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A
s imagens e relatos têm chocado o 
mundo: mortes, destruição, naufrágios, 
desespero. São milhares de pessoas em 
fuga. Mas de onde são? De que fogem? 
O que procuram? Nesta edição do Igreja 
Viva preparámos um manual para 

compreender esta crise que, de acordo com os 
últimos indicadores, está para durar.

A diferença entre  
refugiados e imigrantes

Refugiados e imigrantes são termos por vezes 
usados erradamente como sinónimos.

O direito de requerer asilo, com o intuito de obter 
o estatuto de refugiado, é um direito fundamental 
consagrado pela legislação internacional, que os 
147 países signatários da Convenção de Genebra 
(1951) – entre os quais figuram todos os países da 
União Europeia – têm o dever de cumprir. 

De acordo com o Estatuto dos Refugiados da 
Convenção (Art. 1, al 2), refugiado será todo aquele 
que "receando com razão ser perseguido em 
virtude da sua raça, religião, nacionalidade, filiação 
em certo grupo social ou opiniões políticas, se 
encontre fora do país de que tem a nacionalidade 
e não possa ou, em virtude daquele receio, não 
queira pedir a protecção daquele país".

Uma situação diferente é a migração por razões 
económicas, o que envolve as pessoas que 
legitimamente procuram uma vida melhor noutros 
países, mas que não abandonaram a sua terra por 
terem a sua vida ou da família em risco. Nestes 
casos, e ao contrário dos candidatos ao estatuto 
de refugiado, os Estados-destino não têm o dever 
de os receber, ficando o seu possível acolhimento 
dependente dos critérios da política de imigração 
de cada um.

REFUGIADOS  
E MIGRANTES

GUIÃO PARA COMPREENDER A CRISE

160mil

NÚMERO DE REFUGIADOS
A ACOLHER PELA UNIÃO EUROPEIA



De onde são

De acordo com os últimos 
números publicados, a maioria 
dos refugiados que vemos (62%) 
são oriundos de cinco países: Síria, 
Afeganistão, Somália, Sudão e 
Sudão do Sul.

De que fogem

A maior parte dos refugiados 
foge da Síria. Mas o que se passa 
afinal no país para tão grande vaga de migrações? 
Certamente já ouviu falar da “Primavera Árabe”. 
Esta expressão foi o nome dado a uma onda de 
protestos que levou à queda de vários regimes 
autoritários no Médio Oriente, como foi o caso do 
Egipto e da Tunísia. Em Março de 2012, a Síria, 

inspirada nos dois países, começa  
a pedir a demissão do presidente Bashar al- 
-Assad. O regime do ditador entrou em guerra 
com várias milícias armadas, entre as quais o 
autoproclamado Estado Islâmico. O conflito já 

matou perto de 200 mil pessoas e fez com que 
cerca de 4 milhões tentassem a fuga para o 
estrangeiro. A população síria representa 

43% daqueles que tentam alcançar a Europa 
pelo mar.

Se na Síria o conflito é relativamente recente, 
o mesmo já não se pode dizer do Afeganistão, 

outrora o país de origem com mais refugiados. 
Desde 1978, altura em que despontou a guerra 
civil entre revolucionários comunistas e 
mujahidins, que o país se encontra mergulhado 
no caos e incerteza. O domínio dos taliban é de 
tal forma efectivo que a liderança do Afeganistão 
– por Mohammad Ashraf Ghani – já quase não é  
reconhecida. Os taliban executam quem quer que 

se oponha às suas ideias e recusam a igualdade 
de direitos entre homens e mulheres. O regime é 
tão opressivo que 12% das pessoas que chegam à 
Europa por via marítima são afegãos.

Em 1991, um golpe de Estado derrubou a 
ditadura de 22 anos do presidente Siad Barre 
na Somália. Desde então, a governação do país 
é disputada por facções diversas, entre as quais 
figura al-Shabab. Em 2012, esta milícia juntou- 
-se à Al-Qaeda, aglomerando assim um universo 
de perto de 10 mil militares. Estima-se que em 
2014 havia 1,11 milhões de refugiados somalis. 
A maioria foge para países vizinhos como o 
Quénia e a Etiópia.

