


ação católica



ação católica



Apresentação



Apresentação

A
p

re
se

nt
aç

ão

Apresentação

O mês de janeiro continuou a ser marcado pela Covid-19. Vol-
tou a ser suspensa, a partir de 23 de janeiro, a celebração pública 
da Missa, conforme decisão da Conferência Episcopal Portuguesa.  
A propósito, escolhemos para tema do mês uma nota pastoral do 
senhor D. Jorge Ortiga sobre ser Igreja em tempo de pandemia.

Do senhor D. Jorge publicamos também mais duas notas pas-
torais: uma por ocasião do novo confinamento e outra sobre a 
celebração do Domingo da Palavra de Deus; uma mensagem rela-
tiva ao Oitavário de Oração pela Unidade dos Cristãos; a homilia 
proferida na Sé na solenidade de Santa Maria Mãe de Deus; um 
texto alusivo ao centenário do Sporting Clube de Braga.

Da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) publicamos a 
reflexão “Desafios pastorais da pandemia à Igreja em Portugal”, 
aprovada em 13 de novembro de 2020 na Assembleia Plenária e 
divulgada em 01 de janeiro de 2021; o documento «Proteção de 
menores e adultos vulneráveis – Diretrizes da Conferência Epis-
copal Portuguesa».  

Do Conselho Permanente da mesma Conferência publicamos 
um Comunicado sobre o novo confinamento e outro de repúdio 
pela aprovação, no Parlamento, da eutanásia. 

Publicamos do Papa Francisco a carta apostólica Spiritus Do-
mini acerca do acesso das pessoas do sexo feminino ao ministério 
instituído do leitorado e do acolitado; mensagens para o Dia Mundial 
do Doente, para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, para o 
Dia Mundial das Missões.
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Apresentamos uma nota da Congregação do Culto Divino e 
Disciplina dos Sacramentos sobre o Domingo da Palavra de Deus.

Damos notícia da instituição do Dia Mundial dos Avós e dos 
Idosos.

Informamos do falecimento dos padres Carlos Mário Ferreira 
Gomes, Domingos Alves Rodrigues Carneiro, João Francisco Ri-
beiro, José Marques (Cónego).

O Diretor



Tema do Mês

1.





Ser Igreja em tempo 
de pandemia

Nota Pastoral do senhor D. Jorge Ortiga publicada 
em 13 de janeiro.

A gravidade da situação pandémica impôs-nos um novo confina-
mento. Sabemos que a normalidade da vida pastoral tem sido muito 
condicionada. Gostaríamos de poder continuar, em plena liberdade, 
o nosso serviço de dedicação à comunidade. Teremos de o fazer, 
mas de outro modo. Até hoje temos sido exímios cumpridores de 
todas as orientações da Direção Geral da Saúde, tornando os nossos 
espaços – igrejas e lugares de encontro – seguros. Os gastos com o 
processo de higienização têm sido elevados, criando dificuldades às 
debilitadas economias. O trabalho das equipas de acolhimento valeu 
pela segurança criada, mas também pela sensibilização, sobretudo 
das pessoas idosas e com dificuldades em cumprir, com reflexos 
nos comportamentos diários do convívio de proximidade.

Consciente das responsabilidades que nos competem, convido 
a que não permitamos sinais de desleixo motivados pelo cansaço, 
ou por nos parecer que as coisas poderiam funcionar de outro 
modo. Seremos cumpridores escrupulosos de tudo quanto nos é 
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determinado, numa atenção permanente a tudo quanto venha a 
ser determinado.

Se o confinamento nos vai impedir um trabalho presencial, 
deveremos encontrar processos para testemunhar proximidade com 
todos. É um momento para nos consciencializarmos de que somos

comunidade onde nos intercruzamos na ajuda para tornar esta 
circunstância uma oportunidade e crescermos no amor entre nós, 
testemunhando uma solidariedade afectiva e uma solicitude efectiva.

Ninguém se deverá sentir sozinho, mas sabemos que muitas 
pessoas vão passar estes dias mergulhados numa grande solidão e 
isolamento.

Temos um programa pastoral que não pode ser esquecido. Nele 
dizemos que queremos ser uma Igreja sinodal: com isto estamos 
a dizer que caminhamos juntos. Não basta permanecer nas boas 
intenções. Precisamos de concretizar este sentido de caminhada 
conjunta, construindo uma fraternidade que a pandemia não só 
não pode destruir mas, antes pelo contrário, deve tornar mais forte 
e consistente. Nunca poderemos desconsiderar a importância da 
presença nas nossas relações.

Mas o nosso Programa Pastoral também recorda que deveremos 
percorrer os caminhos digitais para que a comunhão não só não 
esmoreça, mas se solidifique sempre mais. Com a pandemia e no 
confinamento, as comunidades podem mostrar uma nova vitalidade 
que se torna ajuda para muitos e responsabilidade para cada um. 
Intensifiquemos, por isso, os laços e não cancelemos a vida da 
comunidade.

Dentro das exigências de um confinamento geral, teremos opor-
tunidade de participar nas eucaristias, com a presença das pessoas, à 
semana, sábados e aos Domingos. Importa que sejam momentos de 
fé no amor a Deus e também de prece, para que Deus nos liberte 
desta peste. Tenho referido, em diversas ocasiões, que a pandemia 
deveria ser tempo para crescer na vivência de uma espiritualidade.

De novo, solicito aos nossos cristãos que, ao lado dos nossos 
cuidados humanos, confiemos esta situação a Deus e invoquemos 
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a proteção maternal de Maria. A pandemia deve ajudar-nos a re-
descobrir a importância da oração. Acreditar em Deus Amor, como 
recorda o Programa Pastoral, conduz-nos a atitudes de entrega e 
confiança de todas as preocupações. Não o esqueçamos.

Coloquemos as comunidades em atitude de prece.
Se teremos a possibilidade de participar nas eucaristias, de-

termino que evitemos outras celebrações que possam provocar 
ajuntamentos de pessoas fora do âmbito litúrgico. Casamentos e 
baptizados devem ser adiados, não pela celebração em si mas por 
aquilo que provocam. Poderão estar presentes poucas pessoas. Só 
que, mesmo que sejam famílias, procedem de ambientes diferentes 
e podem tornar-se portadores do vírus, provocando contágios que 
deverão ser evitados.

Os funerais merecem um cuidado muito especial. Sabemos o que 
encerram de emotividade, que deve ser controlada. Muitos morrem 
sem a companhia de familiares. Fazer o luto torna-se muito difícil.

Importa que as comunidades privilegiem uma particular atenção 
aos familiares para que o amor se torne coragem e alento. As ce-
lebrações podem ter restrições mas nunca devem estar privadas de 
sinais variados de presença do pároco e das comunidades. Importa 
saber estar com quem sofre, nunca agravando a dor. Também aqui 
a caridade cristã nos sugerirá os gestos e atitudes mais adequadas. 
Nunca esqueçamos que a frieza nestes momentos é muito dolorosa. 
Também aqui teremos de olhar para o essencial da fé que nos 
concentra numa redescoberta do amor a Deus.

Do cumprimento de todas as orientações, e também da sen-
sibilização que faremos junto das pessoas das nossas comunidades, 
poderemos esperar que a Quaresma nos possa dar alguma liberdade 
de movimentos. Infelizmente a luta terá de continuar e os nossos 
programas terão de adaptar-se.

Trabalhando e rezando chegaremos a alguma normalidade, que 
exigirá sempre uma criatividade e adaptação das nossas rotinas. 
Acreditemos e comecemos, desde já, a discernir, sinodalmente, com 
as pessoas dos nossos conselhos. Vendo como realizar a caminhada 
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quaresmal e particularmente a celebração da Semana Santa, com 
a vivência pascal, também através do compasso. Poderemos não o 
celebrar com as tradições. Encontraremos modos de vivenciar a 
ressurreição de Cristo em ambiente festivo.

Que Santa Maria de Braga nos acompanhe e proteja. Que S. 
Bartolomeu dos Mártires, que viveu a responsabilidade de encarar 
pessoalmente uma peste, nos conceda o dom de tornar as nossas 
comunidades presentes junto de quem sofre e gratos a todos quantos 
acompanham os doentes nos hospitais e lares. A cada um a respon-
sabilidade de contribuir responsavelmente para o fim da pandemia.



Igreja Diocesana

2.





Está nas mãos de cada um

Nota pastoral do senhor D. Jorge Ortiga por 
ocasião do novo confinamento.

Não são necessárias palavras para descrever a gravidade da situa-
ção que estamos a viver. Os dados estatísticos são expressivos e o 
quotidiano dos hospitais começa a ser verdadeiramente catastrófico.

Neste contexto, porém, sinto ser meu dever partilhar algumas 
reflexões. Não encerram nada de novo. São coisas que não podemos 
esquecer. Recordar pode significar um compromisso mais responsável. 
Creio que elas poderão ajudar a compreender a nota pastoral que 
anexo sobre a vida das comunidades em tempo de confinamento:

1. A pandemia, provocada pela Covid-19, parece imparável, tendo 
em conta o número crescente de infectados e mortos. Parece, mas 
não é. Sim, não é. Mas com todo o realismo, isso está nas mãos 
de cada um de nós!... 

Felizmente, o vírus não viaja sozinho. Transmite-se de pessoa 
a pessoa. Infelizmente, parece que há demasiada gente a oferecer-
-lhe “transporte” por comportamentos impensados. O facilitismo 
e o desrespeito pela própria vida e pela vida dos outros, poten-
cia contágios de dramáticas consequências. Urge que cada um se 
comporte como se o fim da pandemia dependesse de si. Trata-se 

1. Dos nossos Pastores
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de um dever de cidadania, civismo, humanismo, lucidez, sentido de 
pertença e de compromisso com o bem comum. Para um católico, 
as obrigações tornam-se ainda mais evidentes. É o amor a Deus 
que o exige e o amor ao próximo que o reclama.

2. Se, infelizmente, temos de registar muitos descuidos e pes-
soas a dizerem-se cansadas das restrições, há milhares de pessoas 
sem direito a descansar correndo riscos desnecessários. São todos 
os profissionais de saúde, desde os mais especializados aos que 
desempenham tarefas muitas vezes consideradas menores. Pensar 
no seu heroísmo, deveria motivar-nos para comportamentos mais 
conscientes. Já foram aplaudidos às janelas, ou às portas dos seus 
postos de trabalho. Hoje estamos a pedir-lhes ainda mais e a dar-lhes 
menos. Os descuidos sobrecarregam-nos e espera-se ou exige-se 
que nos salvem dessas incúrias próprias ou alheias. Agradecer-lhes 
é pouco. O melhor agradecimento consiste em protegermo-nos 
ou cuidarmo-nos a nós próprios. Isto podemos e devemos fazer.

3. A crise económica e social são já dramaticamente ineludíveis. 
Mas, em nome da verdade, a perda galopante das vidas humanas 
é muito mais dramática. Os números não enganam e não nos 
podemos habituar às estatísticas nacionais ou à comparação com 
o que acontece no mundo.

Se a morte entristece, o silêncio dos funerais impressiona muito 
mais. Teremos de ser rigorosos nos cuidados a ter nestes momentos 
mas não podemos ser insensíveis. A prudência deverá aconselhar as 
nossas comunidades cristãs a expressar gratidão pela vida dos que 
morrem, oferecendo-lhes um sufrágio crente, conscientes de que 
é “um salutar pensamento olhar pelos mortos”. Pensando nesses 
irmãos que tiveram pouco afecto por parte de familiares e ami-
gos, aconselho a que os recordemos, com esta ou outra oração: 
“Deus Pai Misericordioso, acolhe no Teu colo amoroso os nossos 
irmãos que a pandemia vitimou. Que a sua perda nos desperte 
para os cuidados com o nosso mundo, a atenção aos mais frágeis 
e desamparados, o amor atento a quantos nos rodeiam e de nós 
precisam. Que o egoísmo e a indiferença não nos fechem, cegos, 
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surdos e mudos, ou nos permitam, apenas, lamentos sem conversão 
e ação. Deus, Pai de Misericórdia, perdoa as faltas daqueles que 
entregamos ao Teu amor. E a nós, peregrinos, dá-nos a graça de 
caminhos novos de atenção e dedicação aos outros”.

Mais, ainda, solicito às comunidades que não deixem de fazer 
os seus funerais. Restritos à família com o cumprimento de todas 
as indicações prescritas mas com a celebração da Eucaristia. Creio 
que podemos menorizar a dor deste momento para as famílias. A 
Eucaristia ajudará a suavizar e a dar um conforto espiritual. Não 
a suprimimos a não ser que seja, explicitamente, determinado o 
contrário.

4. Se muitos partiram, muitos mais experimentaram a dor de 
não poderem despedir-se fazendo um luto de harmonia com os 
seus desejos. Teremos de ser capazes de, permanentemente, acolher 
o sofrimento de todas as famílias enlutadas. Se muitos dos que 
partiram sofreram a solidão familiar dos últimos dias, a dor de 
quem perdeu os seus olhares e abraços não se diz facilmente. A 
comunidade terá de encontrar modos de proximidade e presença. 
Bastará imaginar um pouco e permitir que o amor ao próximo 
invente gestos de verdadeira afetividade. É hora de nos sentirmos 
um só corpo e de sofrer com quem sofre.

5. O cumprimento das regras de confinamento, nem sempre 
convenientemente interpretadas, está a provocar muito isolamento 
com a consequente solidão. São os idosos as principais vítimas desta 
triste realidade. Sabemos como são vulneráveis e de grande risco. 
Para quem possui alguns sentimentos de humanidade não será difícil 
encontrar sinais de proximidade. Ao lado de uma geografia territorial 
teremos de trabalhar uma geografia humana que se consciencialize 
sobre quem vive ao lado e a quem deverá expressar a ternura de 
quem acredita na fraternidade. As comunidades cristãs terão de se 
comprometer, também como uma lição a retirar desta pandemia, 
na construção de comunidades que não só não ignoram ninguém 
mas onde as vidas se entrecruzam através de gestos expressivos de 
solicitude cristã. Como na história da Igreja, há pessoas que, na 
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sombra, gastam a sua vida pelos outros. Saibamos estar com os 
idosos e as pessoas isoladas.

6. Não ignoremos o trabalho benemérito dos lares e das ins-
tituições de solidariedade. Nunca foi fácil o trabalho social. Tudo 
se complicou em termos de cuidados e encargos. Todos quantos aí 
trabalham, direcções e funcionários, não podem ser, apenas, escruti-
nados por tudo o que acontece e, infelizmente, condenados de um 
modo superficial. A sociedade, e a Igreja em primeiro lugar, saberá 
reconhecer o mérito e o heroísmo por tudo o que silenciosamen-
te acontece no interior das suas paredes. Poderá acontecer que o 
confinamento esteja a impor alguma solidão com consequências 
psicológicas negativas. Não será fácil chegar à normalidade. Teremos 
de ser solícitos e testemunhar-lhes muita gratidão.

7. A vida das comunidades em tempo de confinamento. Nem 
sempre poderemos fazer o que pensamos ser útil para as comu-
nidades. Sabemos que nunca poderemos viver sem o Domingo 
e teremos de encontrar modos de o celebrar. Neste momento, 
e depois de ter ouvido o Conselho Episcopal e o Conselho de 
Arciprestes, assim como acolhendo as orientações da Conferência 
Episcopal, são suspensas as celebrações públicas a partir do próximo 
Sábado, dia 23 de Janeiro, inclusive.

A celebração, oração, reflexão e partilha através dos meios de 
comunicação são uma ajuda que poderá levar conforto e luz a muitas 
pessoas e famílias, apoiando-as na solidão e na provação. Sabemos 
bem que os cristãos estão inseridos na comunidade, no povo de 
Deus de carne e osso, que parte o Pão, ouve a Palavra, partilha a 
caridade e anuncia a alegria do Evangelho através do testemunho 
da vida e da proximidade concreta. Mas também um povo que 
sabe usar de forma criativa todas as oportunidades oferecidas pelas 
novas tecnologias para se manter em contato e alcançar aqueles 
que estão sozinhos, ansiando sempre, quando possível, por poder 
encontrar-se fisicamente ao redor da mesa eucarística. 

No isolamento a que somos obrigados neste momento, de-
vido à impossibilidade de participar na celebração eucarística, 
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não podemos correr o risco de nos acostumarmos a viver uma 
fé intimista e preguiçosa. É decisivo o bom uso dos meios de 
comunicação para procurarmos reforçar ainda mais o nosso 
sentido de pertença a Cristo e à comunidade. Podemos estar 
unidos e reunidos, em nome de Jesus Cristo, através de um 
ecrã: uma modalidade necessária, neste momento, aliás a única 
possível na emergência que todos esperamos que termine em 
breve. O “lugar” de encontro muda, mas também no ambiente 
digital é possível reunir-se em comunidade em nome de Jesus 
Ressuscitado.

É grande o desafio que temos diante de nós, o de não nos 
resignarmos perante as dificuldades e de não nos acomodarmos 
nos “serviços mínimos”. Pelo contrário, havendo menos missas, é 
preciso celebrar e viver mais a Eucaristia. Havendo menos con-
fissões, tem de haver mais perdão e reconciliação. Teremos menos 
ritos e tradições, mas podemos ter mais Palavra de Deus. Temos 
menos actividades paroquiais e diocesanas, podemos ter mais família 
como Igreja doméstica. Teremos menos encontros, mas podemos 
ter mais caridade e ternura no acompanhamento das pessoas e 
das famílias. Temos menos receitas económicas, podemos ter mais 
partilha e transparência. 

Devemos delinear um modo de estar com todos. As crianças 
necessitam de uma solicitude especial. Sem catequese presencial po-
dem crescer no amor a Jesus e no conhecimento da Sua doutrina. 
Os idosos e as famílias também são merecedores de uma atenção 
particular. Querendo ser uma Igreja sinodal é de esperar que as 
iniciativas partam dos sacerdotes mas também dos leigos detentores 
de tantos talentos esquecidos ou enterrados.

Que o nosso povo se sinta verdadeira e amorosamente acompa-
nhado! Para isso, deverá ter a certeza de que os párocos celebram 
diariamente, dando a conhecer as horas da celebração, pelas suas 
intenções, porventura com transmissão pela internet, sufragando 
os mortos e rezando para que Deus faça com que esta pandemia 
seja vencida.
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Informo que teremos Eucaristia diária, a transmitir pela in-
ternet, na Sé Catedral, de Segunda-feira a Sábado às 17h30 e ao 
Domingo às 11h30. Na tarde dos Domingos da Quaresma, sempre 
a partir da Sé Catedral, em horários a indicar oportunamente, fa-
remos uma experiência, que intitulamos “Casa da Palavra”, onde 
desenvolveremos diversas interpelações sugeridas pela parábola do 
Bom samaritano.  Realizaremos, também, os encontros Nova Ágora 
com oportunidade de reflexão arquidiocesana. Tudo em modo de 
teleconferência.

8. A vida das comunidades cristãs está a passar por muitas 
dificuldades. Cumprimos e fazemos cumprir todas as determina-
ções das autoridades civis. Com todos os cuidados de uma sadia 
e responsável convivência humana nem sempre sabemos o que é 
necessário agendar ou o que se deve cancelar ou adiar. Exige-
-se um discernimento permanente. Programar a vida terá de ser 
sempre uma aventura. Poderemos não ter as actividades habituais 
litúrgicas ou formativas. Crescer, consolidar a fé e intensificar 
gestos de fraternidade, numa atenção a todos, particularmente aos 
pobres, vulneráveis, isolados, nunca pode ser negligenciado. Pre-
sencial ou virtual terão de ser sempre alternativas a concretizar. 
Mais ainda, importa que a crise se torne oportunidade e graça. 
Acredito, seriamente, que as comunidades poderão ser sacrificadas 
nas celebrações e actividades pastorais. Ninguém nos dispensa de 
ser criativos e de elaborar estratégias para crescer num dinamismo 
de pertença à comunidade que quer viver para Deus e servir o 
próximo. Sinodalmente, não deixemos morrer o maravilhoso dom 
de ser Igreja mesmo nestes tempos conturbados. Tudo sempre numa 
certeza de estrito cumprimento das determinações e orientações 
das autoridades de saúde.

Dizem os especialistas que o pior ainda está para acontecer em 
número de infectados e, particularmente, mais dramático, de mortos. 
As vacinas oferecerão alguma esperança. No momento presente só 
temos um caminho. Reconhecer que a solução está nas mãos de 
cada um. Não nos deixemos tomar pelo pessimismo. Há muito de 
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positivo a retirar desta pandemia. Acredito que irá nascer um novo 
modo de viver em sociedade e na Igreja. Descortinemos as vanta-
gens destas horas e apaixonemo-nos pela vida, nossa e dos outros.

Trabalhar pelo testemunho 
da unidade

Mensagem do senhor D. Jorge Ortiga no início do 
Oitavário de Oração pela Unidade dos Cristãos, 
18 de janeiro.

O Papa Francisco colocou, como grande objectivo da sua mis-
são, a renovação da Igreja que considerou como algo de inadiável. 
Situou-se no itinerário dos últimos Papas e quis prosseguir as metas 
propostas pelo Concílio Vaticano II. Já S. Paulo VI, no discurso da 
segunda sessão de Concílio, deixava ficar a pergunta “Igreja que 
dizes de ti?”, como o programa a percorrer no discernimento que 
os padres conciliares deveriam fazer. Surgiu um conjunto de docu-
mentos que apontavam para diferentes perspectivas que era urgente 
encarar. A Igreja deveria ser comunidade, imagem da Santíssima 
Trindade, com a missão de colocar o Evangelho no coração da 
Humanidade.

Nunca deveria fechar-se, mas deveria olhar para a Humanidade 
inteira com as suas alegrias e tristezas, estabelecendo pontes com 
todas as comunidades que professavam a mesma fé em Cristo, que 
se encontram divididas, e promovendo um empenho inter-religioso 
de diálogo com todas as outras confissões religiosas. Não deveria 
viver para si mas prestar atenção a tudo o que é humano, teste-
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munhando um amor solícito pela humanidade inteira sem excluir 
ninguém. É o que o Papa Francisco hoje apelida de “Igreja em 
saída”, como encontro com a vida das pessoas, mas também com 
tudo o que as congrega para fins humanos ou religiosos.

