão da Igreja.

3. Sabedoria do coração é estar com o irmão. O tempo gasto 
junto do doente é um tempo santo. É louvor a Deus, que nos 
configura à imagem do seu Filho, que «não veio para ser servido, 
mas para servir e dar a sua vida para resgatar a multidão» (Mt 20, 
28). Foi o próprio Jesus que o disse: «Eu estou no meio de vós 
como aquele que serve» (Lc 22, 27).

Com fé viva, peçamos ao Espírito Santo que nos conceda a 
graça de compreender o valor do acompanhamento, muitas vezes 
silencioso, que nos leva a dedicar tempo a estas irmãs e a estes 
irmãos que, graças à nossa proximidade e ao nosso afecto, se sen-
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tem mais amados e confortados. E, ao invés, que grande mentira 
se esconde por trás de certas expressões que insistem muito sobre 
a «qualidade da vida» para fazer crer que as vidas gravemente 
afectadas pela doença não mereceriam ser vividas!

4. Sabedoria do coração é sair de si ao encontro do irmão. Às 
vezes, o nosso mundo esquece o valor especial que tem o tempo 
gasto à cabeceira do doente, porque, obcecados pela rapidez, pelo 
frenesim do fazer e do produzir, esquece-se a dimensão da gratui-
dade, do prestar cuidados, do encarregar-se do outro. No fundo, por 
detrás desta atitude, há muitas vezes uma fé morna, que esqueceu a 
palavra do Senhor que diz: «a Mim mesmo o fizestes» (Mt 25, 40).

Por isso, gostaria de recordar uma vez mais a «absoluta prioridade 
da “saída de si próprio para o irmão”, como um dos dois manda-
mentos principais que fundamentam toda a norma moral e como 
o sinal mais claro para discernir sobre o caminho de crescimento 
espiritual em resposta à doação absolutamente gratuita de Deus» 
(Exort. ap. Evangelii gaudium, 179). É da própria natureza missionária 
da Igreja que brotam «a caridade efectiva para com o próximo, a 
compaixão que compreende, assiste e promove» (Ibid., 179).

5. Sabedoria do coração é ser solidário com o irmão, sem o 
julgar. A caridade precisa de tempo. Tempo para cuidar dos doentes 
e tempo para os visitar. Tempo para estar junto deles, como fizeram 
os amigos de Job: «Ficaram sentados no chão, ao lado dele, sete 
dias e sete noites, sem lhe dizer palavra, pois viram que a sua dor 
era demasiado grande» (Job 2, 13). Mas, dentro de si mesmos, os 
amigos de Job escondiam um juízo negativo acerca dele: pensavam 
que a sua infelicidade fosse o castigo de Deus por alguma culpa 
dele. Pelo contrário, a verdadeira caridade é partilha que não julga, 
que não tem a pretensão de converter o outro; está livre daquela 
falsa humildade que, fundamentalmente, busca aprovação e se com-
praz com o bem realizado.
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A experiência de Job só encontra a sua resposta autêntica 
na Cruz de Jesus, acto supremo de solidariedade de Deus para 
connosco, totalmente gratuito, totalmente misericordioso. E esta 
resposta de amor ao drama do sofrimento humano, especialmente 
do sofrimento inocente, permanece para sempre gravada no cor-
po de Cristo ressuscitado, naquelas suas chagas gloriosas que são 
escândalo para a fé, mas também verificação da fé (cf. Homilia na 
canonização de João XXIII e João Paulo II, 27 de Abril de 2014).

Mesmo quando a doença, a solidão e a incapacidade levam a 
melhor sobre a nossa vida de doação, a experiência do sofrimento 
pode tornar-se lugar privilegiado da transmissão da graça e fonte 
para adquirir e fortalecer a sapientia cordis. Por isso se compreende 
como Job, no fim da sua experiência, pôde afirmar dirigindo-se 
a Deus: «Os meus ouvidos tinham ouvido falar de Ti, mas ago-
ra vêem-Te os meus próprios olhos»(42, 5). Também as pessoas 
imersas no mistério do sofrimento e da dor, se acolhido na fé, 
podem tornar-se testemunhas vivas duma fé que permite abraçar 
o próprio sofrimento, ainda que o homem não seja capaz, pela 
própria inteligência, de o compreender até ao fundo.