O Sudão do Sul surgiu como país em 2011. 
Até à data, só existia o Sudão. Os dois já 
experimentaram o conflito e a guerra civil: o 
Sudão entre 1983 e 2005 (e, anteriormente, em 
1955-1972), e o Sudão do Sul, desde que existe até 
este momento. Neste último, há duas facções que 

Por que não apanham  
um avião?

Além de alguns aeroportos estarem 
fechados nas zonas de conflito, há 
outra controvérsia a fazer com que 
estas pessoas não comprem passagens 
de avião, à partida mais baratas que 
as viagens ilegais a que se sujeitam. 
De acordo com a norma 2001/51/EC 
da União Europeia, e tendo em vista o 
combate à imigração ilegal, às companhias 
aéreas (marítimas, ou quaisquer outras 
de transporte) é imputado o custo de 
repatriação de qualquer sujeito que se 
verifique ter entrado num país sem a 
devida documentação. No entanto, esta 
directiva compreende uma excepção: 
a dos refugiados que tentam alcançar 
outros países tendo por base a Convenção 
de Genebra. São os funcionários das 

companhias a decidir quem é ou não 
refugiado, o que na prática se traduz 
facilmente em negar o embarque a 
qualquer pessoa que não apresente um 
visto.

O nosso país irá acolher 
refugiados?

Tal como outros estados Europeus, 
Portugal já se disponibilizou para acolher 
pessoas que vêem os seus direitos 
humanos em risco. Nos próximos dois 
anos estima-se que o país poderá receber 
até 4500 refugiados.

REFUGIADOS

ATÉ

4500

Quantas pessoas já conseguiram  
chegar à Europa em 2015?

Só neste ano, mais de 300 mil pessoas já 
alcançaram o continente europeu por mar. Só a 
Grécia recebeu 181 mil refugiados e imigrantes, 
seguindo-se a Itália, com 108 mil recém-
chegados.

Perguntas frequentes



3000 euros
é quanto alguns migrantes já confessaram 
ter pago a traficantes para atravessar o 
Mediterrâneo nos seus barcos

se opõem, a do presidente e a do ex-presidente. 
Se os refugiados do Sudão já estabilizaram, os do 
Sudão do Sul mais do que triplicaram no espaço 
de um ano.

Por que morrem 
tantas pessoas

Só durante o ano de 2015, um número nunca 
antes visto de pessoas tentou alcançar a Europa 
por mar em embarcações superlotadas e frágeis, 
controladas por traficantes.

Quando os barcos naufragam ou se debatem 
com problemas, nem sempre é fácil haver ajuda 
por perto. Em 2014, uma operação humanitária 
denominada “Mare Nostrum” resgatou mais 
de 166 mil pessoas. Contudo, no final do ano, a 
Itália e a União Europeia decidiram substituí-la 

Mais do que números

+ de 2800

 800

 800 mil

MORTES NO MEDITERRÂNEO EM 2015

MORTOS NUM SÓ NAUFRÁGIO

REFUGIADOS DEVERÃO 
CHEGAR À ALEMANHA  
ESTE ANO

por outra mais pequena, com menos recursos 
materiais e humanos. O resgate dos migrantes 
passou a depender sobretudo da guarda-costeira 
e de navios comerciais. Para os que fogem – e que 
vêem esta como a única alternativa – passou a ser 
praticamente impossível alcançar a Europa sem 
riscos e de forma legal.

Os trajectos

São várias as rotas usadas pelos traficantes 
para fazerem chegar imigrantes à Europa. 
Muitos barcos partem da Líbia com destino a 
Lampedusa ou à Sicília, ambas ilhas italianas. 

Líbia

Itália

Egipto

Sudão

Eritreia

Grécia

Somália

Nigéria

Deserto do Sara



A rota entre o Egipto e as várias ilhas gregas 
também é bastante comum.