Neste contexto, surge o Decreto sobre o Ecumenismo. Aí se 
afirma, sem rodeios, que “o restabelecimento da unidade, que se 
deve promover entre os Cristãos, é um dos principais intentos do 
Sagrado Concílio Ecuménico Vaticano segundo”. Aí se reconhece, 
com mágoa mas com toda a verdade, que a Igreja foi fundada 
por Jesus Cristo como “una e única”, mas que surgiram muitas 
comunidades cristãs que se apresentam aos homens como a verda-
deira herança de Jesus Cristo. Na verdade, todas se afirmam como 
verdadeiras discípulas, mas propõem doutrinas diferentes em alguns 
aspectos e seguem por caminhos próprios, dando a ideia de que 
Cristo está dividido. Esta é a grande realidade que ainda perdura 
e que o Concílio afirma que “contradiz” claramente a vontade de 
Cristo que aparece como fundador de todas, que “escandaliza” o 
mundo que se apercebe desta incoerência e que “prejudica” causa 
do anúncio do Evangelho. (U.R.1).

Perante este cenário de divisão, surgiu um movimento empe-
nhado em restabelecer a unidade de todos os cristãos, conhecido 
como movimento ecuménico, onde se trabalha por uma Igreja que 
seja “una e indivisível”, verdadeiramente universal e enviada a todo 
o mundo, para que este se converta ao Evangelho e deste modo 
se salve para glória de Deus. Foi um movimento que teve grande 
vitalidade nos anos a seguir ao Concílio e que hoje parece não 
estar presente nas nossas comunidades.

Precisamos de lhe reconhecer grande importância, fazendo com 
que entre no quotidiano da pastoral através de três concretizações. 
Em primeiro lugar, a unidade dos cristãos deve ser pedida. Cristo 
dirige a Sua oração ao Pai, pedindo: “Pai, que todos sejam um 
para que o mundo acredite” (Jo 17,21).

Sem oração, a unidade nunca acontecerá. Depois, importa 
suscitar momentos de encontro e de reflexão para que o diálo-
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go aproxime e destrua as divergências doutrinais que a história 
provocou.

Por último, é necessário agir em comum, unindo vontades 
que se congregam em diferentes iniciativas capazes de mostrar o 
único amor de Cristo operativo numa acção conjunta em favor 
da Humanidade.

Rezar, reflectir, agir são o suporte de um movimento que ma-
nifesta que a Igreja vai concretizando quotidianamente a renovação 
para que seja sinal do amor de Cristo pela Humanidade.

Este dinamismo ecuménico deve ser constitutivo da Igreja de 
modo a que vá permeando toda a sua vida conforme as ocasiões 
e circunstâncias. Para avivar esta responsabilidade e suscitar com-
promissos concretos, surgiu, em 1908, o Oitavário pela Unidade 
dos Cristãos. Aconteceu por obra do norte-americano Paul Wattson, 
presbítero anglicano que mais tarde se converteu ao catolicismo. 
Celebra-se de 18 de Janeiro a 25 do mesmo mês, dia da conversão 
de S. Paulo. Durante esta semana somos convidados a reconhecer 
a existência das principais divisões entre as igrejas cristãs.

Na verdade, depois dos Concílios de Éfeso e Calcedónia, no 
século V, surgiu a primeira divisão, ainda hoje existente na Igreja 
Copta e outras localizadas no Oriente. Mais tarde, no século XI, 
surgiu a divisão entre o Oriente e o Ocidente com as diferen-
tes Igrejas Ortodoxas. No século XVI, no Ocidente, apareceu a 
Reforma protestante que se foi dividindo em diversas Confissões, 
nomeadamente a Igreja anglicana. Reconhecendo este manto dividido 
da Igreja de Cristo, não nos atemorizamos, mas reconheçamos a 
importância de trabalhar por esta causa. Sabemos que o Concílio 
trouxe esta preocupação acompanhada, depois, por todos os Papas, 
nomeadamente por S. João Paulo II que escreveu uma encíclica 
sobre este assunto (Ut unum sint – Que todos sejam um). Aí 
afirma categoricamente: “O próprio Jesus, na hora da sua Paixão, 
pediu “que todos sejam um” (Jo 17,21).

Esta unidade, que o Senhor deu à sua Igreja e na qual Ele 
quer abraçar a todos, não é um elemento acessório, mas situa-se 
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no centro de sua obra. Nem se reduz a um atributo secundário da 
comunidade dos seus discípulos. Pelo contrário, pertence à própria 
essência desta comunidade.

Também este ano somos convidados a celebrar e viver esse 
Oitavário. Há um esquema de oração para todos os dias mas 
também temos uma proposta para um momento de oração. Não 
será fácil, com o confinamento, promover um encontro de oração 
aberto à presença de irmãos de confissões religiosas diferentes. Mas 
a oração não pode ser esquecida. O desejo de realizar a unida-
de parte da única palavra que todos acolhem e respeitam. Todos 
os cristãos aceitam o único Cristo e a Sua única palavra. É esta 
que nos sugere caminhos a seguir. Para este ano é proposta uma 
passagem do Evangelista João. “Permanecei em mim como eu per-
maneço em vós” (Jo 15,1-17). Se todos permanecemos em Cristo, 
a unidade acontecerá.

Saibamos aproveitar esta semana para permitir que este dina-
mismo entre nas nossas comunidades.

Queremos ser Igreja em “saída”. Fazemo-lo indo ao encontro 
dos outros, preferencialmente dos pobres. O mundo das confissões 
religiosas também é um espaço a descobrir para fazer experiências 
de comum fraternidade. Não somos inimigos, nem adversários. 
Temos uma riqueza particular que, colocada em comum, torna a 
mensagem de Cristo mais credível. Trabalhemos pela unidade.
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Paixão pela Palavra

O senhor D. Jorge Ortiga tornou pública em 19 
de janeiro uma nota pastoral por ocasião da cele-
bração do Domingo da Palavra de Deus.

O Papa Francisco, no dia 30 de Setembro de 2019, memória 
litúrgica de S. Jerónimo, assinou uma Carta Apostólica intitulada 
“Aperuit illis” onde instituiu o Domingo da Palavra de Deus, a 
celebrar no III Domingo do Tempo Comum. É clara a intenção 
do Papa. Não se trata de colocar mais um dia na

agenda eclesial. Pretende-se recordar o que o Concílio Vati-
cano II sublinhou com o intuito de impulsionar a redescoberta 
da Palavra de Deus, dando-lhe o lugar que deve ter na vida dos 
cristãos e das comunidades.

Quero aproveitar esta circunstância para sublinhar alguns aspectos 
de primordial importância para o trabalho de renovação eclesial 
que temos vindo a abraçar nos últimos tempos. Muitas propostas 
e percursos têm sido sugeridos. Sem um encontro mais consistente 
com a Palavra não percorreremos os caminhos adequados. Urge 
dar-lhe centralidade, compreendendo o que verdadeiramente significa 
e como deve ser acolhida.

O Santo Padre, ao escolher as palavras evangélicas “abriu-lhes o 
entendimento para compreenderem as Escrituras” (Lc 24,45), sublinha 
o que verdadeiramente está em questão. Estas palavras referem-se 
ao encontro de Cristo ressuscitado com os apóstolos antes da As-
censão. Jesus aparece, parte o pão e abre-lhes o entendimento para 
compreenderem as Escrituras. Ele já lhes tinha pregado e ensinado 
muitas vezes. Era de prever que os apóstolos conhecessem o que 
lhes tinha sido comunicado. Havia um conhecimento, mas faltava 
a verdadeira compreensão que só acontece depois da Ressurreição 
e na presença do Ressuscitado.
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“Sem o Senhor que nos introduz na Sagrada Escritura, é im-
possível compreender em profundidade;

mas também sem a Sagrada Escritura, permanecem indecifráveis 
os acontecimentos da missão de Jesus e da sua Igreja no mundo”. 
São muitos os acontecimentos e as exposições doutrinárias que 
encontramos nos textos sagrados. Tudo devemos conhecer, reser-
vando tempo para o estudo e reflexão. E, infelizmente, temos de 
reconhecer que nem sempre procuramos percorrer as páginas dos 
textos sagrados para os conhecer nos seus conteúdos verdadeiros. 
Ficamos, muitas vezes, pela superficialidade que não dá consistência 
às nossas convicções.

Vivemos, ainda, um certo analfabetismo bíblico e teremos de 
reconhecer que a credibilidade da mensagem que anunciamos exige 
mais trabalho para um conhecimento profundo. É tarefa para os 
sacerdotes e para todos os cristãos. Este Domingo da Palavra deve 
conduzir-nos a encarar diversas iniciativas tendentes a provocar 
uma maior familiaridade com a Palavra. Não faltam iniciativas nem 
oportunidades. Se, na tarefa da renovação, temos dado primazia à 
dimensão sacramental, é chegada a hora de apostar numa pastoral 
bíblica. Temos um Departamento para a Dinamização Bíblica da 
pastoral. A sua finalidade é ir propondo iniciativas para que a Bí-
blia vá permeando todo o tecido pastoral, fazendo com que tudo 
parta da Palavra e a ela nos conduza. Não podemos ser contra as 
devoções que caracterizam a nossa religiosidade popular. Em tudo, 
porém, teremos de colocar esta orientação, dando consistência ao 
que nos foi alimentando durante séculos. Não podemos ter outro 
caminho para a renovação das comunidades a não ser este encon-
tro das pessoas com a história da salvação que os textos sagrados 
nos apresentam.

Esta preocupação pelo encontro com a Palavra, a conhecer e a 
interpretar devidamente, é a primeira finalidade deste Domingo da 
Palavra. Mas importa ir mais além. Foi o Ressuscitado que abriu 
o entendimento aos apóstolos que estavam a permitir que o medo 
e o desencanto os paralisassem.



2. Igreja Diocesana2. Igreja Diocesana 171

Parecia-lhes que tudo o que tinham conhecido e experimenta-
do era uma história de alguns momentos passados juntos mas sem 
consistência. A presença física de Jesus a ensinar e a motivar para 
a novidade de uma mensagem tinha terminado. A morte fez com 
que a sua vida terrena chegasse ao fim. A ressurreição abriu uma 
nova época. Não se limitou a um breve acontecimento temporal. 
Foi como que uma aurora para um tempo a continuar.

Cristo quis permanecer na história da Humanidade e da Igreja 
como alguém vivo e operante a acompanhar as vicissitudes do 
peregrinar humano. É ele o verdadeiro explicador da Palavra que 
faz com que o entendimento tenha profundidade e seja actualizado 
conforme as situações existenciais.

Disso nos recorda o Santo Padre na Carta Apostólica “A de-
dicação dum domingo do Ano Litúrgico particularmente à Palavra 
de Deus permite, antes de mais nada, fazer reviver o gesto do 
ressuscitado que abre, também para nós, o tesouro da Palavra, para 
podermos ser no mundo arautos desta riqueza inexaurível”. Só o 
Ressuscitado nos faz compreender e nos dá força para encarar a 
responsabilidade de continuarmos o anúncio de um modo credível. 
Se é importante o conhecimento dos textos sagrados nos seus con-
teúdos exegéticos, só o Mestre fará compreender à Igreja peregrina 
o que Ele quer continuar a dizer ao seu povo.

Aceitar esta certeza vem confirmar quanto temos vindo a subli-
nhar nos últimos tempos. A Palavra compreende-se através de uma 
leitura orante feita pessoalmente, mas sobretudo em comunidade.

Não se trata da simples leitura de um livro que nos dá prazer. 
Ela tem de ser feita com outros, abrindo-nos à presença de Cristo 
que quis ficar connosco para, com Ele, dialogarmos em intimidade.

Pode e deve ser feita pessoalmente através de uma leitura 
orante. Em ambiente comunitário, a voz de Cristo torna-se mais 
clara. “Onde dois ou três estiverem reunidos em Meu nome, Eu 
estarei no meio deles” (Mt 18,20). “Começando por Moisés e 
continuando por todos os Profetas, Jesus explicava aos discípulos 
todas as palavras da Escritura que falavam a respeito d’Ele… Não 
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ardia o nosso coração quando Ele nos falava pelo caminho e nos 
explicava as Escrituras!” (Jo 24,27.32).

A presença de Jesus no meio de dois ou mais é uma certeza 
nem sempre procurada e experimentada.

Só em grupo intuiremos profundamente o que Cristo quer 
dizer a cada um e à comunidade. Ao longo de todo o meu ser-
viço episcopal tenho insistido permanentemente nesta realidade. 
As comunidades paroquiais devem ser uma espécie de rede que 
congrega um conjunto de grupos e movimentos todos empenha-
dos a trabalhar pelo Reino, depois de alimentados e orientados 
por perícopes extraídas dos textos sagrados em consonância com a 
caminhada litúrgica. A Palavra do Domingo, com tantos subsídios 
que existem, oferece oportunidade para que isso aconteça.

Não foi por acaso que, de há vários anos a esta parte, demos 
início aos Grupos Semeadores de Esperança. Não se trata de uma 
simples iniciativa no meio de tantas outras. Com eles estamos mer-
gulhados no essencial da vida cristã. Aproximamo-nos da Palavra, 
compreendida com Jesus no meio e encontramos o caminho a 
percorrer, fazendo com que a fé vá entrando nas realidades concretas 
da vida. Rezo permanentemente para que estes grupos ganhem 
consistência e se multipliquem. Penso não ser utopia sonhar com 
a sua existência em famílias concretas que encontram tempo para 
se reunirem. Talvez a pandemia tenha perturbado o seu normal

desenvolvimento. Acredito que saberemos continuar. Para mim, 
trata-se de um projecto que gostaria que marcasse a minha pre-
sença como arcebispo nesta Igreja particular. Seremos uma Igreja 
evangélica a partir destes pequenos grupos. As paróquias terão vida 
e o Evangelho chegará ao mundo. O Evangelho frutificará em 
todos os recantos da diocese, assim como em todos os contextos 
humanos. “A Bíblia não é uma coletânea de livros de história nem 
de crónicas, mas está orientada completamente para salvação integral 
da pessoa”. “A acção do espírito Santo não diz respeito apenas à 
formação da Sagrada Escritura, mas actua também naqueles que 
se colocam à escura da Palavra de Deus”, diz o Papa Francisco. 
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Estamos no caminho certo. Talvez tenhamos de acelerar o ritmo 
e reconhecer que os grupos devem crescer.

Para compreendermos quanto a Igreja pretende que façamos 
a partir da Palavra, o Papa Francisco convida-nos a regressar ao 
Concílio Vaticano II com tudo o que ensinou, mas sobretudo da 
Constituição Dogmática sobre a Revelação Divina, Dei Verbum. 
Recorda-nos, ainda, que Bento XVI convocou em 2008 um Sí-
nodo dos Bispos sobre “A Palavra de Deus na vida e missão da 
Igreja” que nos ofereceu a Exortação Apostólica Verbum Domini. 
Importa conhecer este documento. Aí se aprofunda “de um modo 
particular o caráter perfomativo da Palavra de Deus.” 

Este é outro aspecto que nunca pode ser esquecido e que quero 
sublinhar. Sabemos que os textos sagrados não são mera escrita, 
mas sempre carregam um convite à acção. Em certo sentido, ficam 
incompletos se não entrarem no coração de quem os lê, provocando 
uma conversão para, como implicação muito concreta, chegar a uma 
vida marcada pelas exigências que ela comporta. “Por isso, é bom 
que não venha a faltar na vida do nosso povo esta relação decisiva 
com a Palavra viva, que o Senhor nunca se cansa de dirigir à sua 
esposa, para que possa crescer no amor e no testemunho de fé”. 
Palavra viva que Deus dirige à Igreja para que ela vá crescendo 
no amor e no testemunho.

Quero recordar a minha experiência pastoral onde foi possível 
gerar uma verdadeira comunidade a partir da Palavra meditada 
e vivida em grupos. Chamavam-se “Grupos Palavra de vida”. O 
grande intuito era sempre a vida e cada semana era uma pro-
posta muito concreta para o dia-a-dia onde o pôr em prática a 
Palavra era ocupação permanente. A vida gerada em cada um e 
experimentada em grupo, através da partilha das experiências que 
a Palavra tinha gerado, foi o suporte e o alimento de uma co-
munidade viva e activa. Nunca sublinharemos suficientemente este 
carácter performativo.

Não recordamos uma história construída pelos outros ao longo 
do Velho Testamento e Novo Testamento. A aventura continua e 
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Cristo, presente na comunidade através de pequenos grupos, vai 
entusiasmando e mostrando o caminho a seguir. 

Talvez o grande erro da Igreja tenha consistido no facto de 
permitir que o Evangelho se tenha tornado retórica e ideias abs-
tractas. A Palavra de Deus deve gerar vida.

Se a Palavra deve ir formatando a vida das pessoas e das comu-
nidades, terá simultaneamente de ir estruturando a sociedade como 
semente e fermento. Fá-lo-á através de um testemunho e vivência 
do amor como síntese da história de salvação no povo de Israel e 
que Cristo quis evidenciar de um modo mais eloquente. Também 
este pormenor é sublinhado pelo Papa Francisco. 

“Outra provocação que nos vem da Sagrada Escritura tem a 
ver com a caridade. A Palavra de Deus apela constantemente para 
o amor misericordioso do Pai, que pede a seus filhos para viverem 
na caridade. A vida de Jesus é a expressão plena e perfeita deste 
amor divino que nos guarda para si, mas a todos se oferece sem 
reservas”. 

Esta certeza vem confirmar o caminho que queremos percorrer 
juntos, em comportamentos sinodais, para manifestar uma Igreja 
samaritana que se deixe tocar pelos males da sociedade e que 
a todos quer responder depois de mostrar a beleza de vivermos 
como irmãos.

Sentimos que o amor de Deus nos plenifica e que nos impele 
para gestos muito concretos de solicitude e misericórdia. Jesus é 
este modelo do viver a caridade que faz com que esta seja o rosto 
da nossa fé e dê credibilidade à Igreja. A Palavra não nos deixa 
insensíveis, mas faz com que reconheçamos as diversas formas da 
pobreza, discernindo respostas pessoais e comunitárias para que o 
mundo seja mais igual num respeito pela dignidade de todos. 

Deus é amor e somos discípulos se o tornamos presente diante 
dos desafios humanos que quotidianamente nos são colocados.

A redescoberta da centralidade da Palavra deverá, ainda, obrigar-
-nos ao dever do anúncio que se reveste de diversas formas. Não 
se trata de um tesouro escondido para proveito pessoal. Deve ser 
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anunciado corajosamente através de palavras humanas e servindo-se 
de todos os meios que a sociedade hodierna nos proporciona. É 
uma responsabilidade grande para a Igreja aproveitar tudo quanto 
possa ser meio de anúncio. 

Teremos de chegar aos areópagos da cultura moderna e entrar 
em diálogo com os diferentes parâmetros que a caracterizam. Não 
pode haver medos. Tem de existir empenho na procura de caminhos 
novos. Uns são conhecidos e devem ser percorridos; outros devem 
ser intuídos e usados para chegar ao coração de todas as pessoas.

Este anúncio acontece dentro da Igreja e fora. Olhando para 
a dinâmica interna das nossas comunidades, teremos de apostar no 
ministério de leitor. O Papa não esqueceu este pormenor e

afirmou: “De facto, é fundamental que se faça todo o esforço 
possível no sentido de preparar alguns fiéis para serem verdadeiros 
anunciadores da Palavra com uma preparação adequada”.

Temos uma longa experiência neste sentido e um número 
considerável de leitores em todas as comunidades.

Teremos de investir muito mais particularmente na área da 
formação. Somos estimulados por uma nova Carta Apostólica do 
Papa Francisco, datada de 10 de Janeiro de 2021, onde o ministério 
de leitor, assim como o de acólito, são instituídos. Iremos, oportu-
namente e em unidade com a Conferência Episcopal, dar valor a 
esta orientação. Fiquemos com a responsabilidade de fazer com que 
a Palavra seja proclamada depois de uma permanente preparação.

O Domingo da Palavra de Deus, a celebrar este ano pela 
segunda vez, não pode ficar num pequeno pormenor a recordar 
ocasionalmente e talvez com alguns sinais exteriores, no terceiro 
Domingo do Tempo Comum. Importa saber extrair tudo aquilo 
que o Papa pretende com esta novidade que introduziu. 

Deixei ficar algumas considerações. Há muito caminho a per-
correr. Deus quer continuar a falar ao seu povo. Teremos de ter 
corações atentos para escutar e voz profética para anunciar. Não 
seremos nós mesmos se não evangelizarmos com entusiasmo e 
paixão. Maria serve-nos de modelo.
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“No caminho da recepção da Palavra de Deus, acompanha-
-nos a Mãe do Senhor, reconhecida como bem-aventurada por 
ter acreditado no cumprimento daquilo que lhe dissera o Senhor” 
(Cf. Lc 1,45).

Termino fazendo minhas as palavras do Papa. “Possa o Domingo 
dedicado à Palavra fazer crescer no povo de Deus uma religiosa e 
assídua familiaridade com as Sagradas Escrituras, tal como ensinava o 
autor sagrado já nos tempos antigos: esta palavra «está muito perto 
de ti, na tua boca e no teu coração para praticares» (Deut 30,14)”.

Promover a cultura do cuidado

Homilia do senhor D. Jorge Ortiga na Sé, na 
solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus.

Há 54 anos que, no primeiro dia de Janeiro, celebramos o Dia 
Mundial da Paz. Celebramos a Festa de Nossa Senhora Mãe de 
Deus e reflectimos sobre a urgência de construirmos um mundo 
de paz, entre as pessoas e as nações, através de uma fraternidade 
com origem no amor de Maria, Mãe de toda a Humanidade. O 
Santo Padre redigiu uma mensagem dirigida à Igreja Universal, 
mas na esperança de que chegue aos responsáveis das organizações 
internacionais e dos governos, do mundo económico e científico, 
da comunicação social e das instituições educativas. 

Para este ano, a reflexão, que deve ser feita em primeiro lugar 
por nós católicos do mundo inteiro, sintetiza-se na afirmação “A 
cultura do criado como percurso de paz”. É tudo muito claro 
e fácil de entender. Para realizarmos o percurso da paz, no dia 
a dia da vida e das instituições, teremos de promover a cultura 
do criado. 
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O Papa Francisco usa, com muita frequência, a palavra cultura, 
acrescentando-lhe palavras a sublinhar a importância de determi-
nadas realidades. Para compreendermos quanto nos vai sugerindo 
com palavras diferentes, devemos reflectir sobre o que entendemos 
com a palavra cultura, que, muitas vezes, usamos sem compreender 
o seu significado e as exigências que implica. 