6. Confio este Dia Mundial do Doente à proteção materna 
de Maria, que acolheu no ventre e gerou a Sabedoria encarnada, 
Jesus Cristo, nosso Senhor.

Ó Maria, Sede da Sabedoria, intercedei como nossa Mãe por todos 
os doentes e quantos cuidam deles. Fazei que possamos, no serviço 
ao próximo sofredor e através da própria experiência do sofrimento, 
acolher e fazer crescer em nós a verdadeira sabedoria do coração.

Acompanho esta súplica por todos vós com a minha Bênção 
Apostólica.

Vaticano, 3 de Dezembro – Memória de São Francisco Xavier – do ano 2014.

Franciscus
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Cadernos musicais

Autor: José de Sousa Marques

O P. José de Sousa Marques tem vindo a 
publicar um conjunto de cadernos com cânticos 
por si compostos, a que deu o título genérico 
de «Os Meus Manuscritos».

Os dois últimos desses cadernos versam a temática do Programa 
Pastoral da Arquidiocese, desde há três anos dedicado à temática 
da Fé.

No primeiro desses cadernos, «Fé Professada», a letra é de 
Fernando Silva. Inclui composições para animar diversos momentos 
da Missa: cântico de entrada, apresentação dos dons, cântico de 
comunhão, cântico final.

No segundo caderno, «Fé Celebrada», a letra é de Valdemar 
Gonçalves.

Está em preparação um outro caderno, «Fé Vivida», com textos 
de Silva Araújo.

A edição é do P. José de Sousa Marques (Rua Sol Nascente, 
107, S. Martinho do Vale. 4770-611 Vila Nova de Famalicão).



132 Ação Católica | janeiro 5. Recensões

Fascinante Desportivo 
das Aves

Autor: Fernando de Azevedo Abreu

«Fascinante Desportivo das Aves» é o 
título de mais um livro do P. Fernando de Aze-

vedo Abreu. Um livro que transpira alegria, otimismo, entusiasmo, 
e onde se faz história do muito que aconteceu ao longo de um 
ano na Vila das Aves, e não só.

 
Como o título indica, o livro coloca em destaque o Clube 

Desportivo das Aves e presta especial homenagem a Armando Silva, 
seu presidente e gestor.

Mas não é só Armando Silva que é recordado ao longo de 
centena e meia de páginas, ilustradas com muitas fotografias. São 
referidos o Comendador Geraldo Mesquita Garcia, D. Joaquim 
Gonçalves, Baden-Powell e Miguel Torga, D. Jorge Ortiga e Valter 
Hugo Mãe, P. Henrique Faria, o sacristão Manuel Ilídio Monteiro 
da Rocha, O Beato D. Frei Bartolomeu dos Mártires

Merece particular relevo a Homilia, considerada «oficina mi-
nisterial», que por vezes inclui poemas musicados.

Neste volume fala-se também dos escuteiros, do Grupo Ases 
do Pedal, de um concurso de quadras para a caminhada Advento-
-Natal, centrado no tema do presente Ano Pastoral, «Fé vivida».

O P. Fernando de Azevedo Abreu editou dezassete livros das 
dezanove Jornadas Culturais de Vila das Aves que esta paróquia 
organizou desde outubro de 1987 até outubro de 2005.
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Periferias da morte

Autor: Bártolo Pereira

Periferias da morte – Evangelho e 
Literatura é o título completo deste livro.

O P. Bártolo Paiva Gonçalves Pereira reside 
em Vila do Conde desde há cinco anos. Tem assistido a muitos 
funerais. Reúne neste livro um conjunto de reflexões sobre as inter-
rogações que a realidade da morte suscita. Orientam-no as certezas 
da fé ao mesmo que tempo analisa como esta realidade é tratada 
por muitos dos nossos escritores, crentes uns e descrentes outros. 
Dois livros lhe merecem especial atenção: O Hipopótamo de Deus, 
de Tolentino Mendonça, e A Desumanização, de Valter Hugo Mãe.

Divide o volume em três partes – Periferia da Morte, saudade 
levada ao peito, o sopro do barro nas narinas de Deus: Modalização 
da morte – acrescidas de um apêndice.

Faz uma referência particular às Caxinas, à Associação Bind’ó 
Peixe e à saudade que muitas caxineiras trazem ao peito, com o 
retrato de familiares que perderam a vida no mar.