Antes de chegarem a estes pontos no Norte de 
África, ainda há outro risco a enfrentar. Muitos 
destes imigrantes são obrigados a fazer longos 
trajectos desde o seu país até à costa líbia ou 
egípcia, o que por vezes envolve viagens pelo 
deserto. São deslocações muito longas, onde muitas 
pessoas vêm a morrer de desidratação, à fome ou à 
sede. 

O que fazem 
quando chegam à Europa

Aqueles que conseguem chegar à Europa fazem 
um requerimento para que lhes seja concedido o 
estatuto de refugiado, tendo que garantir que os 
seus direitos humanos estão em risco no país de 
onde fogem.

Depois de serem recolhidos os dados biométricos 
dos recém-chegados, é formalizado o pedido de 
asilo. A resposta pode chegar só vários meses 
depois, dependendo de país para país.

A Convenção de Dublin responsabiliza os países 
de entrada destes imigrantes durante todo o 
processo de candidatura ao estatuto de refugiados. 
Um imigrante que se desloque até um país 

comunitário e por lá permaneça por mais de três 
meses sem oficialização do estatuto, é recambiado 
para o país por onde acedeu ao continente 
Europeu. E porque hão-de fugir os migrantes 
de países como a Itália ou a Grécia? As fugas 
são recorrentes porque estes países já não têm 
capacidade de resposta (a curto, médio e longo 
prazo) para tantos acolhimentos.

A Igreja e os refugiados

A primeira viagem apostólica do Papa Francisco foi 
a Lampedusa, a ilha italiana que serve de passagem 
para milhares de imigrantes que tentam alcançar 
a Europa. Na altura, o Sumo Pontífice assumiu 
publicamente como objectivo da viagem “chorar 
os mortos que ninguém chora” (08.07.2013). 
A preocupação com os refugiados e imigrantes 
que fogem das suas terras arriscando condições 
altamente precárias tem sido uma das grandes 
preocupações do Papa. “Não podemos tolerar 
que o Mar Mediterrâneo se torne num grande 
cemitério”, afirmou, em 2014, no discurso ao 
Parlamento Europeu. Francisco sempre considerou 
ser necessário actuar ao nível das causas destes 
desastres, mas nos últimos tempos – e dada a 
urgência despoletada pelos acontecimentos – tem-
-se concentrado mais em sanar os seus efeitos. 

Com o agravar da situação e o número acrescido 
de naufrágios e mortes, são muitos os apelos 
que tem dirigido às populações, entidades civis e 
eclesiásticas para que se disponham a acolher estas 
e outras pessoas. Um pouco por todo o mundo, a 
Igreja tem demonstrado sintonia com o Vaticano, 
preparando-se para, à semelhança deste, receber 
refugiados. 

Em Portugal já foram muitas as dioceses – 
como Braga, Lisboa, Beja, Viseu, Fátima, entre 
outras – que declararam estar dispostas a 
receber uma ou mais famílias. Na visita “ad 
limina” dos bispos portugueses, o tema das 
migrações foi amplamente debatido com o Papa. 
No dia 04 de Setembro, a Comissão Episcopal 
da Pastoral Social e Mobilidade Humana 
(Conferência Episcopal Portuguesa) emitiu 
uma nota intitulada “Refugiados: a exigência da 
fraternidade”. Nela constam declarações de apoio 
de vários prelados portugueses e uma declaração 
de intenções por parte da CEP, que diz desejar 
contribuir para uma resposta concreta à crise, 
juntamente com o Estado e a comunidade 
internacional. A Conferência apontou ainda 
como alarmantes as opiniões de líderes que 
publicamente dizem não querer acolher 
refugiados por considerarem que a chegada 
destes pode implicar a perda dos valores cristãos 
da Europa.  

Com donativos
Qualquer uma destas instituições aceita donativos 
em dinheiro. Com uma pequena contribuição pode 
ajudar a fornecer comida, roupa ou ajuda médica.