O termo cultura evoca, antes de mais, o acto de cultivar, tendo 
no cultivo da terra a forma mais elementar. O ser humano não 
é simplesmente um elemento da natureza mas é um sujeito que 
se relaciona com a natureza cultivando-a, com o recurso à técni-
ca, para poder habitá-la e, eventualmente, a tornar mais humana. 
Evidentemente que pode abusar dela até à destruição mas foi-lhe 
oferecida para lhe proporcionar felicidade.

O ser humano é, naturalmente, cultural, exercendo o cultivo 
de si e o cultivo da comunidade. Tudo começa por si mesmo. 
Os filhos nascem incompletos e necessitados de intervenção. Cada 
sujeito necessita de um longo trabalho de crescimento. Existe, por 
isso, uma cultura pessoal que equivale ao modo como se vai cons-
tituindo uma identidade pessoal, única e irrepetível. Cada um tem 
o seu modo de ser e estar com visões concretas sobre o mundo, 
com hábitos e modos de agir muito característicos. Trata-se de uma 
identidade em permanente construção, num trabalho inacabado de 
desenvolvimento das suas capacidades. Esta é a primeira activida-
de cultural que cada um deve interpretar. Sem este processo de 
maturação pessoal, o ser humano ficará sempre inacabado e, como 
tal, esta acção de cultivar-se deve ser desenvolvida até à morte.

Mas não tenhamos a ilusão de que cada um constrói a sua 
identidade apenas por si mesmo. Cultivar-se a si mesmo acontece 
sempre num contexto em que os outros cuidam de nós desde os 
primeiros tempos de vida. Ao mesmo tempo, nós colaboramos no 
cultivo da identidade dos outros.  

Esta permuta de influência origina o que podemos chamar de 
cultura comunitária, de um grupo, de uma aldeia, de uma cidade, 
de um povo. O modo como as pessoas na comunidade se cultivam 
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reciprocamente dá origem a estilos de vida que os distinguem de 
outros, permitindo ou não, estabelecer uma cultura global, planetária.

Neste processo cultural entram formas de interagir com ele-
mentos que se exteriorizam e organizam em formas de ser e estar 
que se transmitem de geração em geração, como constitutivo das 
pessoas e das sociedades. Aparecem, assim, várias instituições na 
comunidade com as suas regras, com as suas produções populares e 
artistas, celebrações, festas. Nasce um estilo que configura e constitui 
a identidade de um povo que resulta de uma atitude de cultivo 
permanente, vivo e sempre activo. A cultura não é, deste modo, 
algo de estático e inacabado mas exige permanente transformação 
e elaboração desenvolvendo as sementes que o tempo foi semeando. 
Tem uma história para ter futuro.  Alhear-se de um passado significa 
a destruição de uma identidade própria e diferenciadora. Quando 
se pensa que a cultura moderna está a nivelar tudo, relativizando 
uma história para querer, acrítica e irresponsavelmente, entrar numa 
globalização unificadora, perde-se a riqueza de um povo com his-
tória e memória, deixando de ser o que verdadeiramente é. Este 
é o verdadeiro desafio: não perder a nossa cultura. Se cultura tem 
a sua raiz numa atitude de cultivo, pessoal e comunitário, que 
mostra uma maneira de ser, para a concretizar poderemos falar 
muitas culturas. Temos a nossa história e identidade que ninguém 
nos poderá roubar, mas teremos de estar atentos para que isso 
não aconteça. Ela vivencia-se em experiências diversificadas, todas 
importantíssimas. 

O Papa Francisco habituou-nos a um conjunto de referências, 
todas elas compreensivas se entendidas à luz desta obrigação de 
cultivar-se a partir de uma cultura comunitária que também deve 
ser desenvolvida. Para este Dia Mundial da Paz sublinha uma 
cultura do cuidado. Àquilo que é a nossa cultura teremos de lhe 
dar esta nova importância. Cultura do cuidado é o contrário de 
uma cultura da indiferença e, por isso, todas as outras realizações 
culturais, pessoais e comunitárias, terão de dar corpo visível, au-
dível, sensível, a essa cultura do cuidado. Trabalhando-a estamos a 
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dar conteúdo à nossa cultura, tornando-a mais rica e abrangente. 
Cuidar do cuidado é, assim, um acto cultural.

Para isso, o Papa Francisco diz que os cristãos, mas também 
as outras comunidades religiosas e civis, a nível local, nacional e 
mundial deveriam olhar para o precioso património dos princípios 
da doutrina social da Igreja que o Papa considera como “gramáti-
ca” do cuidado. São eles: o cuidado como promoção da dignidade 
dos direitos das pessoas, o cuidado através da solidariedade com os 
pobres e indefesos, o cuidado da solicitude pelo bem comum e o 
cuidado da salvaguarda da criação. 

Estes quatro princípios, considerados pelo Papa, pilares da 
cultura do cuidado devem ser pensados e reflectidos para serem 
realizados por nós católicos e por todos quantos exercem cargos 
na sociedade. Dar corpo a cada um deles, nas leis e no exercício 
do poder, permitirá que a paz, não como mera ausência de guerra 
mas como harmonia realizadora das pessoas, nos acompanhe nestes 
ano perante a pandemia e todas as outras adversidades que possam 
surgir. Trata-se de uma verdadeira cultura que pode dar um rumo 
novo à sociedade. 

Sabemos que persistem conflitos bélicos com recurso a armas 
destrutivas a provocarem destruição e crises humanitários. Não os 
podemos ignorar e devemos elevar a voz contra tantos genocídios 
com consequências nefastas para inocentes desde crianças a idosos. 
Teremos, mais ainda, de aceitar um compromisso tornando-nos 
realizadores duma paz ativa no mundo onde vivemos. Suscitar 
esta cultura do cuidado na atenção a nós próprios, aos outros, à 
sociedade onde estamos integrados, deverá tornar-se um programa 
quotidiano para que a paz se construa. Ao mesmo tempo, em 
responsabilidade democrática, deveremos exigir que os governos, a 
nível local ou nacional, protagonizem esta mesma cultura prestando 
atenção aos mesmos princípios, da dignidade e dos direitos das 
pessoas, do bem comum, da solidariedade, cuidado e salvaguarda 
do criado. A paz não significa só ausência de guerra. Ela existirá, 
no seu significado mais global, quando todas as pessoas possam 
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experimentar dignidade, tranquilidade, serenidade porque todos os 
seus direitos estão a ser respeitados. Esta boa harmonia e concor-
dância, resultante da aceitação e respeito das diferenças, tem de ser 
cuidada persistentemente por todos e cada um, com um suporte 
e estímulo por parte de quem governa. 

Procurando suscitar compromissos concretos com a causa da 
paz, enumero três alusões muito concretas.

Nesta responsabilidade de construir positivamente a paz, neste 
dia em que Portugal assume a presidência do Conselho da União 
Europeia olho para o velho continente e recordo o sonho de 
construir uma “casa comum” para todos os europeus. Aqui conti-
nuam a existir muitos isolamentos sociais e manchas de pobreza e 
desigualdade, marginalização de migrantes, precaridade habitacional, 
avidez de possuir a natureza destruindo energias retemperadoras para 
o bem estar de todos. Um teólogo meu amigo afirmou quanto 
eu gostaria de referir neste contexto que é responsabilizante para 
Portugal, “Os interesses locais emergem, impondo-se acima de toda 
a lógica de solidariedade. Falta uma alma comum, uma identidade 
partilhada, um impulso de generosidade generalizada, que permitam 
alimentar sonhos e projetos de longo alcance para o bem comum. 
Unida, pelo menos de forma nominal, na frente económica, a Eu-
ropa não o está na condução de um programa político unitário, de 
longo alcance, tornando-se assim incapaz de dar as respostas certas 
no momento certo e correndo o risco de perder o comboio da 
História” (Bruno Forte). 

Neste Dia Mundial da Paz não posso esquecer, também, a 
situação que se vive na Província de Cabo Delgado, em Moçam-
bique. A Arquidiocese de Braga tem um protocolo de colaboração 
com a Diocese de Pemba onde há cerca de três anos existe uma 
situação de guerra que já fez mais de dois mil mortos e 500 
mil deslocados. Temos dado o nosso contributo através do nosso 
Centro Missionário que permanentemente vai enviando dinheiro 
e géneros. Continuará a fazê-lo contando com a generosidade 
de todos. Mas importa que Portugal se comprometa com a paz, 
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nessa antiga colónia. A União Europeia já abordou o assunto por 
diversas vezes. Importa agir e não adiar uma intervenção pon-
derada que restitua a tranquilidade aquelas populações. O Bispo 
D. Luís, a quem o Santo Padre expressou a sua solidariedade e 
ajuda económica, é muito claro. Diz ele: “Mais de um milhão de 
pessoas deslocadas precisam de tudo: de alimento, roupa, medica-
mentos, janelas. Precisam de atenção e de um lugar para morar”. 
Sim, esta guerra tem adiado os sonhos de muita gente. O povo 
está cansado. Anseia pela paz. Espera e agradece a solidariedade 
mundial, testemunham os leigos e sacerdotes que temos enviado 
para esta região.

Um novo ano, muitas interrogações e dúvidas. São muitas as 
incertezas. Importa, porém, que o iniciemos com um projecto: 
“promover a cultura do cuidado como percurso de paz”. A paz ao 
longe e a paz ao perto. Cultivemos o cuidado, promovendo inicia-
tivas nas nossas vidas e nas nossas comunidades. Dêmos qualidade à 
nossa vida no sentido material e espiritual, fixemos o nosso olhar 
nos outros abatendo a indiferença, cuidemos, particularmente, os 
indefesos e pobres, não deixemos de prestar atenção à natureza que 
muitas teimam em destruir mas que também nós com as desaten-
ções quotidianas o fazemos. O Santo Padre deixa-nos um programa 
audaz para este novo ano. A pandemia obrigou-nos a olhar parta 
os outros. Não foi só para nos defendermos. A vida de cada um 
depende do cuidado da nossa vida e dos outros. Cultivemos ges-
tos que denotem uma identidade da nossa cultura comunitária do 
povo português e bracarense habituado a crescer em proximidade 
e atenção aos outros. Mostremos que a cultura não está só no 
exterior com iniciativas de alguns, através de eventos a envolver 
multidões. O importante da aventura cultural acontece dentro de 
cada um pelo desenvolvimento dos projectos pessoais e fora no 
compromisso com a causa humana para conviver com todos na casa 
comum que nos acolhe. A cultura do cuidado é, verdadeiramente, 
uma cultura de povo que já tem muitas expressões, mas deve ter 
ainda muitos mais.
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Se aceitarmos e desejamos uma cultura societária, trabalhemos 
esta cultura pessoal e única capaz de dar um rosto novo à socie-
dade. Não à indiferença nem egoísmos. Sim a delicadeza e atenção 
esmerada e quotidiana a quem caminha connosco nesta história 
comum a construir por todos.

Exijamos que as autoridades que nos governam cumpram os 
princípios da dignidade de todos, da solidariedade, do bem comum, 
de cuidar do criado. Mas não fiquemos em palavras.

Que Santa Maria, a Mãe de Deus e nossa Mãe nos auxilie 
neste projecto e nos dê força e coragem para a cumprir.

Parabéns pela escola do Braga

Texto do senhor D. Jorge Ortiga a propósito do 
centenário do Sporting Clube de Braga.

Não escondo a minha gratidão pelo desporto. Nunca fui 
grande praticante mas sempre acreditei naquilo que ele significa 
para o desenvolvimento da pessoa humana. Não é por acaso que 
a história nos manifesta uma presença em todas as culturas desde 
tempos imemoriais. O jogo foi sempre motivo de espetáculo e 
competição entre variadíssimos intervenientes.

Por esta minha convicção, pensei que em 2018, quando 
Braga foi Capital Europeia do Desporto, deveria redigir uma 
Carta Pastoral. Falei a católicos e não católicos, a praticantes e 
amadores,  homens e mulheres de todas as idades e condições. 
Intitulei-a “Desporto, escola e missão de humanidade”. Não é 
difícil entender o que pretendia comunicar. O desporto ajuda 
ao desenvolvimento de todas as qualidades humanas e deve ser 
acarinhado por todos.
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Daí que deve ser “escola” onde se suscita um esforço sadio 
de desenvolvimento de personalidades ricas na vertente física mas 
também espiritual, moral e social. Ao mesmo tempo, não pode ser 
privilégio de alguns mas deve ser oportunidade para todos, homens 
e mulheres, crianças, jovens e adultos, pessoas com deficiência. Su-
blinho, por isso, a importância de todo o desporto e prática por 
todas as pessoas com maiores ou menores capacidades.

Daí que nunca me tenha contentado com um afunilamento 
do desporto no futebol. Trata-se de uma modalidade que poderá 
até colher mais adeptos mas não corresponde a este objectivo 
de desenvolvimento integral da pessoa. A sociedade, por meio de 
associações e pelas entidades governamentais, deveria prosseguir 
sempre este objecto. Congratulo-me, por isso, por verificar que há 
muito desporto gratuito, promovido e estimulado por voluntários 
apaixonados por causas úteis para a sociedade.

É dentro deste meu pensar que desejo, nesta circunstância do 
centenário do Sporting de Braga, congratular e dar os parabéns a 
tão nobre instituição.

1. O futebol do Sporting de braga impôs-se a nível nacional 
e internacional. É já uma presença incontornável de reconhecido 
mérito. Se o clube começou com esta intenção, e não sei se no 
início teve outras modalidades, hoje é uma verdadeira arena onde 
muitos desportos são cultivados. Os atletas ligados ao clube são 
muitos, não colocando de lado as pessoas com deficiência. Nota-se 
que todo o desporto é tido em consideração e não se trabalha 
somente por aquilo que corre na comunicação social. Não sei se 
exagero dizendo que o mais importante do Braga acontece fora 
do futebol.

2. Sei que, para além da vertente competitiva, se vai privile-
giando a formação que, sendo desportiva, não deixa de ser humana. 
Basta ver o que está a acontecer nesta área e acreditar que esta 
preocupação poderá ter outros desenvolvimentos. O desporto terá 
de ser sempre escola que, no caso da juventude, garante uma plena 
integração na sociedade. Isto dentro dos estádios mas também fora, 
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no mundo dos compromissos e das responsabilidades sociais. Só 
com esta missão de humanidade o Braga será um grande clube.

3. Praticando todo o desporto, para todas as pessoas, tornando-
-se escola e missão de humanidade, o Sporting de Braga também 
tem crescido numa atenção à sociedade. Não é uma ilha fechada 
nos seus interesses e objectivos, mas tem sabido estabelecer pontes 
com diferentes realidades sociais, comprometendo-se com donativos 
que o tornam uma verdadeira empresa social. A Arquidiocese de 
Braga tem tido o grato prazer de propor causas onde a colaboração 
monetária tem acontecido e sabe que continuaremos envolvidos 
em projectos com dimensão local ou mesmo inter-continental. O 
passado já deu alguns frutos e as intenções são para continuar. Sei 
que a solidariedade continuará a ser cuidada.

Parabéns ao Sporting de Braga pelos resultados alcançados nas 
diversas modalidades. Que nunca abandone o desafio da formação, 
sabendo que o mais importante não está nos resultados imediatos, 
por muito compreensíveis e desejáveis, mas no contributo que deu, 
dá e dará para uma sociedade melhor a partir do desporto. Aqui 
os resultados são sempre compensadores.

Atividades pastorais 
janeiro/2021

D. Jorge
 01 – Presidiu na Sé à celebração da solenidade de Santa 

Maria Mãe de Deus.
 02 – Recebeu do Cabido da Catedral cumprimentos de 

Ano Novo, no Centro Pastoral da Arquidiocese.
 12 – Participou online numa sessão sobre «Gestão do 

Tempo».
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 23 – Participou online numa sessão de formação de leitores.
 24 – Presidiu à celebração da Eucaristia na Sé.
 30 – Participou online num encontro promovido pela Liga 

Operária Católica.
 31 – Presidiu à celebração da Eucaristia na Sé.

D. Nuno Almeida
 06 – Celebrou a Eucaristia e a Reconciliação numa ins-

tituição de saúde da cidade de Braga.
 09 – Participou numa mesa redonda no Dia Arquidioce-

sano do Coordenador Pastoral, apresentando o tema: 
“acompanhamento pastoral”.

 11 – Como vogal da Comissão Episcopal das Vocações 
e Ministérios participou num encontro nacional de 
Reitores dos Seminários, por teleconferência.

 13 – Moderou a reunião do Conselho de Arciprestes e 
Vice-Arciprestes. Reunião que aconteceu por tele-
conferência.

   Celebrou a Eucaristia e a Reconciliação numa ins-
tituição de saúde da cidade de Braga.

 20 – Participou na reunião ordinária do Conselho Arquie-
piscopal.

   Celebrou a Eucaristia e a Reconciliação numa ins-
tituição de saúde da cidade de Braga.

 28 – Presidiu à Missa Exequial do Pe. João Ribeiro, pároco 
de Creixomil, Guimarães.

 30 – Presidiu à Missa Exequial do Pe. Domingos Carneiro, 
em Ruivães, arciprestado de Vila Nova de Famalicão.
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Celebrações do sacramento 
do Matrimónio

Nota da Vigariaria Arquiepiscopal para a Cele-
bração da Fé sobre as celebrações do sacramento 
do Matrimónio.

É supérfluo notar que a pandemia alterou muitas celebrações e 
projetos. Um dos sacramentos que mais viu a sua celebração adiada 
para melhores dias foi o sacramento do Matrimónio. Os noivos 
tinham planeado a sua festa e tudo teve que ser interrompido. No 
início deste ano e na esperança que melhores dias virão, muitos 
casamentos voltam a ser reagendados e recomeça-se a trabalhar 
na sua preparação. Muitas vezes se diz que as crises são também 
oportunidades. Por isso, exortamos os sacerdotes que acompanham 
os noivos na preparação do seu Matrimónio que renovem e re-
forcem a sua vigilância no que refere a vários aspetos materiais 
da preparação dessas celebrações sem esquecer de pôr sempre em 
primeiro lugar a preparação espiritual.

No que refere ao reportório musical, nos últimos anos, tem-
-se verificado um enorme relaxamento nas escolhas musicais para 
as celebrações que não honram nem a liturgia nem a vigilância 

2. Serviços Centrais
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a que todos os sacerdotes são obrigados. Neste tímido reinício 
de preparação e reagendamento de Matrimónios, recomendamos 
que os sacerdotes redobrem de atenção sem laxismo complacente. 
Lembramos que o Departamento Arquidiocesano de Música Sacra 
está sempre disponível, quando solicitado, para dar o seu parecer 
sobre as sugestões apresentadas pelos noivos e pelos numerosos 
agrupamentos musicais que lhes fornecem este serviço.

No que respeita à ornamentação, lembramos as normas refe-
rentes à preservação do património, em particular dos altares de 
talha dourada, e o dever de modéstia que a fé nos impõe. Tem-se 
notado uma tendência ao aumento de adereços que apenas causam 
dispersão e ruído visual. Muitas vezes são as empresas organizado-
ras de eventos contratadas pelos noivos que, para justificar os seus 
honorários, multiplicam os serviços e os atavios. Aqui também, 
é importante saber resistir e formar os noivos para uma “santa 
simplicidade”.

Dever-se-á também insistir junto dos fotógrafos e de outros 
repórteres de imagem para que a sua presença e intervenção na 
celebração seja o mais discreta possível. Não aconteça que, com a 
sofreguidão de captar o momento, se estrague esse mesmo momento.

A Arquidiocese de Braga, quer através de instâncias formativas 
permanentes como a Escola Arquidiocesana de Música Litúrgica, quer 
através de ações de formação esporádicas oportunamente anuncia-
das, continuará a empenhar-se e a zelar para que a celebração do 
sacramento do Matrimónio possa ser vivida como um verdadeiro 
momento de Graça. Celebrando em 2021 o 5.º aniversário da 
encíclica Amoris Laetitia, o Papa Francisco decidiu convocar um 
ano especial dedicado à família. Neste cuidado pastoral reforçado, é 
certamente muito recomendável que se comece por uma atenção 
especial ao seu momento fundador que é a celebração do Pacto 
Matrimonial.

Cónego Hermenegildo Faria,
Vigário Arquiepiscopal para a Celebração da Fé



Ação CatólicaAção Católica  | fevereiro188

Decreto de aprovação 
de estatutos

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

REAL IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA 
CONSOLAÇÃO E SANTOS PASSOS, sita na paróquia de 
São Sebastião de Guimarães.

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

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

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

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 14 de dezembro de 2020

Provisões a corpos gerentes

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

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

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

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

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

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

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 01 de fevereiro de 2021.

CONFRARIA DAS ALMAS, sita na Paróquia de Santa Maria 
Maior de Barcelos, Arciprestado de Barcelos, Concelho de Barcelos 
e Arquidiocese de Braga, constituídos por:

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente: Carlos Alberto Cunha dos Santos 
Secretários: José Alexandre Figueiredo Costa 
   e Manuel Gonçalves Fernandes 
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MESA ADMINISTRATIVA
Presidente: Maria Teresa Gomes Pereira Carreiras 
Secretário: Manuel José Ferreira Cardoso 
Tesoureira: Ana Maria Gonçalves da Rocha Fernandes 
Vogais:  Emília Gonçalves Linhares e Luís Miguel Faria  

   Correia da Silva 

CONSELHO FISCAL
Presidente: Maria Isabel Gonçalves Silva Fernandes 
Vogais:  Maria de Fátima Marques Silva e Maria Isolete  

   Carmona Ferra Esteves Pereira 

ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA 
P.e Abílio Fernando Alves Cardoso

Esta homologação é válida de 20 de janeiro de 2021 até 20 
de janeiro de 2025.

E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 
88 / 2021.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 20 de janeiro de 2021.

IRMANDADE DE SANTA MARIA MAIOR, sita na Pa-
róquia de Santa Maria Maior de Barcelos, Arciprestado de Barcelos, 
Concelho de Barcelos e Arquidiocese de Braga, constituídos por:

ASSEMBLEIA GERAL
Presidente: Manuel Campinho Coutinho Rodrigues 
Secretário: Manuel da Silva Esteves 
Secretária: Maria Isabel Gonçalves da Silva Fernandes 
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MESA ADMINISTRATIVA
Presidente: Maria Armanda Fernandes de Azevedo 
Secretária: Maria da Conceição da Rosa Amorim do Rego  

   e Silva 
Tesoureira: Belmira da Conceição Pereira Ferraz Ramos  

   Lopes 
Vogais:  Rosa Adelaide Saldanha Monteiro e Maria de  

   Fátima da Costa Araújo Correia da Silva 

CONSELHO FISCAL
Presidente: Maria Madalena Gonçalves da Rocha Fernandes 
Vogais:  Maria Alice Fitas Peres Filipe e Maria das Dores  

   Ferreira Loureiro 

ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA
P.e Abílio Fernando Alves Cardoso

Esta homologação é válida de 05 de janeiro de 2021 até 05 
de janeiro de 2025.

E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 
11 / 2021.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 18 de janeiro de 2021.

PATRONATO DE SÃO SEBASTIÃO, sito na Paróquia de 
São Sebastião de Guimarães, Arciprestado de Guimarães e Vizela, 
Concelho de Guimarães e Arquidiocese de Braga, constituídos por:

DIREÇÃO
Presidente:  P.e José António Fernandes Antunes
Vice-Presidente: Filipe Manuel da Silva Fernandes da Costa 
1.º Secretário: Carlos Alberto Saleiro Malheiro e Castro 
2.º Secretário: João Miguel Gonçalves Lopes Ferreira 
Tesoureiro:  António Manuel Gonçalves Durães 
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CONSELHO FISCAL
Presidente: Nuno Miguel de Sousa Pereira 
Secretário: Fernando Manuel Gonçalves Moreira 
Vogal:  Luís Miguel Pinto Leite de Freitas 

Esta homologação é válida de 28 de janeiro de 2021 a 28 de 
janeiro de 2025.

E, para constar, se outorga esta Provisão registada com o n.º 
101 / 2021.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 28 de janeiro de 2021.

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE CORVITE, sito na 
Paróquia de Santa Maria de Corvite, Arciprestado de Guimarães 
e Vizela, Concelho de Guimarães e Arquidiocese de Braga, cons-
tituídos por:

DIREÇÃO
Presidente:  P.e José Pedro do Vale Oliveira
Vice-Presidente: Ivone Renata Castro Oliveira 
1.ª Secretária: Rosa Marlene Freitas Costa Martins 
2.ª Secretária: Ana Isabel Sousa Magalhães 
Tesoureiro:  Bruno Manuel Marques Mota 

CONSELHO FISCAL
Presidente: Sónia Neves da Silva 
Secretário: António José Batista de Freitas 
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Informações diversas

Infância Missionária. O Centro Missionário da Arquidiocese 
organizou em 03 de janeiro, online, o primeiro encontro arquidio-
cesano sobre a Infância Missionária. 

O programa incluiu uma oração pelo grupo de Infância Mis-
sionária de São José Ribamar, na Póvoa de Varzim, assim como 
partilha de boas práticas por Mariana Santos – do grupo de Infância 
Missionária de Nariz, na Diocese de Aveiro –, e pelo grupo de 
Infância Missionária de Balasar, na Póvoa de Varzim.

A Infância Missionária é uma das quatro Obras Missionárias 
Pontifícias, e organiza-se em grupos de 12 crianças e adolescentes 
(dos 4 aos 12 anos), que são estimuladas a desenvolver progressi-
vamente uma consciência missionária universal e a impulsioná-las a 
partilhar a sua fé e os meios materiais com as crianças necessitadas 
do mundo. O lema é “crianças ajudam crianças”.

O mesmo Centro promoveu em 01 de janeiro, online, uma ora-
ção pela paz em Cabo Delgado, Moçambique.

Uma vigília de oração pela vida e pelas vocações realizou-se 
em 07 de janeiro na paróquia de S. Vicente, no arciprestado de Braga. 

Teve por tema “Contagiados por Cristo” e foi transmitida online 
através da página de Facebook da paróquia.

3. Programa Pastoral
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Colaboraram todas as comunidades religiosas que estão ligadas à 
vida da paróquia: Irmãs Servas de Jesus da Caridade, Irmãs Adorado-
ras, Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição, Irmãs 
da Comunidade de Loyola, Jesuítas da Comunidade do Apostolado 
de Oração e da Comunidade Pedro Arrupe e Carmelitas Descalços.

Dia Arquidiocesano do Coordenador. O senhor D. Jorge Ortiga 
abriu o encontro arquidiocesano do coordenador que decorreu em 09 
de janeiro, pedindo mais coordenadores para que o mundo veja que 
não são “museu de tradições” mas um “corpo com vida que avança”.

Destacou a necessidade de “encontrar colaboradores e coor-
denadores capazes de ser resposta aos desafios que a sociedade 
proporciona” e abrirem novos caminhos.

“A pastoral não pode ser feita de hábitos e rotinas, mas o 
tempo pode exigir respostas e solicitações novas. Por isso rezo por 
mais coordenadores para as atividades habituais mas sobretudo para 
outras, para outros caminhos que não percorremos mas onde Deus 
nos quer nesta hora e neste momento tão complicado”, disse.

O dia arquidiocesano do coordenador, transmitido a partir do 
Auditório Vita, contou ainda com uma mesa redonda, com a pre-
sença de D. Nuno Almeida, do Cónego Luís Miguel Rodrigues e 
do professor Alexandre Freire Duarte.

O encontro teve o tema “Coordenador: olha, escuta, ama”. Foi 
promovido pelo Departamento Arquidiocesano para a Formação e 
Ministérios Laicais e dirigiu-se a coordenadores dos diversos grupos 
eclesiais (Grupos “Semeadores de Esperança”, Catequistas, Grupos 
de Jovens, chefes do CNE, Grupos sócio – caritativos, Leitores, 
Acólitos, Grupos Corais, Grupos de Oração).

A Pastoral da Cultura promoveu em 11 de janeiro, online,   
mais uma conferência do ciclo «Pensar (de novo)». Miguel Meruje 
versou o tema «A gestão do tempo».

A próxima sessão, com Viriato Soromenho Marques, está pre-
vista para fevereiro.
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Formação para leitores. O Serviço de Ministérios Litúrgicos 
do Departamento Arquidiocesano para a Liturgia transmitiu em 23 de 
janeiro, através das redes sociais, uma formação destinada aos ministros 
da Palavra (leitores) subordinada ao tema «Sempre o Amor se revela». 

O programa incluiu uma conferência do Cónego Hermenegildo 
Faria sobre «O leitor como ministro da compaixão». Seguiu-se o 
painel «Olhar, Cuidar e Acompanhar o ministério dos leitores» com 
a participação de Fernando Pinheiro, Marta Sá, P. Rui Santiago.

Arciprestado de Fafe. Os sacerdotes do arciprestado de Fafe  
organizaram uma escala de confissões para valorizar em todas as 
paróquias  o Sacramento da Reconciliação neste tempo de pandemia.

De janeiro a março, uma vez por semana, à quinta-feira, entre 
as 18h00 e as 19h00, um padre estará disponível para atender de 
confissão em três paróquias diferentes.

Além disso, os sacerdotes daquele arciprestado asseguram às 
quartas-feiras, na Igreja Nova de S. José, a celebração do Sacramento 
da Reconciliação entre as 09h30 e as 10h30.

Arciprestado de Famalicão. Pastoral Familiar. As equipas 
da Pastoral Familiar de Santo Adrião e de São Martinho de Brufe 
promovem uma jornada dedicada à Família subordinada ao tema 
“Família – Laboratório da Caridade”.

Será dividida pelas quatro sextas feiras do mês de fevereiro, dias 
05, 12, 19 e 26, cada uma com o seu tema e com o seu orador.

No dia 05 a oradora convidada é Fátima Amorim, responsável 
pelo núcleo de Braga da ACEGE. No dia 12 a Jornada conta com 
a intervenção de Juan Ambrósio, teólogo e professor. No dia 19 a 
intervenção cabe a D. Nuno Almeida. A Jornada termina com o 
testemunho do casal Pedro e Catarina Portela, no dia 26.

A iniciativa será transmitida através do Facebook das paróquias.

Um encontro de catequistas do arciprestado de Vila Nova 
de Famalicão realizou-se online em 30 de janeiro. 

Subordinado ao tema «Catequistas em Caminho de Caridade», 
o programa incluiu uma conferência do P. Pedro Sousa.
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Movimento Eclesiástico

Nomeações para o ano pastoral de 2020+21 
(continuação).

Dom Jorge Ferreira da Costa Ortiga, por mercê de Deus e da 
Santa Sé, Arcebispo de Braga e Primaz das Espanhas; 

Tendo presente a morte inesperada do Padre Carlos Mário Fer-
reira Gomes, hei por bem proceder às seguintes nomeações, com a 
gratidão a cada sacerdote pela disponibilidade e espírito de serviço:

— Padre Manuel da Graça Ferreira de Oliveira, nomeado 
Administrador Paroquial de São Miguel de Roriz, Arciprestado de 
Barcelos, em acumulação com Santo André de Barcelinhos e Santa 
Eugénia de Rio Covo, do mesmo Arciprestado.

— Padre Marco Paulo da Costa Alves Gil, nomeado Ad-
ministrador Paroquial de Divino Salvador de Campo, Arciprestado 
de Barcelos, em acumulação com São Mamede de Arcozelo e Santa 
Maria de Lijó, do mesmo Arciprestado.

— Padre Fernando Jorge Brandão Carneiro, nomeado 
Administrador Paroquial de São Pedro Fins de Tamel, Arciprestado 
de Barcelos, em acumulação com São Julião da Silva, Santa Maria 
de Abade do Neiva e São João Batista de Vila Boa, do mesmo 
Arciprestado.

4. Clero e Seminários
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— Padre José Gomes da Silva Araújo, nomeado Adminis-
trador Paroquial de São Tiago de Couto, Arciprestado de Barcelos, 
em acumulação com Santa Maria de Galegos e São Martinho de 
Galegos, do mesmo Arciprestado.

Braga e Cúria Arquiepiscopal, 25 de janeiro de 2021.

† Jorge Ferreira da Costa Ortiga, Arcebispo Primaz

Notícias diversas
O P. Avelino Marques Peres Filipe celebrou em 02 de 

janeiro as Bodas de Oiro de pároco de Marinhas, no arciprestado 
de Esposende. 

A celebração foi assinalada com a bênção dos vitrais da capela 
da Senhora da Saúde, no lugar de Outeiro.

A paróquia ofereceu àquele sacerdote um retrato pintado por 
Fernando Rosário.

O Pe. Carlos Mário Ferreira Gomes faleceu em 14 de 
janeiro no Hospital de Braga, vítima da Covid-19

A missa exequial foi celebrada no dia 16 em Roriz, arciprestado 
de Barcelos. Foi a sepultar em S. Tiago de Antas, arciprestado de 
Vila Nova de Famalicão.  

Nascido a 6 de abril de 1972 em S. Tiago de Antas, Famalicão, 
frequentou os Seminários da Arquidiocese e foi ordenado sacerdote 
a 19 de julho de 1997.

Após a ordenação foi nomeado Vigário Paroquial de Vizela 
(São Paio) e Tagilde (Divino Salvador), ambas no Arciprestado de 
Guimarães e Vizela.

De 1997 a 2011 foi Administrador Paroquial de Argivai (São 
Miguel) e Touguinhó (Divino Salvador), no Arciprestado de Vila 
do Conde/Póvoa de Varzim.
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Em 2011 foi nomeado pároco de Campo (Divino Salvador), Roriz 
(São Miguel), Tamel (São Pedro Fins) e Couto (São Tiago), no arci-
prestado de Barcelos, onde exercia o seu ministério quando faleceu.

O Pe. João Francisco Ribeiro faleceu em 25 de janeiro. 
O funeral realizou-se no dia 27, com as restrições impostas pela 
situação em que se vive.

Nascido em 01 de maio de 1938 em Silvares, Guimarães, fre-
quentou os Seminários da Arquidiocese e foi ordenado sacerdote 
em 14 de julho de 1963.

Em setembro do mesmo ano foi nomeado membro da equipa 
formadora do Colégio D. Diogo de Sousa, em Braga, onde esteve 
até ao final de junho de 1964. 

Entre setembro de 1964 e agosto de 1972 foi membro do Lar 
de São José, em Barcelos, passando, durante esse tempo, a servir, 
apenas, na Casa dos Rapazes.

Em 1972 foi nomeado pároco de Creixomil (São Miguel), 
no arciprestado de Guimarães e Vizela, onde ainda exercia o seu 
ministério quando faleceu.

O Pe. Domingos Alves Rodrigues Carneiro faleceu em 
28 de janeiro. O funeral realizou-se no dia 30.

Nascido a 08 de dezembro de 1939 em S. Paio de Ceide, 
arciprestado de Vila Nova de Famalicão, frequentou os Seminários 
da Arquidiocese e foi ordenado sacerdote a 15 de agosto de 1962.

Logo nesse mês foi nomeado vigário cooperador na paróquia 
de Ribeirão (São Mamede), no arciprestado de Vila Nova de 
Famalicão. Desempenhou essas funções até ao fim de junho de 
1967, quando passou a ser pároco em Rio Frio, Arcos de Valdevez, 
na Diocese de Viana do Castelo.

Em Agosto de 1969 foi nomeado como capelão nas Forças 
Armadas, onde se manteve até julho de 1978, nomeadamente no 
Regimento de Cavalaria n.º6, em Braga. Entretanto, em junho de 
1973 foi nomeado vigário ecónomo das paróquias de Semelhe 
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(São João Baptista) e Parada de Tibães (São Paio), no arciprestado 
de Braga.

Em julho de 1978 regressou ao arciprestado famalicense pas-
sando a ser pároco de Ruivães (Divino Salvador), onde esteve 42 
anos, até dezembro de 2020.

Em 27 de janeiro de 2011 passou a ser, também, pároco in soli-
dum em Mogege (Santa Marinha). Em setembro do mesmo ano foi 
nomeado pároco de Mogege, onde esteve até 17 de outubro de 2019.

O Cónego José Marques faleceu em 29 de janeiro. Foi se-
pultado em 02 de fevereiro no Cemitério de Monte d’Arcos, em 
Braga, após Missa exequial celebrada na Sé.

Nascido a 11 de agosto de 1937 em Rouças, Melgaço, prosse-
guiu os estudos no Seminário de Braga, sendo ordenado sacerdote 
na Sé Catedral a 15 de agosto de 1961.

A partir de outubro desse ano e até setembro de 1970 serviu 
como prefeito no Seminário Conciliar de S. Pedro e S. Paulo. Foi 
nomeado cónego em 1987, sendo entre outubro de 1990 e janeiro de 
2000 mestre-escola do Cabido Metropolitano e Primacial Bracarense.

Entre fevereiro de 1989 e outubro de 1990 foi diretor do 
Instituto de História e Arte Cristã e, por extensão, do Arquivo 
Arquidiocesano. Celebrou, durante vários anos, eucaristias na Basílica 
dos Congregados.

O Cónego José Marques tem uma importante obra de inves-
tigação a respeito da história religiosa de Portugal, mais especifi-
camente do Norte do país durante a Idade Média.

O percurso na área da História inicia-se em 1969, quando 
inicia a licenciatura na Faculdade de Letras da Universidade do 
Porto (FLUP), que conclui em 1974, especializando-se depois, em 
1976, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, como 
bibliotecário-arquivista.

Em 1982 realizou provas de doutoramento na FLUP com a 
tese “A Arquidiocese de Braga no século XV”, sendo diretor da 
Faculdade entre 1982 e 1985. Ascendeu a professor catedrático 
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após realizar as provas de agregação em 1989/90. Aposentou-se 
em 2003.

Foi fundador do Curso de Especialização em Ciências Do-
cumentais da FLUP, que coordenou até 2003 e coordenador, até 
fevereiro desse ano, da sua Secção de Ciências Documentais.

Coordenou ainda a Revista da Faculdade de Letras entre 1984 
e 1988 e foi membro do Instituto Galaico-Minhoto, do Centro 
de História da FLUP (do qual foi co-fundador em 1982), da Real 
Academia de la Historia de Madrid, das Sociedades de Estudos 
Medievais portuguesa (sócio fundador desde 1985) e espanhola, do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, da Comission Interna-
tionalle de Diplomatique (membro desde Outubro 1986, seu vice-
-presidente em 2008), e do Comité International de Paléographie 
Latine (desde 1989).

O Presidente da República enviou condolências à família do 
Professor Doutor Cónego José Marques:

«Com o desaparecimento do Professor José Marques, a histo-
riografia portuguesa perde um dos seus mais distintos medievalistas, 
autor de uma vasta obra que tem por território de eleição a Ar-
quidiocese de Braga e as regiões do Minho e de Trás-os-Montes.

Historiador prestigiado nacional e internacionalmente, vice-
-presidente do Comité de Paleografia Latina da UNESCO, mem-
bro da Academia Portuguesa da História, o Professor Doutor José 
Marques foi também um destacado sacerdote da arquidiocese de 
Braga, por todos respeitado como exemplo de homem de ciência 
e de fé.

À família enlutada e, bem assim, aos fiéis da arquidiocese de 
Braga, apresento as minhas mais sentidas condolências.

Marcelo Rebelo de Sousa»
Um Pré-Seminário Jovem realizou-se online em 16 de janeiro 

no Seminário de Nossa Senhora da Conceição.
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Notícias diversas

Maria Luísa Martins de Brito, da Congregação das Reli-
giosas do Sagrado Coração de Maria, faleceu em 01 de janeiro na 
Residência da Rua D. Pedro V, em Braga.

Natural de Remelhe, arciprestado de Barcelos, tinha 99 anos 
de idade.

No dia 02 foi celebrada Missa exequial na capela daquela re-
sidência. Foi sepultada em jazigo de família no cemitério da sua 
terra natal.

Olinda Vieira Veloso, da Congregação das Religiosas do Sa-
grado Coração de Maria, faleceu em 05 de janeiro na Residência 
da Rua D. Pedro V, em Braga.

Natural de S. João de Rei, arciprestado da Póvoa de Lanhoso, 
tinha 79 anos de idade.

No dia 06 foi celebrada Missa exequial na igreja paroquial de S. 
Vítor. Foi sepultada em jazigo de família no cemitério da sua terra natal.

Custódia da Silva Matos, da Congregação da Divina Providência 
e da Sagrada Família, faleceu em 25 de janeiro, com 83 anos de idade.

O funeral realizou-se no dia seguinte na terra da sua natura-
lidade: Oleiros, no arciprestado de Guimarães.

5. Religiosos/as
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Notícias diversas

Convento de Vilar de Frades. A Direção Regional de 
Cultura do Norte pôs a concurso a empreitada de conservação, 
restauro e montagem de um retábulo da nave do Convento de 
Vilar de Frades, no arciprestado de Barcelos.

Trata-se de um retábulo de estilo barroco nacional, de finais 
do século XVII, resgatado do conjunto de elementos artísticos 
armazenados no imóvel desde meados do século passado e que já 
foram, em grande parte, recolocados na igreja.

Igreja românica de Serzedelo. Notícia divulgada em 25 
de janeiro diz estarem reunidas as condições para o início das 
obras da Igreja de Santa Cristina de Serzedelo, no arciprestado de 
Guimarães e Vizela.  

Um protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal de 
Guimarães e a Direção Regional de Cultura do Norte permite 
dar início aos trabalhos de recuperação.

Declarada monumento nacional, aquela igreja, do século XII, 
pertenceu aos Templários e à Ordem de Cristo.

Presentemente está num muito deficiente estado de conservação. 
Tem fendas e desníveis no telhado, com infiltrações e degradação 
de paredes e património interior.

6. Património
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A paróquia de Santa Maria de Nine, no arciprestado de 
Vila Nova de Famalicão, construiu um parque de estacionamento. 
Fica num terreno anexo ao adro, propriedade da paróquia. Com 
paralelo e guias de granito, tem capacidade para 30 automóveis 
ligeiros. 

Abadia. Um livro sobre o santuário de Nossa Senhora da 
Abadia foi editado pela Câmara Municipal de Amares.
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Notícias diversas

O “Cantinho da Oração” é o mais recente desafio propos-
to através do Facebook às catequeses paroquiais de São Bento da 
Várzea e Gamil, no Arciprestado de Barcelos.

“Manifestando-se no imediato inviável ou pouco prudente o 
regresso à sala para a catequese presencial, desde o início do novo 
Ano Pastoral, sensivelmente, que pároco, coordenação da Cateque-
se e grupo de catequistas têm, em jeito sinodal, lançado daquela 
forma um conjunto de desafios que estão a merecer a adesão das 
crianças e adolescentes, bem como dos seus pais, manifestada na 
partilha das respostas às diferentes interpelações – orientadas pela 
«bússola» litúrgica, mas sem ignorar outras fontes da espiritualidade 
cristã”, adiantam as paróquias em comunicado.

O arranque das iniciativas, para enquadrar todo o ano no texto 
bíblico que serve de base ao Ano Pastoral, consistiu no convite à 
elaboração de um desenho sobre a Parábola do Bom Samaritano, 
onde explicassem o que é ser um Bom Samaritano através de 
exemplos concretos.

Já em tempo de Advento, a catequese destas comunidades pa-
roquiais assumiu duas propostas arquidiocesanas, nomeadamente o 
Calendário do Advento e o “Correio da Esperança” (da Pastoral 
Penitenciária).

7. Educação da Fé
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As crianças e os adolescentes foram também desafiados a 
construírem em casa, com a ajuda dos pais, a Coroa do Advento, 
atualizando-a a cada Domingo com alguma palavra/expressão/frase 
retirada de alguma das leituras da Missa do dia.

Procurando pôr a família a rezar, foram também disponibilizados 
através do Facebook esquemas, quer para a Novena da Imaculada 
Conceição, quer para a “Setena” de Natal, esta inspirada pela se-
quência das “antífonas do Ó”.

A 08 de dezembro as mães foram chamadas a responder ao 
desafio “Ser mãe é…”. 

“O que vou fazer neste Natal” foi outra sugestão proposta aos 
catequizandos e suas famílias, bem como “O que é o Natal para 
ti e para a tua família”, que envolvia um texto a completar.

Para o 1.º de Janeiro a Catequese interparoquial pediu ainda às 
crianças que construíssem uma pomba em origami e uma oração, 
em tom mariano, pedindo a paz para o mundo.

Uma equipa missionária interparoquial ao jeito da LIAM 
(Liga Intensificador da Ação Missionária), está a ser criada na unidade 
pastoral de Arnoso Santa Eulália, Lemenhe e Nine, no arciprestado 
de Vila Nova de Famalicão.

Tudo começou em 10 de janeiro com um desafio lançado em 
Nine pelo P. Agostinho Tavares, da Congregação dos Missionários 
do Espírito Santo.
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Notícias diversas

A Liga Operária Católica/Movimento de Trabalhadores  
Cristãos promoveu em 30 de janeiro, online, um encontro sobre 
o Ano de S. José.

O programa incluiu uma comunicação do Cónego Hermene-
gildo Faria.