Alto Comissariado das Nações Unidas para os 
Refugiados (ACNUR)

Amazon

Amnistia Internacional Portugal

Aylan Kurdi Fund

Centro Português para os Refugiados

Missionfish

Save the Children

Serviço Jesuíta para os Refugiados

UNICEF

Se o voluntariado já faz parte da vida de grande parte destas organizações,  
com a vaga de imigração são precisas ainda mais pessoas a ajudar.

Centro Português para os Refugiados
Serviço Jesuíta para os Refugiados
Plataforma de Apoio aos Refugiados
 
Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados

Voluntariado Como ajudar?

Acolhimento

Há muitos portugueses a querer oferecer acolhimento e habitação aos recém-chegados, 
mas a maioria não sabe onde se dirigir nem que providências tomar. Ainda não está 
definida nenhuma política de acolhimento a nível individual, o que tal não quer dizer que 
não venha a acontecer. Se deseja receber alguém em sua casa, o melhor será entrar em 
contacto com o Centro Português de Refugiados (geral@cpr.pt), organização que lhe 
poderá prestar mais informações e ajudá-lo.
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LEITURA I Is 50, 5-9a
Leitura do do Livro de Isaías

O Senhor Deus abriu-me os ouvidos e eu não 
resisti nem recuei um passo. Apresentei as 
costas àqueles que me batiam e a face aos 
que me arrancavam a barba; não desviei o 
meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. 
Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio e 
por isso não fiquei envergonhado; tornei o 
meu rosto duro como pedra e sei que não 
ficarei desiludido. O meu advogado está perto 
de mim. Pretende alguém instaurar-me um 
processo? Compareçamos juntos. Quem é o 
meu adversário? Que se apresente! O Senhor 
Deus vem em meu auxílio. Quem ousará 
condenar-me?
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 114 (116)
Refrão: Andarei na presença do Senhor
sobre a terra dos vivos.

LEITURA II Tg 2, 14-18
Leitura da Epístola de São Tiago

Irmãos: De que serve a alguém dizer que tem 
fé, se não tem obras? Poderá essa fé obter-lhe a 
salvação? Se um irmão ou uma irmã não tiverem 
que vestir e lhes faltar o alimento de cada dia, e 
um de vós lhes disser: “Ide em paz. Aquecei-vos 
bem e saciai-vos”, sem lhes dar o necessário para 
o corpo, de que lhes servem as vossas palavras? 
Assim também a fé sem obras está completamente 
morta. Mas dirá alguém: “Tu tens a fé e eu tenho 
as obras”. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu, 
pelas obras, te mostrarei a minha fé.

EVANGELHO Mc 8, 27-35
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Marcos

Naquele tempo, Jesus partiu com os seus 
discípulos para as povoações de Cesareia de 
Filipe. No caminho, fez-lhes esta pergunta: 
“Quem dizem os homens que Eu sou?”. Eles 

responderam: “Uns dizem João Baptista; 
outros, Elias; e outros, um dos profetas”. 
Jesus então perguntou-lhes: “E vós, quem 
dizeis que Eu sou?”. Pedro tomou a palavra e 
respondeu: “Tu és o Messias”. Ordenou-lhes 
então severamente que não falassem d’Ele a 
ninguém. Depois, começou a ensinar-lhes que 
o Filho do homem tinha de sofrer muito, de ser 
rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes 
e pelos escribas; de ser morto e ressuscitar 
três dias depois. E Jesus dizia-lhes claramente 
estas coisas. Então, Pedro tomou-O à parte e 
começou a contestá-l’O. Mas Jesus, voltando-
-Se e olhando para os discípulos, repreendeu 
Pedro, dizendo: “Vai-te, Satanás, porque não 
compreendes as coisas de Deus, mas só as dos 
homens”. E, chamando a multidão com os 
seus discípulos, disse-lhes: “Se alguém quiser 
seguir-Me, renuncie a si mesmo, tome a sua 
cruz e siga-Me. Na verdade, quem quiser salvar 
a sua vida perdê-la-á; mas quem perder a vida, 
por causa de Mim e do Evangelho, salvá-la-á”.