O Movimento Jovens em Caminhada promoveu em 30 
de janeiro, em formato digital, um Festival de Reis.

Participaram grupos das paróquias de Ferreiros e Maximinos 
(Braga); S. Paio de Antas (Esposende); Cabeçudos, Palmeira e Vila 
das Aves (Vila Nova de Famalicão); Abação e S. Sebastião (Gui-
marães), Freiriz e Lage (Vila Verde).

8. Apostolado dos Leigos
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Cón. José Marques: 
eclesiástico e culto

Sinto por dever de justiça tecer algumas breves considerações 
sobre o Cón. Prof. Doutor José Marques, encarando-o na perspetiva 
de homem da cultura e, simultaneamente, eclesiástico. 

E talvez por esta última vertente possa começar, ainda que 
nunca a dissociando da anterior, tal a simbiose que entre ambas 
estabeleceu. 

Tendo tido acesso ao currículo do homenageado, logo no in-
tróito do mesmo pude ler: “[ ... ] apraz-nos assegurar a quantos 
tiverem a oportunidade de folhear este curriculum […], que nele vai, 
em primeiro lugar, o nosso agradecimento a Deus pelas inúmeras 
graças recebidas, durante estes setenta anos de vida [assim era, no 
tempo em que o texto fora escrito], seguindo-se a devida grati-
dão a quantos, ao longo de três décadas, de algum modo, foram 
possibilitando a sua concretização”. 

Aos setenta anos terão que somar-se outros, que a idade foi 
rolando. Mas que bom que os anos se tenham acumulado, pois 
do seu acréscimo resultaram tantos benefícios para a comunidade 
humana!...

9. Memória
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Feita a instrução primária na sua terra natal, freguesia de Rou-
ças, concelho de Melgaço, o então menino, depois adolescente e 
jovem José Marques frequentou os Seminários Arquidiocesanos de 
Braga, desde outubro de 1949 até à conclusão do Curso Teológico, 
em julho de 1961. Viria a ser ordenado presbítero a 15 de agosto 
desse mesmo ano, integrando logo de seguida a equipa formadora 
do Seminário Conciliar de Braga, até 1970. 

Em 21 de maio de 1987 foi integrado no Cabido da Sé de 
Braga, onde, a partir de outubro de 1990 e até à aposentação (os 
setenta e cinco anos colocam os capitulares na secção dos “ex”, 
melhor, dos “eméritos”) exerceu as funções de Mestre Escola, es-
colha que certamente reflete o modo como os capitulares olhavam 
para este seu membro: um verdadeiro Mestre! 

Sou testemunha da presença assídua do Cón. José Marques, dantes, 
nas reuniões e celebrações estatutárias; depois, como ”emérito”, não 
já nas habituais reuniões capitulares, mas sim nas celebrações que 
ocorriam na Catedral. E sou igualmente testemunha do interesse 
que continuou a manter por quanto à Igreja Mãe se referia. Além 
da disponibilidade que manifestava sempre quer algum préstimo 
lhe era requisitado.

Entretanto, foi exercendo também o seu ministério em várias 
outras Igrejas e comunidades, às vezes por escolha própria, outras 
na qualidade – tão apreciável e tantas vezes necessária – de “pronto 
socorro”!

Não poderei ainda silenciar um outro importante contributo do 
Cón. José Marques, enquanto atento, ativo e grande impulsionador 
do Arquivo Arquidiocesano de Braga (de que chegou a ser Diretor), 
arquivo esse que neste momento está instalado num edifício da 
Rua de Santa Margarida, mas já à procura de novas instalações, 
por precariedades que o edifício atual apresenta.

Envolvido esteve também o Doutor José Marques no Conselho 
de Administração do IHAC (desdobrando: Instituto de História e 
Arte Cristãs) da Arquidiocese de Braga, espécie de “guarda-chuva 
com muitas varetas”, que aglutina quanto à cultura, ao património, 
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à história, à arte diz respeito. Assim, integram o IHAC: o Arquivo 
Arquidiocesano, acima referido; o Museu Pio XII e a Galeria Me-
dina; o Gabinete de Atividades Culturais; a Comissão Arquidiocesana 
para os Bens Patrimoniais, com as suas duas secções (dos imóveis 
e inventariação dos móveis; dos projetos e obras); o Gabinete de 
Restauro; o Centro Cultural Sénior, espécie de universidade para 
os que, para além de terem a graça de viverem muito, querem 
igualmente viver bem, querem permanecer ativos, participativos, 
sempre em aprendizagem.

Mas o eclesiástico que no Cón. José Marques se mistura com 
o douto, também resplandece claramente numa outra vertente: 
na escolha dos temas que tantas vezes resolveu tratar, atinentes à 
Arquidiocese de Braga, à relação desta com outras (mormente no 
contexto minho-galaico), às personalidades eclesiásticas, ao culto, a 
instituições da Igreja, a paróquias, a edifícios religiosos, a ordens 
religiosas, a associações eclesiásticas… 

Com um ancoradouro de eleição – a base documental, os ar-
quivos, a paleografia; com uma baliza cronológica privilegiada – a 
Idade Média; assim nos foi presenteando, o rigoroso historiador, 
com inúmeros trabalhos de grande valia, um dos quais a reedição 
do Liber Fidei, rica fonte documental para a Arquidiocese de Bra-
ga, também para a História de Portugal, para a História em geral.   

Mas é hora de recuarmos um pouco no tempo, para iniciarmos 
nova viagem e focarmos melhor o académico e suas produções. 

Ainda no Seminário, integrando a Equipa Formadora, no ano 
da graça de 1969, resolveu o Rev.do P. José Marques matricular-
-se no Curso de História da Faculdade de Letras do Porto. Nessa 
instituição obteria a licenciatura, em 1974. 

Dois anos depois, frequentou e concluiu o Curso de Bibliotecá-
rio-Arquivista, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 
tendo nessa altura apresentado alguns trabalhos (policopiados), de 
que me permito destacar, pela pertinência dos temas: Alguns docu-
mentos do Cabido de Braga; e O Arquivo da Venerável Ordem Terceira 
do Carmo da cidade do Porto. 
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Ao doutoramento, em História Medieval, chegou em 1982, 
apresentando para o efeito a dissertação, em dois volumes: A 
Arquidiocese de Braga no século XV; e, como trabalho complementar, A 
administração municipal de Vila do Conde, em 1466.

E as publicações não mais parariam. Assim, de monografias, 
contam-se umas duas dezenas, sobre temas que vão desde Braga 
Medieval aoMosteiro de Fiães – edifício, história, cartulário; desde 
os forais da Póvoa de Varzim e de Rates, aos Forais de Barcelos e 
aos de Melgaço e Ponte do Lima; desde as Relações entre Portugal 
e Castela nos finais da Idade Média até ao Roteiro da Primeira 
Viagem de Vasco da Gama à Índia…

Quando somamos os estudos integrados em obras diversas, aí 
os números ultrapassam as quatro centenas. Por entre os temas 
abordados, aparecem o Mosteiro de São Domingos em Vila Real, 
a Colegiada de Guimarães, o Mosteiro de Santo Tirso, os mos-
teiros cistercienses …; também aparecem estudos concernentes à 
Arquidiocese de Braga e a outras dioceses, ou a prelados de várias 
dioceses; alguns trabalhos centram-se no culto, a Santiago, por 
exemplo, ou ao Espírito Santo; outros ainda focam o relaciona-
mento do Estado com a Igreja; alguns escritos falam de Confrarias, 
ou espiritualidades, ou da ação social da Igreja; merecem ainda 
alusão escritos atinentes às Ordens Militares, aos municípios, a 
edifícios religiosos, a universidades, a vultos relevantes da história 
ou da cultura…

Enfim, uma ingente tarefa da comunicação do saber através 
da escrita, sendo que a tudo o referido ainda haverá que juntar 
quanto foi publicando na imprensa diária e periódica. Com sabor 
histórico, contam-se cerca de centena e meia de artigos, alguns 
deles sobre temas que à Arquidiocese de Braga muito interessam, 
a saber, e apenas à laia de exemplo: Judeus em Famalicão no século 
XIV; Atenção aos arquivos paroquiais; Arquivo Arquidiocesano; Inventários 
paroquiais; A Rua da Cónega; D. Frei Bartolomeu dos Mártires. No 
IV Centenário da sua morte; Carta desconhecida e inédita do Arcebispo 
Infante D. Henrique; Braga e a Assunção de Nossa Senhora; Sínodo 
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e património arquidiocesano; V Centenário do Missal Bracarense, de 
1498; Braga e o terramoto de 1755; D. Diogo de Sousa e o ofício de 
Nossa Senhora; Breviário bracarense, de 1529; D. João Crisóstomo. 1879. 
Visita pastoral a Vila do Conde e à Póvoa de Varzim; São Martinho de 
Dume e a organização da Igreja bracarense, etc. 

Muitas outras publicações em diários ou periódicos interessam, 
certamente, à entretanto criada Diocese de Viana do Castelo. Por 
razões de brevidade, omitimos os muitos títulos a essa porção do 
povo de Deus referentes, penalizando-nos a discriminação forçada.

Para além da investigação e da escrita, os catedráticos, sobre-
tudo esses, têm a incumbência de potenciar, acompanhar, corrigir, 
rasgar horizontes e avaliar candidatos a doutoramentos ou a mes-
trados. Também integram júris de concursos obrigatórios dentro 
do escalonamento docente universitário, ou seja, concursos para 
professores associados e catedráticos. Bem, também em nenhum 
desses item’s se mostra parco o curriculum do nosso homenageado. 
Concretamente nos júris de mestrados, as presenças ultrapassam 
largamente a centena…

Além da lecionação na Faculdade de Letras da Universidade 
do Porto, o Prof. Doutor José Marques lecionou, por espaços 
mais ou menos duradoiros, na Universidade Portucalense - In-
fante D. Henrique, de que foi sócio fundador; nas instalações da 
Universidade do Minho; na Universidade Federal Fluminense de 
Niterói - Rio de Janeiro; na Biblioteca Apostólica Vaticana; na 
Universidade dos Açores (Ponta Delgada); na Faculdade de Filo-
sofia de Braga; no Seminário Conciliar de Braga e na Faculdade 
de Teologia de Braga.

Convidado para muitos eventos culturais e atento ao que o 
universo da cultura tinha para oferecer, o Cón. José Marques girou 
o mundo, sendo sempre apreciadas as suas intervenções em coló-
quios, congressos, encontros históricos, seminários… Valerá a pena 
recordarmos algumas participações e intervenções: no VIII Congresso 
Mariológico Internacional, realizado em Saragoça - Espanha, em 
1979, para o qual elaborou uma Bibliografia Mariana Portuguesa do 
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Século XVI; no I Colóquio sobre Monacato Gallego, realizado em 
Orense, Samos, Celanova e Osera, em 1981, onde apresentou uma 
comunicação sobre O estado dos mosteiros beneditinos da arquidiocese de 
Braga, no século XV; no 16.º Congresso Internacional de Ciências 
Históricas, reunido em Stuttgart, Alemanha, então dita, Ocidental, 
no ano de 1985; no VII Congresso Internacional de Paleografia, 
realizado em Londres, ainda em 1985; no III Encontro de Historia-
dores Portugueses e Soviéticos, realizado em Leninegrado, em 1988, 
tendo desenvolvido o tema Povoamento e defesa na estruturação do 
Estado Medieval Português; no Colóquio da Comissão Internacional 
de Diplomática, realizado em Vesprém – Hungria, ano 1988; na 
Assembleia-Geral e no Colóquio Técnico da Comissão Internacio-
nal de Diplomática, reunidos em Edimburgo (Escócia) para ultimar 
o Vocabulário de Diplomática; no IX Colóquio Internacional de Pa-
leografia Latina, realizado na Cidade do Vaticano, onde foi eleito 
membro do Comité Internacional de Paleografia Latina; proferiu 
uma conferência na Pontifícia Universidade Católica de Minas Ge-
rais, em Belo Horizonte, ano da graça de 1993, sobre A sociedade 
portuguesa no tempo de Cabral; no mesmo ano esteve em Innsbruk 
(Áustria) falando sobre La chancellerie et la diplomatique archiépiscopales 
de Braga à la fin du Moyen Age; em 1995, participou, em Bruxelas, 
no XI.º Colóquio da Comissão Internacional de Paleografia, com a 
comunicação L’écriture de Francesco Cavalcanti une nouveauté au Portugal 
– 1482; em 2003, participou em Troyes, França, no Congresso de 
Diplomática, subordinado ao tema Le langage des documents, tendo 
presidido à primeira sessão plenária do Congresso…

O rol poderia estender-se muito mais, mas o nosso propósito 
parece atingido: o de relevar a projeção internacional que o nosso 
homenageado, com o seu rigor científico, com o seu suor, com a 
sua elevada capacidade intelectual soube granjear, não apenas em 
Portugal, mas por esse mundo fora…

O Cón. José Marques integrou as seguintes Associações Cientí-
ficas e Culturais: Membro do Centro de História da Universidade 
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do Porto; sócio do Instituto Cultural Galaico-Minhoto, de que foi 
co-fundador, em 8 de Novembro de 1982; Académico de Número da 
Academia Portuguesa de História; correspondente da Real Academia 
de la História de Madrid; sócio fundador da Sociedade Científica 
da Universidade Católica Portuguesa, com sede em Lisboa; sócio 
fundador da Sociedade Portuguesa de Estudos Medievais; membro 
da Comission Internationale de Diplomatique, desde Setembro de 
1986; desde 1989, membro do Comité International de Paléogra-
phie Latine; sócio Correspondente da Sociedade Martins Sarmento, 
de Guimarães, desde 1996; e sócio Correspondente do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro.

Foi agraciado com as seguintes distinções:
- Medalha de Mérito, grau ouro, da Câmara Municipal de 

Braga, recebida em 1993;
- Medalha de Ouro da Faculdade de Letras da Universidade 

do Porto, em 2003;
- Medalha de Mérito, grau ouro, da Câmara Municipal do 

Porto, em 2004.
Com uma vida assim, é caso para se dizer: valeu a pena. E 

nunca mais deixará de viver.
Parabéns, Cón. José Marques. O abraço amigo de sempre. E 

obrigado pelo que soube ser. Como crente imploro que Deus o 
recompense dos muitos e tão meritórios trabalhos que em prol 
da nossa cultura e da nossa sociedade tão brilhantemente realizou. 
Possa agora no céu, com uma eternidade pela frente, escrever muitos 
Anais, muitas Crónicas e muitas bonitas Histórias.

Bem-haja! Parabéns! Até sempre!

Cón. José Paulo Leite de Abreu
Deão do Cabido da Sé de Braga

Prof. da Universidade Católica Portuguesa
(«Diário do Minho». 30.Janeiro.2021)
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Suspensa a celebração pública 
da Eucaristia

Comunicado da Conferência Episcopal Portuguesa 
de 21 de janeiro.

1. Tendo consciência da extrema gravidade da situação pandé-
mica que estamos a viver no nosso País, consideramos que é um 
imperativo moral para todos os cidadãos, e particularmente para os 
cristãos, ter o máximo de precauções sanitárias para evitar contágios, 
contribuindo para ultrapassar esta situação.

2. Nesse sentido, embora lamentando fazê-lo, a Conferência 
Episcopal Portuguesa determina a suspensão da celebração “públi-
ca” da Eucaristia a partir de 23 de janeiro de 2021, bem como a 
suspensão de catequeses e outras atividades pastorais que impliquem 
contacto, até novas orientações. As Dioceses das Regiões Autónomas 
dos Açores e da Madeira darão orientações próprias.

3. Estas medidas devem ser complementadas com as possíveis 
ofertas celebrativas, transmitidas em direto por via digital.
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4. As exéquias cristãs devem ser celebradas de acordo com as 
orientações da Conferência Episcopal de 8 de maio de 2020 e das 
autoridades competentes.

5. Exprimimos especial consideração, estima e gratidão a quantos, 
na linha da frente dos hospitais e em todo o sistema de saúde, 
continuam a lutar com extrema dedicação para salvar as vidas em 
risco. Que Deus abençoe este inestimável testemunho de humani-
dade e generosidade e que eles possam contar com a solidariedade 
coerente e responsável de todos os cidadãos, a fim de que, com 
a colaboração de todos, possamos superar esta gravíssima crise e 
construir um mundo mais solidário, fraterno e responsável.

6. Pedimos que, a nível individual, nas famílias e nas comuni-
dades, se mantenha uma atitude de constante oração a Deus pelas 
vítimas mortais da pandemia, pedindo ao Senhor da Vida que os 
acolha nos seus braços misericordiosos, e manifestamos o nosso 
apoio fraterno aos seus familiares em luto.

Lisboa, 21 de janeiro de 2021.

        

Desafios pastorais da pandemia 
à Igreja em Portugal

A reflexão “Desafios pastorais da pandemia à Igreja em Portugal”, 
aprovada a 13 de novembro de 2020 na Assembleia Plenária da 
CEP e divulgada a 1 de janeiro de 2021, vem no seguimento do 
documento “Recomeçar e Reconstruir – Reflexão da CEP sobre a 
sociedade portuguesa a reconstruir depois da pandemia Covid-19”, 
aprovado a 16 de junho na Assembleia Plenária da CEP.
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I – A IGREJA E A PANDEMIA

1. A Igreja em Portugal, através dos seus bispos, sente-se unida 
a quantos foram diretamente atingidos pela pandemia e sofrem 
nas suas casas e famílias, nos lares e nos hospitais, na Igreja e suas 
instituições, pedindo a bênção de Deus e a recuperação da saúde 
e da esperança para as suas vidas. Partilha, igualmente, a dor das 
famílias que perderam os seus entes queridos, confiando-os aos 
braços misericordiosos do Senhor, assim como a angústia dos que 
perderam ou viram substancialmente reduzidos os seus rendimentos 
necessários a uma vida condigna.

2. A Igreja quer manifestar reconhecimento e gratidão a 
todos os que mais de perto têm tido a missão de conduzir o 
país, mesmo com decisões difíceis, aos prestadores de serviços na 
saúde, nas escolas, nas instituições de solidariedade e a todos os 
voluntários que enfrentam mais de perto todo o tipo de riscos. 
A Igreja pensa em todas as pessoas de diversas profissões e ati-
vidades humanas que não pararam de trabalhar para que outros 
pudessem sobreviver encerrados em suas casas; pensa em todos os 
que fazem da vida um dom aos irmãos; pensa nos especialistas e 
investigadores; lembra os profissionais das casas de idosos e dos 
hospitais que conseguem acrescentar um “algo mais” e bem pre-
cioso às obrigações e horários, e que fazem da vida um talento 
e uma dádiva; lembra os autarcas nas diversas funções para que 
foram eleitos e as forças de segurança e de proteção civil; lembra 
as pessoas com deficiência, nas instituições e em casa de família; 
lembra e encoraja os párocos e outros agentes pastorais no enorme 
esforço de adaptação e presença no meio do seu povo. A todos 
garante a sua solidariedade e oração.

3. Com este documento, a Igreja procura discernir desafios pas-
torais e lançar alguma luz sobre o que vivemos. Mais que conclusões 
apressadas, que o Espírito nos conceda a Sabedoria. O primeiro desafio 
que se coloca à Igreja e ao mundo é saber “habitar este silêncio”. 
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Só assim conseguirá ouvir Deus que nos deixou ficar “sem palavras”, 
bem como o grito da terra e o grito da Humanidade.

Uma Terra em agonia
4. Esta não é apenas uma pandemia, mas encruzilhada de 

tantas outras, a mais visível das quais é a crise ambiental. A Terra 
agradeceu a nossa travagem. Olhando a natureza doente, podemos 
mesmo perguntar: “onde foi parar o ser humano?”. Esgotamos os 
recursos ambientais e humanos para edificar uma sociedade que, na 
hora da verdade, se mostra frágil e voraz. A destruição acelerada de 
espécies animais e vegetais, a poluição e tantos outros pecados graves 
contra a natureza ameaçam a própria sobrevivência da Humanidade.

5. Falando do ser humano e da natureza, o Papa Francisco 
afirma: “tudo está conectado”. Constitui, porventura, a mensagem 
central da Encíclica “Laudato Si’”. O ser humano não está dis-
sociado da Terra ou da natureza, eles são partes de um mesmo 
todo. Portanto, destruir a natureza equivale a destruir o Homem. 
E destruir o Homem, criado à imagem e semelhança de Deus, é 
atentar contra o próprio Deus Criador. Da mesma forma, não é 
possível falar em proteção ambiental sem que esta envolva também 
a proteção do ser humano, em especial os mais pobres, os vulne-
ráveis e os refugiados do clima.

II – DESAFIOS PASTORAIS

Embora a pandemia não tenha terminado, há inúmeros desafios 
“concentrados” no período de confinamento.

6. Defender a saúde dignifica a vida, mas o direito à vida não 
é só ter direito de viver. É exigível criar e manter as condições 
para uma vida digna, sem discriminações, minimizando o sofrimento 
decorrente de uma doença e tratando os doentes com todos os 
meios humanos, técnicos e científicos disponíveis para um cuidado 
com qualidade. Cuidar de um doente significa prestar assistência a 
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uma pessoa fragilizada, abalada e insegura, em que a responsabili-
dade de quem cuida implica zelar, consolar e medicar de acordo 
com a individualidade de cada um. O cuidado para com a pessoa 
doente implica igualmente restaurar e curar a vida espiritual e 
suscitar esperança. Conscientes de que é na doença que se revelam 
as suas fraturas e deficiências, o acompanhamento visa recuperar e 
desenvolver a comunhão com Deus. Cuidar da vida desde a sua 
conceção até à morte natural é uma exigência da sociedade que 
decorre do bem comum.

7. Sabemos que não há recursos ilimitados, sobretudo devido 
às políticas económicas deficientes. Mas, se a vida não for priori-
dade inquestionável, o que o será? O conceito de lucro na saúde 
é problemático, quando se torna o critério decisivo, exclusivo ou 
principal. Quais as consequências para a qualidade do serviço de 
saúde público e privado? “Estamos todos no mesmo barco”, mas 
sabemos que a saúde não é igual para todos e que se vive e morre 
em “barcos muitos desiguais”. Se não formos capazes de alterar 
este binómio – vida e saúde –, onde se mede a igual dignidade 
de todos, não teremos uma sociedade justa e solidária.