LITURGIA da palavra

xxiv domingo
comum b

tema

“A FÉ SEM OBRAS ESTÁ 
COMPLETAMENTE 

MORTA”

Atitude de vida
Durante esta semana, vamos procurar revestir-nos da nossa “imagem de marca”, a Cruz. 
Por isso, ao levantarmo-nos, em cada manhã, vamos fazer a experiência lenta e profunda 
de fazer o sinal da cruz, sentindo que somos filhos amados, salvos e habitação do próprio 
Deus.

ILUSTRAÇÃO DA ARQ. MARIA TAVARES
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O itinerário de Marcos sugere uma nova 
etapa inaugurada com a questão que Jesus 
Cristo coloca aos discípulos: “Quem dizem os 
homens que Eu sou? […] E vós, quem dizeis 
que Eu sou?” (evangelho). A confissão de fé de 
Pedro é notável: “Tu és o Messias”. Contudo, 
no momento seguinte, rejeita a possibilidade 
da Paixão que Jesus Cristo anuncia. É difícil o 
compromisso de tomar a (própria) cruz, como 
nos é pedido. Aceitá-lo é confiar, é “andar” na 
presença de Deus (salmo). Mas se o recusamos, 
que valor tem a nossa fé (segunda leitura)? Vale 
a pena, por isso, meditar na fidelidade do servo 
descrita por Isaías (primeira leitura) para fazer 
o ponto da situação sobre a nossa fidelidade a 
Deus…

“Deus vem em meu auxílio”
O texto da primeira leitura proposta para o 
vigésimo quarto Domingo (Ano B) apresenta 
o início do terceiro dos “cânticos do Servo de 
Yahveh”. São poemas recolhidos na segunda 
parte do livro de Isaías (capítulos 40 a 55).
O servo de Deus fala de um profundo 
incómodo provocado por maus-tratos físicos 
e morais: “Apresentei as costas àqueles que 
me batiam e a face aos que me arrancavam 
a barba; não desviei o meu rosto dos que me 
insultavam e cuspiam”. Ao mesmo tempo, 
expressa uma profunda confiança: “Deus veio 
em meu auxílio”. Seguem-se três perguntas 
que denunciam a injustiça dos maus-tratos 
e o reforço da confiança em Deus: “Pretende 
alguém instaurar-me um processo? […] Quem é 
o meu adversário? […] Quem ousará condenar-
-me?”.
Sobre o servo, não se diz quem é, nem quem 
são os seus algozes, nem os motivos pelos quais 

é maltratado. Infelizmente, é habitual que os 
“servos” de Deus tenham a vida em perigo, dado 
que a verdade de Deus nem sempre é concorde 
com a maneira como os seres humanos 
entendem a realidade.
Tudo o que é dito sobre o servo, neste fragmento 
profético, aponta para Deus: a missão é-lhe 
confiada por Deus — “O Senhor Deus abriu-me 
os ouvidos” — e o próprio sabe que Deus está 
com ele: “sei que não ficarei desiludido. O meu 
advogado está perto de mim. […] Deus vem em 
meu auxílio”.
A Igreja desde sempre vê neste “servo” a 
figura de Jesus Cristo: a sua postura não será 
do agrado de muitos que lhe hão de infligir 
sofrimentos e até a morte. Mas, mesmo nessas 
circunstâncias, mantém-se servo confiante e fiel.

O “servo”, apesar da oposição, não desiste 
porque, maior do que a hostilidade, é a sua 
confiança em Deus. Do mesmo modo, para 
o cristão, qual servo, a “fé vivida” exprime-se 
em ações que passam por “tomar a cruz” para 
seguir Jesus Cristo. Contra o que algumas 
(muitas?) vezes escutamos, isto não significa 
que Deus queira ou provoque o sofrimento. 
Se assim fosse, não seria Deus, mas um 
ídolo sanguinário e cruel. “Ainda hoje, Cristo 
confronta-nos, desafia-nos e diz-nos que temos 
de carregar a nossa cruz e levar os nossos 
fardos, mas isso é muito diferente de afirmar 
que o Pai, o Filho e o Espírito nos enviam as 
cruzes e nos colocam fardos às costas” (Richard 
Leonard, Onde diabo está Deus?, ed. Paulinas). 
Deus vem em nosso auxílio (no sofrimento)!