8. As questões levantadas por esta pandemia não são apenas 
sanitárias, económicas ou sociais, mas devem ser ocasião para pro-
vocar uma mudança de mentalidade e uma reviravolta cultural 
concretizada em modos de ver, sentir, pensar e agir imbuídos de 
verdade, de justiça, de fraternidade e de paz, à medida de toda a 
família humana. Precisamos de homens sábios e santos dentro de 
todas as áreas do saber e do agir, criativos da palavra e do amor.

9. Um desafio pastoral urgente poderá ser o de reunir pes-
soas atingidas pela experiência do sofrimento, que caminhem 
lado a lado e rezem na companhia de quem sofre. Pessoas que 
não tenham medo de abordar com palavras e espiritualidade 
a vida até à morte, sem esquecer a Vida Eterna. Não se pode 
abandonar na solidão quem está nos momentos mais exigentes 
e decisivos da vida. Saberá ajudar a morrer quem souber viver 
a transcendência.
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A solidão
10. A solidão mata, ouve-se dizer. Mas morrer na solidão deve 

ser tremendo. E quantos, nos hospitais, nos lares e nas famílias 
viviam e morriam já na solidão?

A questão dos idosos e a ideia de que são descartáveis é um 
escândalo que se revelou em toda a sua brutalidade. Devemos isolar 
de nós o vírus e não o idoso, tornando-o desumanamente solitário. 
Sentir-se solitário é o equivalente social a sentir dor física. Lembra 
o Papa Francisco: «Isolar os idosos e abandoná-los à responsabi-
lidade de outros, sem um acompanhamento familiar adequado e 
amoroso, mutila e empobrece a própria família. Além disso, acaba 
por privar os jovens daquele contacto que lhes é necessário com 
as suas raízes e com uma sabedoria que a juventude, sozinha, não 
pode alcançar» (FT 19).

Mostrámos não ter capacidade de resposta para a solidão. Dói 
pensar nos idosos que não pudemos visitar, nos filhos que viram os 
seus pais e mães partirem na solidão, bem como a impossibilidade 
prática, tantas vezes presente, de lhes fazer chegar o conforto e a 
esperança espiritual.

11. O lugar ideal para vencer a solidão é a família. Neste 
campo, servem as palavras da Comissão Nacional Justiça e Paz 
de 13 de outubro último: “Ao Estado não compete tudo, mas é 
a ele que tem de se exigir a criação de uma política de apoio 
aos idosos onde estejam definidos objetivos e meios para aplicar 
com recurso a meios financeiros próprios e de terceiros. Quando 
esgotada essa possibilidade, o recurso aos lares deve ser encarado”. 
O modelo e o funcionamento dos lares devem ser profundamente 
repensados, tanto no que se refere ao equilíbrio do seu financia-
mento e gestão pelo Estado e por entidades da sociedade civil, 
como no respeitante à diferenciação dos serviços aí prestados e à 
articulação com as famílias.

12. As comunidades cristãs devem ser estimuladoras de uma 
cultura de proximidade, organizada e proativa, que anime os sós. A 
partilha dos bens, do saber, do tempo, da simpatia e da amabilidade 
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deve ver-se na elaboração de projetos de serviço voluntário que 
envolvam crentes e não crentes, para que ninguém viva, sofra ou 
morra na solidão. Quanto as gerações mais novas beneficiariam! 
Quanto individualismo e egoísmo seriam queimados para sempre 
pelo fogo da caridade!

A inclusão e a solidariedade
13. Com a pandemia arriscamo-nos a deixar para trás faixas da 

população que já eram frágeis e que viram agravar a sua situação. Este 
tempo faz-nos olhar com preocupação para o fosso escandaloso entre 
os ricos e os pobres, entre os privilegiados e os não-privilegiados. 
Em muitos lugares, o doente, o mais velho e o deficiente sofreram 
de forma mais grave, muitas vezes com poucos ou quase nenhum 
cuidado de saúde. O preconceito racial continua a existir. Pessoas das 
periferias, sobretudo migrantes, refugiados e prisioneiros, têm sido os 
mais afetados por esta pandemia. Preocupam-nos os problemas nas 
famílias desestruturadas, monoparentais, com problemas ou conflitos 
relacionais, com habitação deficitária e as vítimas de violência do-
méstica que também aumentaram… Seria longa a lista!

14. A nossa sociedade precisa de uma Igreja que seja “hos-
pital de campanha” pronta a socorrer, a cuidar, a abrigar, como 
já o foi em tantos momentos de crise. A Igreja quer ser mãe de 
todos e casa para quem a procura. Porém, também ela é carente 
de pessoas e meios. Não são risonhas as perspetivas futuras, mas é 
nestes momentos de grandes desafios que surgem jovens generosos 
que entregam a sua vida a Deus, no sacerdócio ou noutra forma 
de consagração religiosa ou laical. A generosidade e o altruísmo 
precisam de ser desenvolvidos como vocação a servir. Só uma 
sociedade com alma pode ser inclusiva, solidária e justa.

Uma boa pergunta para um exame de consciência em Conselhos 
Pastorais Paroquiais e Diocesanos deveria ser: “Somos de facto um 
hospital de campanha”, pronto a estar entre os feridos desta e de 
outras guerras? Somos a “casa do Bom Samaritano”, com espaço 
para os abandonados nas estradas da vida”?
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A Igreja doméstica
15. O fecho das igrejas às celebrações comunitárias nos inícios 

da pandemia deverá ter-nos aberto os olhos para descortinar um 
outro modo de ser Igreja, feito não só de liturgia e de oração, 
mas de vida quotidiana, até que toda a vida se torne oração e a 
oração vida. Se na paróquia é necessário haver um lugar de ora-
ção, é também importante valorizar formas concretas de exercer a 
diakonia ou o serviço da evangelização, uma dimensão constitutiva 
do ser Igreja e da sua missão, que acontecem onde existem ne-
cessidades sociais.

16. É bom haver catequese na paróquia, mas o seu fecho for-
çado disse-nos que talvez a primeira catequese seja a que é feita 
em casa, pelos pais, avós, tios, irmãos. Temos a oração da Eucaristia, 
mas há também a oração da manhã, da noite, antes das refeições 
e o terço, entre outras.

É um desafio redescobrir a oração doméstica, promover uma 
autêntica espiritualidade familiar e levar a sério a liturgia da Pala-
vra no lar. São João Crisóstomo, dirigindo-se aos pais de família, 
dizia: “Com a vossa mulher e os filhos repitam juntos a palavra 
escutada na igreja. Voltem a casa e preparem duas mesas, uma com 
os pratos para a comida, a outra com os pratos da Escritura (…), 
façam da vossa casa uma igreja”.

17. Para viver, a Igreja tem necessidade da Igreja doméstica, 
pois esta é a chave da transmissão da fé. O precioso trabalho dos 
catequistas, sempre necessário, não substitui o ministério da famí-
lia. Seguindo o exemplo da “Igreja em saída”, a Igreja doméstica 
deve orientar-se para sair de casa; também ela deve ser colocada 
em posição de assumir as suas responsabilidades sociais e políticas.

18. A Igreja está consciente da diversidade de tipos de família. A 
comunidade paroquial tem capacidades únicas para se fazer próxima, 
como mãe que abraça a todos. Deve, porém, ter a criatividade sufi-
ciente para evangelizar “dentro da situação concreta” de cada uma.

Precisamos de passar de uma pastoral familiar de eventos para 
uma pastoral de processos. Não se podem preparar atividades em 
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gabinete esperando que as famílias adiram. Precisamos de uma 
pastoral “com” as famílias.

Sacerdotes, profetas e reis
19. Este é o momento oportuno para que os leigos tomem 

consciência do seu sacerdócio comum, nascido com o Batismo, 
bem como a sua função real e profética. O Concílio Vaticano II 
convidava os fiéis leigos a “oferecerem-se a si mesmos como vítima 
viva, santa, agradável a Deus” (LG 11).

São inúmeras as circunstâncias da vida em que os leigos podem 
exercer o sacerdócio comum: dar testemunho de Cristo em toda a 
parte, através do anúncio e da escuta; exercitar o testemunho de uma 
vida santa, com abnegação e caridade, no hospital, nos trabalhos mais 
humildes que asseguram os serviços sociais essenciais, na atenção às 
pessoas mais necessitadas, no campo político, nas associações locais, no 
trabalho da escola; sentir e unir-se à dor da separação, da insegurança 
económica, da proximidade muito estreita e prolongada com pessoas 
doentes, idosas, com problemas físicos ou psíquicos.

20. É bom voltar à igreja e redescobrir a preciosidade da 
Eucaristia, da comunidade cristã, do serviço dos sacerdotes. Mas 
esperemos que se tenha descoberto a extraordinária vocação sa-
cerdotal dos leigos, um sacerdócio real exercido com criatividade, 
capaz de abrir novas estradas à missão e ao nascimento de muitas 
Igrejas domésticas, de proximidade, de bairro.

As relações
21. As separações e desconfianças em relação ao outro, mui-

tas vezes considerado como um possível portador de contágio da 
pandemia, exigem um renovado esforço para voltar a ter relações 
fraternas e generosas. É vocação dos leigos criar relações cada vez 
mais enformadas pela caridade, seja no interior das nossas comu-
nidades, seja nos ambientes nos quais vivemos e trabalhamos.

O amor vence a tentação do “confinamento em si mesmo”, 
pois tem o poder de ensinar como “se vive o outro”. O amor 
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vence o medo que mata mais do que a pandemia, porque domina 
as pessoas, as faz adoecer, as bloqueia psicologicamente, as impede 
de viver e de dar o melhor de si.

22. A Igreja é chamada a viver em comunhão com todos. A 
experiência da fragilidade que a pandemia nos faz viver mostra 
quanto é absurda a tentação de autossuficiência ditada pela técni-
ca e pela ciência, quanto é artificial o mundo do bem-estar que 
estamos a criar.

A vida comunitária
23. O alheamento mata a vida das comunidades e multiplica 

a indiferença, talvez mais do que a descrença. Num mundo onde 
o institucional é cada vez menos apreciado, também a Igreja se 
ressente nas suas comunidades e instituições. Muitos cristãos tendem 
a gerir a sua vida espiritual de forma cada vez mais privada, tal 
como certas ideologias pretendem.

24. Nunca é demais olhar para a comunidade primitiva, des-
crita nos Atos dos Apóstolos. A presença de Cristo Ressuscitado 
era mais forte do que todas as ameaças de morte ou exclusão. 
Dentro do poderoso e conquistador mundo romano, o Evangelho 
ia-se escrevendo com a própria vida dos discípulos de Jesus. Eles 
eram Evangelho, comunidade de testemunho e de missão.

A comunhão fraterna “atraía a atenção” por simpatia e não 
pelo proselitismo. Uma comunidade minoritária, mas que não tinha 
medo de ser profecia no meio do seu velho mundo. Era um estilo 
de vida fascinante que deve ser sempre retomado!

25. É fundamental ter a coragem de avaliar a vida das co-
munidades e os seus dinamismos de integração, criatividade e 
generatividade. É preciso identificar as “salas de catequese mo-
dernas”, os espaços novos para uma evangelização missionária. O 
campo da missão alargou-se, requer pessoas com paixão comu-
nitária e estilo missionário, comunidades vivas e unidas, capazes 
de acolher, integrar e voltar a convencer da riqueza da vida em 
comum: todos juntos.
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III – UM NOVO ANÚNCIO DO EVANGELHO

26. São João Paulo II introduziu o conceito de “nova evangeli-
zação” para indicar o esforço de renovação que a Igreja é chamada 
a fazer para estar à altura dos desafios que o contexto social e 
cultural de hoje coloca à fé cristã, ao seu anúncio e testemunho, 
como consequência das profundas mudanças em curso.

O Papa Francisco, no seu primeiro documento “A Alegria do 
Evangelho”, recorda-nos que a evangelização é dever da Igreja, 
entendida esta como o anúncio de Cristo morto e ressuscitado e 
que revela e comunica a misericórdia infinita do Pai (cf. EG 164).

O anúncio do Evangelho pede aos cristãos a coragem de habi-
tar “novos areópagos”, encontrando os instrumentos e os percursos 
para tornar audível, também nesses lugares, o património educativo 
e de sabedoria preservado pela tradição cristã.

27. O primeiro anúncio, primeiro porque o mais importante, 
precisa de uma linguagem simples, compreensível e direta que conte 
como Deus é Amor e ama cada um, porque deu a vida por nós em 
Jesus Cristo e está sempre pronto a acreditar e caminhar connosco.

28. Evangelizar significa falar de uma novidade que não diz 
respeito só ao método, mas ao próprio Evangelho. O problema 
mais sério não é como anunciar o Evangelho numa cultura diversa, 
mas como retomar o Evangelho dentro dessa mesma cultura. Um 
novo ardor no anúncio do Evangelho mostrará como este pode 
responder aos problemas da pós-modernidade.

O Papa Francisco tem-se revelado um especialista nesta arte 
de pensar o Evangelho dentro da cultura e das grandes questões 
da humanidade: a crise ecológica e climática, o problema dos re-
fugiados e da pobreza, a educação, a economia.

Construir a fraternidade universal
29. “Todos irmãos” é o título da nova e desafiadora Carta Encíclica 

do Papa Francisco sobre a fraternidade e a amizade social. Haverá 
melhor modo de apontar o futuro, em tempos de crise planetária?
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30. A palavra “todos” começou a usar-se mais no nosso lé-
xico, como sinónimo de humanidade inteira, sonho de percursos 
comuns, de esforços, consensos e soluções globais. Preocupam-nos, 
porém, os dramas que encobrem este desígnio universal: a fome 
que duplicou no mundo desde o início da pandemia, o gritante 
abismo entre os multimilionários cada vez mais ricos e a grande 
franja da humanidade cada vez mais pobre, a xenofobia, o racismo, 
as guerras fratricidas, a ameaça da crise climática.

“Sonhemos como uma única humanidade, como caminhantes 
da mesma carne humana, como filhos desta mesma terra que nos 
alberga a todos, cada qual com a riqueza da sua fé ou das suas 
convicções, cada qual com a própria voz, mas todos irmãos” (FT 8).

Comunicar nos ambientes digitais
31. Os meios digitais podem tornar o virtual “quase real” e 

servir para aproximar, partilhar, construir laços e até “tocar” o cora-
ção do irmão. Muitos profissionais de assistência ou saúde “ligaram” 
famílias aos seus doentes em hospitais, em lares ou até em casa. 
Igreja e Instituições estão a servir-se dos meios telemáticos para a 
oração, as catequeses alternativas ou complementares, a formação, 
a educação, a comunicação e o teletrabalho. Estes meios permitem 
multiplicar os destinatários e diversificar os formadores.

Há três desafios importantes e urgentes em relação ao uso des-
tes meios: o da sistematização e disponibilização de materiais bem 
preparados e adequados, a formação dos utilizadores e a importância 
de não deixar perder a relação pessoal que, mesmo com a ajuda 
do digital, é possível e prioritária. Nada substitui a presença real, 
a conversa pessoal, a voz, a palavra que mexe com os sentidos.

32. Os meios digitais são um contributo pastoral subsidiário. 
Pensamos na preparação das famílias para os sacramentos do matri-
mónio e do batismo, dois momentos fundamentais para lançar bases 
ou consolidar a Igreja doméstica do próprio lar. Na dificuldade 
de várias reuniões presenciais, algumas – talvez a maior parte – 
poderiam ser por meios telemáticos.



3. Da Igreja em Portugal3. Da Igreja em Portugal 229

O primado da Palavra
33. A obra decisiva deste novo ardor missionário consiste em 

voltar a colocar o Evangelho no centro. Os primeiros cristãos 
conheciam a sua novidade e a força de convencimento que tinha. 
Nenhuma outra emergência os tirava deste centro. Hoje, muitos 
cristãos ainda são “analfabetos do Evangelho”.

Explicar o Evangelho é falar de Cristo como contínua surpre-
sa que convém suscitar. Jesus realiza as expectativas e, ao mesmo 
tempo, supera-as. Há na sua pregação um “algo mais”, que abre 
à pessoa horizontes inesperados e que, quando conhecidos, faz 
empalidecer as expectativas iniciais. A Palavra do Evangelho não é 
um conjunto de histórias do passado, é um anúncio feito hoje e 
que deve surpreender, indo muito além de todas as expectativas.

34. No primado da Palavra, é relevante a formação, a comu-
nicação, a linguagem. Grande parte dos cristãos não está a par da 
“gramática” utilizada na Igreja, e muitas vezes não conhecem os 
documentos da Igreja, porque não houve o devido estudo, nem 
estão por dentro do que realmente se celebra na liturgia. O cui-
dado na formação “ao longo do caminho” e de acordo com os 
serviços a desempenhar nunca está acabado, precisa de ser contínuo.

Celebrar é evangelizar
35. A liturgia pode e deve ser evangelizadora, desempenhando 

um papel de iniciação para muitos que, sem formação, participam nas 
celebrações em momentos especiais da existência humana. Pensemos 
em quantos, por simpatia, se aproximam de cristãos no batismo, 
nas exéquias, nos matrimónios e noutros eventos celebrativos. São 
mulheres e homens para quem a única ocasião de encontro com o 
cristianismo é exatamente a liturgia na qual participam. Para muitos 
“cristãos praticantes”, a única fonte de evangelização e formação 
permanente está exatamente na missa dominical.

36. A celebração da liturgia comunitária é uma experiência 
única numa sociedade onde prevalece o egoísmo e o individualismo. 
De modo particular, a celebração da Eucaristia é já a Assembleia 
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de irmãos reunidos e unidos, um pedaço de humanidade fraterna, 
renovada pela Boa Notícia (Evangelho) que é Cristo ali, no povo 
reunido. Ao sair da porta da igreja que se abre para a rua, o cris-
tão sabe quanto caminho tem a fazer para realizar o que rezou lá 
dentro: “assim na terra como nos céus”! Mas sai com a certeza que 
lhe vem da esperança: o Senhor irá com ele construir o Reino.

Novos desafios de serviço e missão
37. Todos os serviços e ministérios na Igreja, tanto os exis-

tentes como os que possam ser criados, devem estar impregnados 
por um profundo dinamismo missionário, um renovado anúncio 
do Evangelho nas comunidades cristãs, nas famílias e na sociedade. 
Como exemplo, os catequistas exercem um papel fundamental de 
anúncio do Evangelho. A publicação recente do Diretório para 
a Catequese tem de nos levar a pensar outras formas de educar 
na fé onde a família, enquanto Igreja doméstica, seja o centro na 
transmissão do Evangelho aos mais novos.

38. Saber acolher é uma arte que evangeliza. A pandemia 
mostrou a importância dos grupos de acolhimento na Eucaristia 
e a necessidade de recuperar o tradicional serviço dos “ostiários”, 
acolhendo e saudando as pessoas em nome da comunidade, dando 
indicações e encaminhando-as para o respetivo lugar nos espaços 
celebrativos. Um serviço de acolhimento e integração na comuni-
dade que deve ser retomado e alargado a outros momentos, para 
além da Eucaristia.

39. No âmbito do novo anúncio do Evangelho, adquire especial 
destaque pastoral o serviço da comunicação, quer pela presença 
nas redes sociais e no uso dos meios digitais, contribuindo para a 
unidade da comunidade cristã e para a abertura missionária, quer 
pelo diálogo com a sociedade civil e instituições diversas. Durante 
a pandemia percebemos a relevância do clima de abertura e diálogo 
das comunidades cristãs e seus responsáveis com as autarquias, as 
forças de segurança e as autoridades de saúde e da proteção civil. 
Seria uma falha grave desperdiçar esta experiência.
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40. Os Consagrados encontraram, também eles, na situação de 
pandemia novos contextos para encarnar os próprios carismas, através 
do serviço aos outros, sobretudo aos mais pobres e fragilizados, indo 
ao seu encontro, acolhendo-os, sustentando-os e acompanhando-os.

Partir das periferias
41. Se se trata de recomeçar, que seja sempre, como no Evan-

gelho, a partir dos últimos. “Quando a sociedade – local, nacional 
ou mundial – abandona na periferia uma parte de si mesma, não 
há programas políticos, nem forças da ordem ou serviços secretos 
que possam garantir indefinidamente a tranquilidade” (FT 235).

42. Pensar a pastoral a partir dos últimos pode também significar 
preparar os planos pastorais a partir das periferias. Há muitos pobres? 
Vamos partir deles e com eles! A comunidade vai ficar mais rica, 
pois “é necessário que todos nos deixemos evangelizar por eles. A 
nova evangelização é um convite a reconhecer a força salvífica das 
suas vidas e a colocá-los no centro do caminho da Igreja. Somos 
chamados a descobrir Cristo neles: não só a emprestar-lhes a nossa 
voz nas suas causas, mas também a ser seus amigos, a escutá-los, a 
compreendê-los e a acolher a misteriosa sabedoria que Deus nos 
quer comunicar através deles” (EG 198).

Há muitos “sem abrigo”, com fome e sem casa? Como envolver 
todos os serviços paroquiais num plano integrador, mais que assisten-
cial? Poderão ter que alargar horizontes, envolver outras paróquias, 
comunidades religiosas, movimentos, associações de fiéis públicas e 
privadas, criando redes entre elas. Não significa que os projetos tenham 
a marca paroquial. Importa é que as pessoas sejam o centro e o amor 
o betume que une a missão comum. Há muitos idosos e doentes? 
Sem parar os serviços paroquiais habituais, como colocá-los no centro, 
envolvendo-os no amor da comunidade? Há muita solidão? Como 
vamos criar uma cultura de proximidade e de novas vizinhanças?

43. Oxalá por todo o lado – das dioceses às paróquias, dos 
movimentos aos consagrados, do simples fiel aos professores, teó-
logos, eclesiólogos ou pastoralistas – se iniciem percursos sinodais 
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de escuta prolongada, autênticos laboratórios de reflexão em ordem 
a uma “nova etapa da evangelização”. Oxalá o Espírito inspire 
percursos novos que, feitos com todo o povo de Deus, consigam 
envolver mulheres e homens de boa vontade e lançar, em con-
junto, itinerários imbuídos de amor solidário para não abandonar 
ninguém pelo caminho.

IV – A PARÓQUIA, COMUNIDADE SINODAL

44. Para a evangelização é decisivo que na comunidade tudo 
seja comum, que aquilo que um faz seja de todos e diga respeito a 
todos. Na comunidade, deve acolher-se os projetos dos outros como 
se fossem seus, cada um deve pensar no bem do outro, ajudá-lo a 
crescer, interessar-se pelo seu sucesso, sacrificar-se e dar a vida pelos 
fins comuns. Numa paróquia que seja verdadeira comunidade, não 
deve entrar a disputa, a discórdia, os interesses pessoais, os desejos 
de afirmação ou poder; não deve haver autoritarismos, críticas, 
invejas, ciúmes; o que se faz deve ser direcionado a todos, deve 
haver comunhão na diversidade. A sinodalidade é a síntese entre 
o caminhar juntos da Igreja e o seu olhar para o Limiar Eterno.

Dois ou mais!
45. Para a conversão pastoral das comunidades paroquiais em 

chave missionária, o Papa Francisco rebatiza a paróquia com nomes 
novos: “comunidade sinodal”, célula da “Igreja em saída” e “casa 
do povo de Deus”. A sinodalidade, inspirada no “ícone de Emaús”, 
não é um novo método pastoral, mas uma maneira de ser, um 
estilo que nos anima e nos faz caminhar como irmãos de estrada, 
chegando a todos. A sinodalidade exige a humildade de “ir lado a 
lado”, com o Mestre em companhia. Evangelizar numa paróquia 
sinodal passa por “ir dois a dois”!

46. “Sinodalidade é o que Deus espera da Igreja neste terceiro 
milénio” (Papa Francisco). É o modo de ser Igreja! Este é um estilo 
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de que o mundo muito pode beneficiar, porque é escola de vida, 
de exercício da corresponsabilidade e colaboração ativa, onde se 
pode aprender o serviço, a escuta recíproca e o diálogo respeitador. 
Até a própria democracia, a política, a gestão, a administração e 
o serviço de cidadania teriam muito a aprender. Na sinodalidade, 
vale mais o menos perfeito em unidade que o mais perfeito em 
desunião. De igual modo, vale mais o menos perfeito em grupos 
alargados que o mais perfeito feito por um só ou poucos.

Paróquia, célula da “Igreja em saída”
47. Em tempo de pandemia percebe-se ser real o apelo a 

passar de uma atitude de “espera” à atitude de “saída”. Não basta 
a atitude cómoda de ficar à espera que as pessoas venham até 
nós. A paróquia é “extroversa” por natureza, ou seja, está atenta e 
“em saída”, vai onde se sente necessária. Passar de uma pastoral 
de manutenção a uma pastoral missionária é uma conversão que 
vai durar o seu tempo. Não pode haver pressa, mas é necessário 
planear, definir objetivos e percursos para lá chegar.

Paróquia, “Casa do Povo de Deus”
48. Na abertura do Congresso Pastoral da Diocese de Roma, 

em junho de 2014, que teve como lema “Um povo que gera os 
seus filhos: comunidade e família”, o Papa Francisco desenhou 
um perfil de Igreja no contexto da Igreja local e da paróquia, 
descrevendo a comunidade como Igreja “que saiba acolher com 
sentimentos maternos, mostre ternura com todos, saiba olhar para 
o futuro com esperança, cultive a memória de povo de Deus, 
queira tratar os homens com aquela paciência que possibilita 
suportarem-se uns aos outros, possua a doçura do olhar de Jesus, 
tenha maternalmente a porta sempre aberta a todos, seja capaz de 
falar a linguagem dos jovens, seja audaz a explorar novas vias, novas 
linguagens, novas atitudes para dilatar o anúncio da salvação, tenha 
sentido de gratuidade”.
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V – OLHAR O FUTURO

49. A mudança está sempre no ADN do jovem. Ele sabe que 
ela faz parte da sua vida de todos os dias. Quando se fala de 
grandes mudanças na história dos homens, os jovens estiveram lá: 
sonharam-nas, defenderam-nas e deram a vida pelas causas.

A pandemia fez com que os mais velhos ficassem em casa. 
Para vários serviços e onde lhes deram oportunidade, os jovens 
foram fundamentais e adaptaram-se de imediato: no acolhimento 
e higiene, nos lares de idosos, na comunicação, no uso das novas 
tecnologias, na proteção da natureza, etc. Muitos se ofereceram 
para ajudar na catequese, “porque tinham jeito para as tecnologias”, 
diziam os mais velhos.

50. Sem a escuta atenta dos jovens, sem a sua visão da Igreja 
e do mundo, não haverá adequada renovação e conversão pastoral. 
O domínio do digital dá-lhes uma forma nova de ver a realida-
de. Além disso, são peritos na abertura à novidade, ao diferente, 
às pessoas e aos povos. Com eles a fraternidade é mais possível. 
Nasceram já numa cultura de grandes preocupações ambientais e 
defesa da natureza.

51. Caríssimos jovens, a Igreja entre nós, mais ainda pela pre-
paração da Jornada Mundial da Juventude em Portugal em 2023, 
está ciente de quanto podeis ser agentes da evangelização, trazendo 
o vosso modo de ser, agir, pensar, servir e amar. Vinde inteiramente, 
vinde dizer que Cristo continua jovem e vive no meio de vós 
com a força do seu Evangelho, com a arma potente do seu e do 
vosso amor.

52. Conscientes de que o testemunho de unidade é decisivo na 
construção de uma sociedade mais justa e fraterna, pedimos juntos 
a luz de Cristo Ressuscitado para todos os homens e mulheres do 
nosso país, para que nos conceda a coragem de olhar para além 
das chagas abertas por esta pandemia e descortinar uma aurora de 
esperança capaz de nos lançar decididamente numa “nova etapa da 
evangelização” (EG 287).
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53. Que Maria, a Mãe do Evangelho, acompanhe todos os 
seus filhos, os assista nos perigos desta pandemia e lhes dê a saúde 
esperada, juntamente com a paz, a solidariedade e o conforto do 
amor recíproco. Todos irmãos e irmãos de todos.

Fátima, 13 de novembro de 2020

Proteção de menores 
e adultos vulneráveis 

«Proteção de menores e adultos vulneráveis – 
Diretrizes da Conferência Episcopal Portuguesa» 
é o tema de um documento publicado em 01 de 
janeiro de 2021.

Introdução

1. A vontade salvífica de Deus não exclui ninguém do seu 
amor. Pelo contrário, Deus a todos convida para que vivam em 
comunhão com Ele. O homem e a mulher, formados à imagem e 
semelhança de Deus, adquirem uma especial dignidade, não só pela 
sua origem, mas também e, sobretudo, pelo facto de Jesus Cristo, 
verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ter oferecido a sua vida em 
resgate de todos, com a sua paixão, morte na cruz e ressurreição.

Nos Evangelhos, Jesus, não só repreende os discípulos que 
impediam as crianças de se aproximarem d’Ele, mas abençoa essas 
mesmas crianças e coloca-as como exemplo para todos os outros 
discípulos (cf. Mt 19,16-22; Mc 10, 13-16; 18,18-23).
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A fragilidade do ser humano, a realidade do pecado e o mau 
uso da própria liberdade no relacionamento com os outros, entre 
outros fatores, são elementos antropológicos que é necessário ter em 
consideração no percurso de conversão pessoal, de acompanhamento 
e de cura, à qual Jesus Cristo convida continuamente a sua Igreja, 
em todos os tempos e em todos os lugares.

O menor e o adulto vulnerável são uma prioridade para a 
sociedade e para a Igreja. A forma firme e clara de rejeição de 
situações de abuso de menores e adultos vulneráveis constitui um 
ato de justiça e a afirmação dos valores do Evangelho em conti-
nuação da tradição cristã.

2. “As famílias devem saber que a Igreja não poupa esforços para 
tutelar os seus filhos e têm o direito de se dirigir a ela com plena 
confiança, porque é uma casa segura.”1 Incentivados pelas palavras 
do Papa Francisco, e em conformidade com as recomendações da 
Santa Sé, a Conferência Episcopal Portuguesa assume, como sua 
missão, promover, de um modo eficaz e concreto, um ambiente 
são e seguro para todos, mas particularmente para os mais jovens, 
os mais indefesos e aqueles que mais necessitam de proteção. A 
Igreja em Portugal continua a ouvir o apelo de Jesus dirigido aos 
Apóstolos: “Deixai as crianças e não as impeçais de vir ter comigo, 
pois delas é o Reino dos Céus” (Mt 19, 14).

3. Os Bispos portugueses desejam reiterar um renovado com-
promisso de fazer tudo o que esteja ao seu alcance para que os 
fiéis, a começar pelas crianças, adolescentes, jovens e pelos mais 
vulneráveis, possam encontrar na Igreja um ambiente sadio e se-
guro, onde o encontro com Deus, com a sua Palavra e com a sua 
presença viva e real na Eucaristia possam transmitir a sua graça e 
beleza sem quaisquer obstáculos.

4. Estas Diretrizes pretendem ser um instrumento à disposi-
ção da Igreja em Portugal para a aplicação das normas pastorais 

1 Papa Francisco, Carta sobre a Comissão Pontifícia para a Tutela dos Me-
nores, 02.02.2015.
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e jurídicas publicadas desde 2012, ano em que a Conferência 
Episcopal Portuguesa emanou as “Diretrizes referentes ao tra-
tamento dos casos de abuso sexual de menores por parte de 
membros do clero ou praticados no âmbito da atividade de 
pessoas jurídicas canónicas”. Este texto, tendo por base essas 
mesmas Diretrizes, foi enriquecido pela experiência eclesial de 
várias instituições, nomeadamente da Comissão Pontifícia para 
a Tutela dos Menores.

5. Como orientações, as presentes Diretrizes não esgotam nem 
podem em caso algum esgotar os comportamentos a adotar em 
cada caso concreto, de acordo com uma sã e correta consciência, 
formada nos valores do Evangelho.

Princípios inspiradores

6. Não há palavras que possam descrever a abominável reali-
dade do abuso sexual de menores e de adultos vulneráveis, e as 
terríveis consequências que esta realidade teve e continua a ter na 
vida das vítimas desses abusos. Esta dramática realidade não tem 
lugar apenas na Igreja, mas esta recebe o convite do Papa a en-
contrar os instrumentos mais eficazes e duradouros para que, no 
seu seio, todos os fiéis e os homens e mulheres de boa vontade 
possam encontrar refúgio seguro. Pela fé e pelos ensinamentos de 
Jesus Cristo, sabemos que até as realidades mais cruéis e inexpli-
cavelmente duras se podem e devem abrir à esperança.

7. Estas Diretrizes procuram, em primeiro lugar, colocar diante 
dos olhos de todos aqueles que, na Igreja, exercem alguma função 
ou prestam a sua colaboração, a necessidade de, com o seu teste-
munho de vida e com a prática de uma caridade viva inspirada no 
modelo que é Jesus Cristo, promoverem condutas que assegurem 
a todos um ambiente absolutamente seguro, transparente, alegre e 
cheio de esperança.
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8. Tendo em conta o Magistério pontifício mais recente, são 
princípios inspiradores destas Diretrizes:

a) a certeza de que, mesmo nos momentos mais difíceis e 
complexos, Jesus Cristo nunca abandona o seu Povo. Desse modo, 
são perenemente atuais as palavras do Papa Francisco: “convido 
todo o cristão, em qualquer lugar e situação que se encontre, a 
renovar hoje mesmo o seu encontro pessoal com Jesus Cristo ou, 
pelo menos, a tomar a decisão de se deixar encontrar por Ele, de 
O procurar dia a dia sem cessar.”2

b) a necessidade de uma especial proteção para os menores e 
os mais vulneráveis, os quais merecem ser tutelados por todos os 
meios à disposição, não só da Igreja, mas também da sociedade, 
dando especial importância à colaboração com as autoridades civis 
e recorrendo a especialistas qualificados de várias áreas disciplinares;

c) a urgência de promover uma formação específica dirigida 
aos agentes pastorais, aos que lidam com menores e adultos vul-
neráveis e aos que tutelam a proteção de menores em todos os 
níveis da ação eclesial;

d) a necessidade de tratar, com mecanismos eficazes, todos os 
casos de abuso sexual de menores e de adultos vulneráveis, desde 
o momento da sua sinalização ou denúncia até à conclusão dos 
procedimentos canónicos, civis e pastorais previstos;

e) a importância de dar prioridade à prevenção de abusos, não 
só dentro do espaço eclesial, mas dentro da sociedade civil na qual 
a Igreja em Portugal está inserida.

Âmbito de Aplicação

9. Estas Diretrizes têm como objetivo explicitar e aplicar a 
atual normativa canónica e as indicações pastorais do Magistério 

2 Papa Francisco, Exortação apostólica Evangelii gaudium (24.11.2013), n. 3.
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pontifício mais recente ao âmbito da vida, das instituições e das 
iniciativas da Igreja Católica em Portugal naquilo que se refere 
à proteção e tutela dos menores e dos adultos vulneráveis. Por 
conseguinte, estão sujeitas a estas Diretrizes:

a) As Dioceses, Paróquias, pessoas jurídicas canónicas e demais 
instituições eclesiais, incluindo os Institutos de Vida Consagrada e 
as Sociedades de Vida Apostólica;

b) Outras instituições não contempladas na alínea anterior, 
na medida em que exerçam a sua atividade eclesial em território 
português;

c) Todos os clérigos, religiosos/as e leigos/as consagrados/as a 
exercer o seu ministério e a sua atividade pastoral em território 
português;

d) Os leigos/as, na medida em que participem no âmbito das 
iniciativas ou atividades promovidas pela Igreja Católica em Portugal 
ou por alguma das entidades referidas nas alíneas a) e b).

10. Este documento não pretende substituir, mas sim ampliar o 
horizonte dos procedimentos canónicos já previstos para o tratamen-
to de casos de abuso sexual de menores e adultos vulneráveis, que 
estão previstos no Código de Direito Canónico, no “Motu Proprio” 
Sacramentorum sanctitatis tutela, no “Motu Proprio” Vos estis lux 
mundi e outras normas canónicas, descritas com detalhe no Vade-
mecum publicado pela Congregação para a Doutrina da Fé a 16 
de julho de 2020 e que se encontram em anexo a estas Diretrizes.

A formação dos candidatos ao ministério 
ordenado e à vida consagrada

11. Em conformidade com quanto previsto nas Diretrizes an-
teriores da Conferência Episcopal Portuguesa, devem adotar-se os 
meios necessários para o conhecimento aprofundado das pessoas 
que se apresentam como candidatas ao sacerdócio e à vida con-
sagrada no âmbito eclesial e ter-se um cuidado particular na sua 
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admissão aos seminários e a outras casas de formação. Em todo 
este processo de discernimento vocacional, tenham-se em conta os 
documentos mais recentes do Magistério da Igreja, nomeadamente 
a nova Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis.

12. Os responsáveis pela pastoral vocacional e todos os forma-
dores dos seminários e dos institutos de vida consagrada estarão 
especialmente disponíveis para oferecer o apoio psicológico e es-
piritual, dentro dos limites das suas competências, promovendo um 
saudável amadurecimento psicológico e afetivo dos formandos e dos 
seminaristas ao ministério ordenado e à vida consagrada, tanto no 
processo de admissão como nas várias etapas de formação.

Agentes Pastorais

13. Por agentes pastorais entendem-se aqueles que estão referidos 
no n. 9, c) e d) destas Diretrizes. A escolha de agentes pastorais, 
sejam eles clérigos ou leigos, deve passar a contar, onde isso ainda 
não acontece, com uma análise da idoneidade dos candidatos a 
interagirem com menores e adultos vulneráveis, sem descartar a 
possibilidade de requerer atestados civis ou certidões de registo 
criminal.

14. Os agentes pastorais devem receber, por parte das institui-
ções que servem, uma formação adequada sobre:

a) como prevenir o abuso sexual de menores e adultos vul-
neráveis;

b) como identificar possíveis casos e como agir de modo a que 
esses casos sejam tratados pela autoridade competente;

c) como promover um ambiente sadio dentro das atividades 
promovidas pela Igreja, recorrendo a mecanismos que defendam os 
menores e adultos vulneráveis, nomeadamente em cumprir as boas 
práticas recomendadas pelas autoridades canónicas e civis no trato 
com esses menores e adultos vulneráveis.
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15. Os colaboradores ocasionais nas atividades e iniciativas ecle-
siais devem ter à sua disposição informação sobre como interagir 
com menores e adultos vulneráveis. Esta informação deve abordar 
não só os comportamentos que sejam proibidos, mas também pro-
mover uma conduta que, de modo positivo, valorize uma interação 
segura e respeitadora dos menores e adultos vulneráveis.

Atividades Pastorais

16. As atividades pastorais da Igreja Católica têm, como princi-
pal objetivo, anunciar o Evangelho vivo e belo, revelado por Jesus 
Cristo com as suas palavras e obras. Por conseguinte, nas atividades 
pastorais nas quais tomem parte menores e adultos vulneráveis, 
tutelar a sua segurança deve ser uma prioridade de todos. Assim, 
nas atividades da Igreja Católica, os agentes pastorais, clérigos ou 
leigos, deverão sempre:

a) ser prudentes e mostrar um profundo respeito para com os 
menores e adultos vulneráveis;

b) oferecer-lhes um modelo e um testemunho vivo de fé, 
esperança e caridade;

c) estar em lugares visíveis a outras pessoas quando estejam 
com menores e adultos vulneráveis;

d) informar os responsáveis pela atividade sobre qualquer com-
portamento potencialmente perigoso;

e) respeitar sempre e acima de tudo a esfera de intimidade de 
cada menor e adulto vulnerável;

f) manter os pais ou legítimos tutores dos menores e adultos 
vulneráveis informados sobre as atividades desenvolvidas e o modo 
como se realizarão;

g) usar a necessária prudência ao comunicar com menores e 
adultos vulneráveis, quer de modo presencial, quer recorrendo a 
meios telefónicos, digitais ou outros.



Ação CatólicaAção Católica  | fevereiro242

17. Aos agentes pastorais, na sua relação com menores ou 
adultos vulneráveis, é absolutamente proibido:

a) aplicar qualquer tipo de castigo corporal a menores e adultos 
vulneráveis;

b) colocar um menor ou adulto vulnerável numa situação 
potencialmente perigosa para a sua segurança física ou psíquica;

c) entrar em contacto com um menor ou adulto vulnerável 
de modo ofensivo ou ter comportamentos inapropriados ou com 
conotações sexuais, sejam essas conotações explícitas ou dissimuladas;

d) estabelecer um contacto ou relacionamento preferencial com 
um menor ou adulto vulnerável;

e) discriminar um menor e adulto vulnerável ou um grupo de 
menores e adultos vulneráveis;

f) pedir a um menor ou adulto vulnerável para guardar segredo 
sobre possíveis comportamentos inadequados;

g) fotografar ou filmar um menor ou adulto vulnerável sem o 
consentimento dado por escrito pelos pais ou tutores;

h) publicar, por qualquer meio físico ou digital, imagens onde 
seja possível identificar um ou mais menores ou adultos vulneráveis 
sem o consentimento dos pais ou tutores.

18. As atividades pastorais devem ter lugar em locais adapta-
dos às idades e à situação dos menores e adultos vulneráveis. Na 
medida do possível, os agentes pastorais deverão procurar que os 
menores e adultos vulneráveis não entrem nem permaneçam em 
lugares escondidos ou fora do seu alcance.

19. Possíveis comportamentos inapropriados entre menores ou 
de bullying entre eles devem ser imediatamente resolvidos com 
equilíbrio e prudência, informando imediatamente os pais ou 
tutores e envolvendo-os sempre nos processos de resolução deste 
tipo de situações.

20. Em todas as atividades pastorais promovidas pelas entidades 
referidas no n. 9, a), é indispensável que os pais ou tutores dos 
menores e adultos vulneráveis concedam autorização. Para as ati-
vidades extraordinárias requer-se autorização por escrito, para que 
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os menores possam participar nelas. Os pais ou tutores recebam 
informação sobre a atividade proposta, sobre os responsáveis da 
atividade e sobre os contatos desses responsáveis.

21. O consentimento prestado por escrito é necessário para 
poder fotografar ou filmar os menores e pessoas vulneráveis e para 
publicar essas fotografias ou filmes, de modo físico ou digital, por 
qualquer modo ou meio.

22. Todos estes mecanismos devem respeitar a normativa canónica 
e civil aplicáveis, nomeadamente no que se refere ao tratamento e 
proteção dos dados de todos os envolvidos.

Comissões Diocesanas

23. Cada Bispo dote a Comissão Diocesana de Proteção de 
Menores e Adultos Vulneráveis de pessoas verdadeiramente es-
pecialistas nas várias áreas que envolvem a prevenção, formação, 
acompanhamento e escuta, tanto dos menores e adultos vulneráveis 
como dos seus responsáveis.

24. Cada Comissão Diocesana tenha regulamento de funciona-
mento próprio, que determine as suas competências, a periodicidade 
dos seus encontros e os seus objetivos, tendo em conta a realidade 
própria de cada Diocese.

25. A Conferência Episcopal procure manter-se informada das 
atividades de cada Comissão e, na medida das suas possibilida-
des, unir esforços entre elas, de modo a que o trabalho de cada 
Comissão Diocesana possa ser realizado em conjunto com outras 
entidades eclesiais e civis. Entre as possíveis iniciativas promovidas 
pela Conferência Episcopal, podem incluir-se encontros de formação 
e de partilha de experiências, a possível elaboração de manuais de 
boas práticas a serem implementados pelas entidades eclesiais onde 
ainda não existam e outras iniciativas semelhantes.
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Prevenção de casos de abuso

26. Sem detrimento da necessidade de tratar os casos de abuso 
sexual de menores e adultos vulneráveis que venham a ocorrer 
dentro do âmbito eclesial, a prioridade da Conferência Episcopal 
Portuguesa e de todas as instituições eclesiais há de ser a preven-
ção desses abusos, também os que acontecem por meios digitais. 
Por conseguinte, é necessário promover programas de formação 
adequados, recorrendo a especialistas das várias áreas de tutela e 
proteção de menores e adultos vulneráveis, que sejam verdadeira-
mente peritos e respeitadores de uma antropologia que não negue 
os princípios cristãos.

27. A Igreja, a nível local, procure estabelecer parcerias em 
colaboração com outras instituições, no âmbito da educação, da 
assistência social e da cultura de modo a fomentar, em toda a 
sociedade, uma consciencialização da necessidade de prevenir com-
portamentos de risco no que se refere à proteção de menores e 
adultos vulneráveis.

Tratamento de casos de abuso sexual 
de menores e adultos vulneráveis

28. O modo de tratar os possíveis casos de abuso sexual de 
menores e adultos vulneráveis está amplamente previsto no Vade-
mecum publicado pela Congregação para a Doutrina da Fé, o qual 
deve ser integralmente aplicado. Aquilo que estas Diretrizes salientam 
é um renovado compromisso, por parte de todos os membros da 
Igreja, em estarem disponíveis para escutar, acompanhar e garantir 
uma adequada assistência médica, espiritual e social às vítimas dos 
abusos e aos seus familiares, no âmbito das atividades eclesiais.