Reflexão preparada por Laboratório da Fé  |  in www.laboratoriodafe.net

Reflexão

elemento celebrativo a destacar

Uma vez que Jesus continua a sugerir o caminho da Cruz, 
sugere-se, para este Domingo, que nas procissões de entrada 
e de conclusão da Eucaristia seja integrada a cruz paroquial, 
como sinal de abertura do caminho da celebração e da missão 
pelo próprio Jesus Cristo, a quem somos chamados a seguir.
Se for possível, sugere-se também que a saudação inicial e a 
bênção final sejam cantadas.

Sugestão de cânticos
— Entrada: Dai a paz, Senhor, M. Faria (IC, p. 422 / NRMS 23) 
— kyrie: M. Simões (IC, p. 18 / NRMS 13)
— Santo: C. Silva (CPD 5.1)
— Cordeiro de Deus: C. Silva (CPD 6.2) 
— Comunhão: Se alguém quiser seguir-Me, C. Silva (CPD 476)
— Final: Eu quero viver na tua alegria, H. Faria (Igreja Canta, p. 442 / NRMS 11-12 II) 

_MATERIAL: A Palavra de Deus continua a provocar em 
nós uma maior autenticidade da nossa experiência crente, 
precisamente porque a fé não pode estar desvinculada 
do quotidiano, da vida concreta. Por isso, e a partir do 
exemplo dado por São Tiago na segunda leitura deste 
Domingo, vamos procurar viver a obra de misericórdia 
“vestir os nus”.
Para expressar a riqueza da nossa fé com que podemos 
revestir os outros, neste itinerário simbólico, vamos 
esboçar um pequeno caminho em terra e pedras, que 
culminará num baú com flores brancas no seu interior.

itinerário 
simbólico

Oração Universal
 
Caríssimos fiéis:
Voltemo-nos para Cristo, que Se fez igual a nós, para 
Se compadecer daqueles que O invocam, e digamos, 
confiadamente:

R. Ouvi, Senhor, a nossa oração.

1. Pela Igreja, fermento de vida e de salvação, que procura 
a sua força na cruz de Cristo e se esforça por ser sempre 
testemunha da esperança, oremos.

2. Pelos governantes do mundo inteiro, que acolhem a graça que 
Jesus Cristo lhes dá e promovem a paz e a justiça, oremos.

3. Pelos leitores e pelos ouvintes da Palavra, que gravam no 
seu coração as palavras do Filho de Deus “a fé sem obras é 
morta”, oremos.

4. Pelos que não encontram sentido para a vida, mas 
encontram nas palavras e no testemunho de Cristo a luz para a 
procura da verdade, oremos.

5. Por todos nós aqui reunidos em família, que caminhamos no 
seguimento de Cristo, levando a cruz do dia-a-dia que abraçamos, 
oremos.

Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos discípulos:
“Se alguém quiser seguir-Me, tome a sua cruz e siga-Me”,
dai-nos a graça de responder ao vosso convite.
Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. 

Por Cristo Senhor nosso.

Eucologia

Orações próprias da Missa do Domingo XXIV do Tempo 
Comum (Missal Romano, p. 418).
Prefácio dos Domingos do Tempo Comum III (Missal Romano, 
p. 478).
Oração Eucarística III (Missal Romano, pp. 529ss).

admonição inicial

O Senhor, nosso Deus, continua a vir em nosso auxílio, abrindo 
os nossos ouvidos à escuta da Sua Palavra, para que não 
desanimemos no caminho da fé vivida, mesmo estando prestes 
a terminar este ano pastoral. Por isso, somos chamados a 
não recuar nem um passo, para que a nossa caminhada de fé 
continue a passar pela celebração e a persistir na vivência do 
dia-a-dia.
Temos consciência de que o caminho da fé não é fácil, mas 
está repleto de exigências e de desafios. Por isso, Jesus 
continua a provocar-nos: “e tu, quem dizes que Eu sou?”. 
Afinal, só quando passarmos a viver esta relação pessoal com 
Jesus é que poderemos senti-l’O ao nosso lado, em cada passo 
do caminho da vida. 
Ousemos fazer esta experiência verdadeira da fé vivida!
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“O Príncipe e a Lavadeira é uma colecção de histórias de 
amizade, de encontros e desencontros, hinos e cantos 
de saudade e desejo. Este livro é como quem nos diz um 
segredo ao ouvido: encontrarás o sentido da tua vida 
se fores capaz de a contar como uma história de amor”, 
afirma Vasco Pinto de Magalhães, Sj. 
Através da obra, o autor, Nuno Tomar de Lemos, Sj, 
oferece a possibilidade de uma aproximação ao centro 
do Evangelho e às experiências centrais da fé cristã 
(a Encarnação, o mistério de Deus, de Jesus, do Ser 
Humano).

nuno 
de lemos

o príncipe 
e a lavadeira

D. Ximenes belo preside à peregrinação à penha
D. Carlos Ximenes Belo, Bispo 
Emérito de Dili, Timor, e Prémio 
Nobel da Paz, preside, no próximo 
Domingo, à Grande Peregrinação à 
Penha.

Esta é a 122ª Grande Peregrinação 
e tem como principais intenções das 
celebrações litúrgicas os “migrantes, 
refugiados de guerra e cristãos 
perseguidos”, “a paz no mundo” e “o 
respeito dos direitos humanos”. A 
Procissão de Velas sairá da Basílica de 
S. Pedro, pelas 21h30. As cerimónias 
religiosas começam pelas 08h00, 
com a saída do andor, fanfarras 

e escuteiros da Igreja de Nossa 
Senhora da Oliveira em direcção ao 
templo dos Santos Passos, onde terá 
lugar a tradicional concentração de 
fiéis e a bênção dos peregrinos. Logo 
depois, inicia-se a caminhada em 
direcção à Rua Dr. José Sampaio, 
seguindo pela freguesia da Costa, 
rumo ao Santuário da Penha, onde a 
chegada está prevista para as 11h30, 
seguida de eucaristia.

A imagem de Nossa Senhora da 
Penha encontra-se na Basílica de 
S. Pedro do Toural, onde poderá 
ser venerada até ao dia 12. 

braga acolhe refugiados
O primeiro grupo, de oito refugiados, 
já chegou à cidade de Braga. A 
recepção aconteceu em dois dias 
distintos e os migrantes irão ficar 
alojados no Centro de Acolhimento 
e de Emergência Social de Braga, 
uma estrutura em funcionamento 
desde Abril e que é propriedade da 
Arquidiocese de Braga. 

A maioria dos refugiados são 
africanos, não estando prevista a 
chegada de pessoas provenientes 

da Síria. Os migrantes estão a 
ser acolhidos pela equipa técnica 
do Centro de Acolhimento e de 
Emergência Social de Braga, que já 
adquiriu experiência no trato com 
pessoas de religião islâmica.

Durante esta semana prolongam-
-se os contactos da instituição e os 
serviços da Segurança Social, já que 
se trata de um processo complexo 
tanto para o Centro de Acolhimento, 
como para os migrantes.
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11.09.2015 a 13.09.2015

NOITE BRANCA

Braga

12.09.2015

DIA ARQUIDIOCESANO  
DO CATEQUISTA

09h00 / Basílica do Sameiro

CONCERTO PARA CRIANÇAS - 
ORQUESTRA DE BRINQUEDOS

11h00 / Praça Municipal Braga

13.09.2015

LEITURAS E OFICINAS  
PARA AS FAMÍLIAS

10h00 / Biblioteca de Jardim  

(Av. Central de Braga)