29. Como tem sido prática até agora, a Igreja cooperará com 
a sociedade e com as respetivas autoridades civis; tomará em 
atenção todas as sinalizações que lhe cheguem e responderá com 
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transparência e prontidão às autoridades competentes em qualquer 
situação relacionada com abuso de menores, na salvaguarda dos 
direitos das pessoas, incluindo o seu bom nome e o princípio da 
presunção de inocência.

Promulgação

30. As presentes Diretrizes sobre a proteção de menores e adultos 
vulneráveis entrarão em vigor por meio de Decreto do Presidente 
da Conferência Episcopal Portuguesa, depois de aprovadas nos termos 
dos Estatutos da Conferência Episcopal Portuguesa.

Fátima, 13 de novembro de 2020

Novo confinamento

Comunicado do Conselho Permanente da CEP 
(Conferência Episcopal Portuguesa) sobre o novo 
confinamento.

1. Estamos conscientes da gravíssima situação de pandemia que 
vivemos neste momento, a exigir de todos nós acrescida responsa-
bilidade e solidariedade no seu combate, contribuindo para superar 
a crise com todo o empenho.

2. Tendo em conta as orientações governamentais decretadas 
para o confinamento que se inicia a 15 de janeiro, continuaremos 
com as celebrações litúrgicas, nomeadamente a Eucaristia e as Exé-
quias, segundo as orientações da Conferência Episcopal Portuguesa 
de 8 de maio de 2020, emanadas em coordenação com a Direção 
Geral da Saúde.
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3. Outras celebrações, como Batismos, Crismas e Matrimónios, 
devem ser suspensas ou adiadas para momento mais oportuno, 
quando a situação sanitária o permitir. A catequese continuará em 
regime presencial onde for possível observar as exigências sanitárias; 
de contrário, pode ser por via digital ou cancelada. Recomendamos 
ainda que outras atividades pastorais se realizem de modo digital 
ou sejam adiadas.

4. A nossa celebração da fé abre-nos ao Deus da misericórdia 
e exprime o compromisso solidário com os esforços de todos os 
que procuram minimizar os sofrimentos, gerando uma nova espe-
rança que, para além das vacinas, dê sentido e cuide a vida em 
todas as suas dimensões.

Lisboa, 14 de janeiro de 2021.

Aprovação da eutanásia

Comunicado do Conselho Permanente da CEP – 
Conferência Episcopal Portuguesa face à aprovação 
da eutanásia.

Os bispos portugueses exprimem a sua tristeza e indignação 
diante da aprovação parlamentar da lei que autoriza a eutanásia e 
o suicídio assistido.

Essa tristeza e indignação são acrescidas pelo facto de se legalizar 
uma forma de morte provocada no momento do maior agravamento 
de uma pandemia mortífera, em que todos queremos empenhar-nos 
em salvar o maior número de vidas, para tal aceitando restrições 
da liberdade e sacrifícios económicos sem paralelo. 

É um contrassenso legalizar a morte provocada neste contexto, 
recusando as lições que esta pandemia nos tem dado sobre o valor 
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precioso da vida humana, que a comunidade em geral e nomeada-
mente os profissionais de saúde tentam salvar de modo sobrehumano.

Salientamos que a lei aprovada poderá ainda ser sujeita a fis-
calização da constitucionalidade, por ofender o princípio da invio-
labilidade da vida humana consagrado na nossa Lei fundamental.

Não podemos aceitar que a morte provocada seja resposta à 
doença e ao sofrimento. 

Aceitar que o seja é desistir de combater e aliviar o sofrimento 
e veicular a ideia errada de que a vida marcada pela doença e 
pelo sofrimento deixa de merecer proteção e se torna um peso 
para o próprio, para os que o rodeiam, para os serviços de saúde 
e para a sociedade no seu todo. 

Não podemos nunca desistir de combater e aliviar o sofrimento, 
físico, psicológico ou existencial, e aceitar que a morte provocada 
seja resposta para essas situações. 

A resposta à doença e ao sofrimento deverá ser, antes, a proteção 
da vida sobretudo quando ela é mais frágil por todos os meios e, 
nomeadamente pelo acesso aos cuidados paliativos, de que a maioria 
da população portuguesa está ainda privada.

Para além da política legislativa lesiva da dignidade de toda 
a vida humana, somos confrontados com um retrocesso cultural 
sem precedentes, caraterizado pela absolutização da autonomia e 
autodeterminação da pessoa. 

A ele temos de reagir energicamente. 
Por isso, agora, mais do que nunca, reforçamos o nosso propósito 

de acompanhar com solicitude e amor todos os doentes, em todas 
as etapas da sua vida terrena e, de modo especial, na sua etapa final.

Lisboa, 29 de janeiro de 2021.





Da Santa Sé

4.





Spiritus Domini

Carta apostólica do Papa Francisco, sob forma 
de «motu proprio», sobre a modificação do cân. 
230 § 1 do código de direito canónico acerca do 
acesso das pessoas do sexo feminino ao ministério 
instituído do leitorado e do acolitado.

O Espírito do Senhor Jesus, fonte perene da vida e missão da 
Igreja, distribui aos membros do Povo de Deus os dons que per-
mitem a cada um, de modo diverso, contribuir para a edificação 
da Igreja e para o anúncio do Evangelho. Estes carismas, chamados 
ministérios, uma vez que são publicamente reconhecidos e insti-
tuídos pela Igreja, são postos à disposição da comunidade e da sua 
missão de forma estável.

Em certos casos, esta contribuição ministerial tem a sua origem 
num sacramento específico, a Ordem sagrada. Outras tarefas, ao 
longo da história, foram instituídas na Igreja e confiadas mediante 
um rito litúrgico não sacramental a fiéis individuais, em virtude 
de uma peculiar forma de exercício do sacerdócio batismal, e em 
benefício do ministério específico de bispos, presbíteros e diáconos.
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Seguindo uma tradição venerável, a receção dos “ministérios 
laicais”, que São Paulo vi regulamentou no Motu Proprio Ministeria 
quaedam (17 de agosto de 1972), precedia em forma de preparação 
a receção do Sacramento da Ordem, embora tais ministérios fossem 
conferidos a outros fiéis idóneos de sexo masculino.

Algumas Assembleias do Sínodo dos Bispos realçaram a necessi-
dade de aprofundar doutrinalmente este tema, de modo a responder 
à natureza dos mencionados carismas e às exigências dos tempos, 
oferecendo um apoio oportuno ao papel de evangelização que 
cabe à comunidade eclesial.

Aceitando estas recomendações, nestes últimos anos alcançou-se 
um desenvolvimento doutrinal que evidenciou como determinados 
ministérios instituídos pela Igreja têm como fundamento a condição 
comum de batizado e o sacerdócio real recebido no Sacramento do 
Batismo; eles são essencialmente distintos do ministério ordenado, 
recebido com o Sacramento da Ordem. Com efeito, também uma 
prática consolidada na Igreja latina confirmou que tais ministérios 
laicais, baseando-se no Sacramento do Batismo, podem ser con-
fiados a todos os fiéis que forem idóneos, de sexo masculino ou 
feminino, de acordo com quanto já é implicitamente previsto pelo 
cânone 230 § 2.

Por conseguinte, depois de ter ouvido o parecer dos Dicasté-
rios competentes, decidi prover à modificação do cânone 230 § 
1 do Código de Direito Canónico . Portanto, disponho que no 
futuro o cânone 230 § 1 do Código de Direito Canónico   seja 
assim redigido:

«Os leigos que tiverem a idade e as aptidões determinadas com 
decreto pela Conferência Episcopal, podem ser assumidos estavel-
mente, mediante o rito litúrgico estabelecido, nos ministérios de 
leitores e de acólitos; no entanto, tal concessão não lhes atribui o 
direito ao sustento ou à remuneração por parte da Igreja».

Disponho do mesmo modo a modificação das outras disposições, 
corroboradas pela lei, que se referem a este cânone.
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Quanto deliberado por esta Carta apostólica sob forma de 
Motu Proprio, ordeno que tenha vigor firme e estável, não 
obstante qualquer disposição contrária, mesmo que seja digna 
de menção especial, e que seja promulgado através da publica-
ção em L’Osservatore Romano,  entrando em vigor no mesmo 
dia, e em seguida publicado no comentário oficial das Acta 
Apostolicae Sedis.

Dado em Roma, junto de São Pedro, no dia 10 de janeiro 
do ano de 2021, Festa do Batismo do Senhor, oitavo do meu 
pontificado

Francisco

Domingo da Palavra de Deus

Nota da Congregação do Culto Divino e Disciplina 
dos Sacramentos de 14 de dezembro de 2020.

O Domingo da Palavra de Deus, desejado pelo Papa Francisco 
todos os anos no Terceiro Domingo do Tempo Comum1, recorda a 
todos, Pastores e fiéis, a importância e o valor da Sagrada Escritura 
para a vida cristã, bem como a relação entre a Palavra de Deus 
e a liturgia: «Como cristãos, somos um só povo que caminha na 
história, fortalecido pela presença no meio de nós do Senhor que 
nos fala e alimenta. 

1 Cf. Francisco, Carta Apostólica sob forma de Motu proprio Aperuit illis, 
30 de setembro de 2019.
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O dia dedicado à Bíblia pretende ser, não “uma vez no ano”, 
mas uma vez por todo o ano, porque temos urgente necessidade 
de nos tornar familiares e íntimos da Sagrada Escritura e do Res-
suscitado, que não cessa de partir a Palavra e o Pão na comunidade 
dos crentes. 

Para tal, precisamos de entrar em confidência assídua com a 
Sagrada Escritura; caso contrário, o coração fica frio e os olhos 
permanecem fechados, atingidos, como somos, por inumeráveis 
formas de cegueira»2.

Portanto, este domingo constitui uma boa ocasião para reler 
alguns documentos eclesiais3 e especialmente os Praenotanda do 
Ordo Lectionum Missae , que apresentam uma síntese dos princí-
pios teológicos, celebrativos e pastorais relativos à Palavra de Deus 
proclamada na Missa, mas que também são válidos em todas as 
celebrações litúrgicas (Sacramentos, Sacramentais, Liturgia das Horas).

1. Através das leituras bíblicas proclamadas na liturgia, Deus 
fala ao seu povo e o próprio Cristo proclama o seu Evangelho4; 

2 Francisco, Aperuit illis , n. 8; concílio Vaticano II, Constituição Dei Verbum, 
n. 25:  «É necessário, por isso, que todos os clérigos e sobretudo os sacerdotes 
de Cristo e outros que, como os diáconos e os catequistas, se consagram legi-
timamente ao ministério da palavra, mantenham um contacto íntimo com as 
Escrituras, mediante a leitura assídua e o estudo aturado, a fim de que nenhum 
deles se torne “pregador vão e superficial da palavra de Deus. por não a ouvir 
de dentro”, tendo, como têm, a obrigação de comunicar aos fiéis que lhes estão 
confiados as grandíssimas riquezas da palavra divina, sobretudo na sagrada Liturgia. 
Do mesmo modo, o sagrado Concílio exorta com ardor e insistência todos os 
fiéis, mormente os religiosos, a que aprendam “a sublime ciência de Jesus Cristo” 
(Fl  3, 8) com a leitura frequente das divinas Escrituras, porque «a ignorância das 
Escrituras é ignorância de Cristo».

3 Concílio Vaticano II, Constituição Dei Verbum ; Bento XVI, Exortação 
Apostólica Verbum Domini.

4 Cf. Sacrosanctum Concilium, nn. 7, 33; Institutio generalis Missalis Romani  
(IGMR), n. 29; Ordo lectionum Missae  (OLM), n. 12.

5 Cf. OLM, n. 5.
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Cristo é o centro e a plenitude de toda a Escritura, do Antigo e 
do Novo Testamento5. 

Ouvir o Evangelho, o ponto alto da Liturgia da Palavra6, é 
caracterizado por uma veneração particular7, expressa não só por 
gestos e aclamações, mas também pelo próprio livro dos Evangelhos8. 

Uma das modalidades rituais adequadas para este domingo 
poderia ser a procissão de entrada com o Evangeliário9 ou, na sua 
ausência, a sua colocação sobre o altar10.

2. A ordem das leituras bíblicas organizadas pela Igreja no Le-
cionário abre o caminho para o conhecimento de toda a Palavra 
de Deus11. 

Portanto é necessário respeitar as leituras indicadas, sem as 
substituir ou suprimir, e utilizando versões da Bíblia aprovadas para 
uso litúrgico12. 

A proclamação dos textos do Lecionário constitui um vínculo 
de unidade entre todos os fiéis que os ouvem. Uma compreensão 
da estrutura e da finalidade da Liturgia da Palavra ajuda a assembleia 
dos fiéis a receber de Deus a palavra que salva13.

3. O canto do Salmo Responsorial, a resposta da Igreja orante, 
é recomendado14; por conseguinte, o serviço do salmista em cada 
comunidade deve ser aumentado15.

6 Cf. IGMR, n. 60; OLM, n. 13.
7 Cf. OLM, n. 17; Caeremoniale Episcoporum , n. 74.
8 Cf. OLM, nn. 36, 113.
9 Cf. IGMR, nn. 120, 133.
10 Cf. IGMR, n. 117.
11 Cf. IGMR, n. 57; OLM, n. 60.
12 Cf. OLM, nn. 12, 14, 37, 111.
13 Cf. OLM, n. 45.
14 Cf. IGMR, n. 61; OLM, nn. 19-20.
15 Cf. OLM, n. 56.
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4. Na homilia, os mistérios da fé e as normas da vida cristã 
são expostos ao longo do ano litúrgico, começando com as leituras 
bíblicas16. 

«Primariamente os Pastores têm a grande responsabilidade de 
explicar e fazer compreender a todos a Sagrada Escritura. 

Uma vez que é o livro do povo, todos os que têm a vocação 
de ser ministros da Palavra devem sentir fortemente a exigência 
de a tornar acessível à sua comunidade»17. 

Os Bispos, os sacerdotes e os diáconos devem sentir o compro-
misso de realizar este ministério com especial dedicação, valorizando 
os meios propostos pela Igreja18.

5. De particular importância é o silêncio que, ao promover a 
meditação, permite que a palavra de Deus seja recebida interior-
mente por aqueles que a ouvem19.

6. A Igreja sempre mostrou particular atenção àqueles que 
proclamam a palavra de Deus na assembleia: sacerdotes, diáconos 
e leitores. 

Este ministério requer uma preparação específica interior e 
exterior, familiaridade com o texto a proclamar e a prática neces-
sária na forma de o proclamar, evitando qualquer improvisação20. 

É possível pré-configurar as leituras com monições breves e 
apropriadas21.

16 OLM, n. 24; Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacra-
mentos, Diretório Homilético , n. 16.

17 Francisco, Aperuit illis , n. 5; Diretório Homilético , n. 26.
18 Francisco, Exortação Apostólica Evangelii gaudium , nn. 135-144; Diretório 

Homilético.
19 Cf. IGMR, n. 56; OLM, n. 28.
20 Cf. OLM, nn. 14, 49.
21 Cf. OLM, nn. 14, 49.
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7. Devido ao valor da Palavra de Deus, a Igreja convida-nos 
a cuidar do ambão do qual ela é proclamada22; não é um móvel 
funcional, mas sim o lugar apropriado à dignidade da Palavra de 
Deus, em correspondência com o altar: de facto, falamos da mesa 
da Palavra de Deus e do Corpo de Cristo, em referência tanto ao 
ambão como, especialmente, ao altar23. 

O ambão é reservado para as leituras, o canto do Salmo 
Responsorial e do precónio pascal; a homilia e as intenções da 
oração universal podem dele ser proferidas, enquanto que é menos 
apropriado ter acesso a ele para comentários, anúncios, e a direção 
do canto24.

8. Os livros que contêm excertos da Sagrada Escritura des-
pertam em quem os ouve uma veneração pelo mistério de Deus 
falando ao seu povo25. 

Por esta razão, deve-se ter o cuidado de garantir o seu valor 
material e a sua correta utilização. 

É inadequado recorrer a folhetos, fotocópias e subsídios como 
substitutos dos livros litúrgicos26.

9. Na proximidade ou nos dias sucessivos ao Domingo da Pa-
lavra de Deus é conveniente promover encontros formativos para 
realçar o valor da Sagrada Escritura nas celebrações litúrgicas; pode 
ser uma oportunidade para aprender mais sobre como a Igreja em 
oração lê a Sagrada Escritura, com leitura contínua, descontínua e 
tipológica; quais são os critérios para a distribuição litúrgica dos 

22 Cf. IGMR, n. 309; OLM, n. 16.
23 Cf. OLM, n. 32.
24 Cf. OLM, n. 33.
25 Cf. OLM, n. 35; Caeremoniale Episcoporum , n. 115. 
26 Cf. OLM, n. 37.
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vários livros bíblicos ao longo do ano e nos seus tempos, a estrutura 
dos ciclos dominicais e dos dias da semana das leituras da Missa27.

10. O Domingo da Palavra de Deus é também uma ocasião 
propícia para aprofundar a ligação entre a Sagrada Escritura e a 
Liturgia das Horas, a oração dos Salmos e Cânticos do Ofício, as 
leituras bíblicas, promovendo a celebração comunitária de Ladainhas 
e Vésperas28.

Entre os muitos Santos e Santas, todos testemunhas do Evangelho 
de Jesus Cristo, São Jerónimo pode ser proposto como exemplo, 
devido ao grande amor que tinha pela Palavra de Deus. 

Como o Papa Francisco recordou recentemente, foi «incansável 
estudioso, tradutor, exegeta, profundo conhecedor e apaixonado 
divulgador da Sagrada Escritura […] 

Colocando-se à escuta da Sagrada Escritura, Jerónimo encontra-
-se a si mesmo, encontra o rosto de Deus e o dos irmãos, e apura 
a sua predileção pela vida comunitária29.

Esta Nota pretende contribuir para despertar, à luz do Domingo 
da Palavra de Deus, uma consciência da importância da Sagrada 
Escritura para a nossa vida de crentes, a começar pela sua resso-
nância na liturgia que nos coloca em diálogo vivo e permanente 
com Deus. 

27 Cf. OLM, nn. 58-110; Diretório Homilético , nn. 37-156.
28 Institutio generalis de Liturgia Horarum , n. 140: «A leitura da Sagrada 

Escritura, que por tradição antiga é feita publicamente não só na celebração da 
Eucaristia, mas também no Ofício Divino, deve ser realizada com a maior estima 
por todos os cristãos, porque é proposta pela própria Igreja, não por escolha de 
indivíduos ou de acordo com a disposição mais favorável do seu ânimo, mas em 
ordem ao mistério que a Esposa de Cristo desempenha através do ciclo anual 
[...]. Além disso, na celebração litúrgica, a leitura da Sagrada Escritura é sempre 
acompanhada pela oração».

29 Francisco, Carta Apostólica Scripturae sacrae affectus, no XVI centenário 
da morte de São Jerónimo, 30 de setembro de 2020.
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«A Palavra de Deus ouvida e celebrada, sobretudo na Eucaristia, 
alimenta e reforça interiormente os cristãos e torna-os capazes de 
um autêntico testemunho evangélico na vida diária»[30].

Da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sa-
cramentos, 17 de dezembro de 2020.

Robert Cardinal Sarah
Prefeito

+Arthur Roche
Arcebispo Secretário

Mensagem para o Dia Mundial 
do Doente

«Um só é o vosso Mestre e vós sois todos irmãos» 
(Mt 23, 8). A relação de confiança, na base do 
cuidado dos doentes.

Queridos irmãos e irmãs!
A celebração do XXIX Dia Mundial do Doente que tem lugar 

a 11 de fevereiro de 2021, memória de Nossa Senhora de Lurdes, 
é momento propício para prestar uma atenção especial às pessoas 
doentes e a quantos as assistem quer nos centros sanitários quer 
no seio das famílias e comunidades. Penso de modo particular nas 
pessoas que sofrem em todo o mundo os efeitos da pandemia do 
coronavírus. A todos, especialmente aos mais pobres e marginalizados, 

30 Cf. Francisco, Exortação Apostólica Evangelii gaudium, n. 174.
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expresso a minha proximidade espiritual, assegurando a solicitude 
e o afeto da Igreja.

1. O tema deste Dia inspira-se no trecho evangélico em que 
Jesus critica a hipocrisia de quantos dizem mas não fazem (cf. Mt 
23, 1-12). Quando a fé fica reduzida a exercícios verbais estéreis, 
sem se envolver na história e nas necessidades do outro, então 
falha a coerência entre o credo professado e a vida real. O risco 
é grave; Jesus, para acautelar do perigo de derrapagem na idolatria 
de si mesmo, usa expressões fortes e afirma: «Um só é o vosso 
Mestre e vós sois todos irmãos» (23, 8).

Esta crítica feita por Jesus àqueles que «dizem e não fazem» 
(23, 3) é sempre salutar para todos, pois ninguém está imune do 
mal da hipocrisia, um mal muito grave, cujo efeito é impedir-nos 
de desabrochar como filhos do único Pai, chamados a viver uma 
fraternidade universal.

Como reação à necessidade em que versa o irmão e a irmã, 
Jesus apresenta um modelo de comportamento totalmente oposto 
à hipocrisia: propõe deter-se, escutar, estabelecer uma relação direta 
e pessoal, sentir empatia e enternecimento, deixar-se comover pelo 
seu sofrimento até lhe valer e servir (cf. Lc 10, 30-35).

2. A experiência da doença faz-nos sentir a nossa vulnerabi-
lidade e, ao mesmo tempo, a necessidade natural do outro. Torna 
ainda mais nítida a nossa condição de criaturas, experimentando de 
maneira evidente a nossa dependência de Deus. De facto, quando 
estamos doentes, a incerteza, o temor e, por vezes, o pavor im-
pregnam a mente e o coração; encontramo-nos numa situação de 
impotência, porque a saúde não depende das nossas capacidades 
nem do nosso afã (cf. Mt 6, 27).

A doença obriga a questionar-se sobre o sentido da vida; 
uma pergunta que, na fé, se dirige a Deus. Nela, procura-se um 
significado novo e uma direção nova para a existência e, por 
vezes, pode não encontrar imediatamente uma resposta. Os pró-
prios amigos e familiares nem sempre são capazes de nos ajudar 
nesta busca afanosa.
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Emblemática a este respeito é a figura bíblica de Job. A esposa 
e os amigos não conseguem acompanhá-lo na sua desventura; antes, 
acusam-no aumentando nele solidão e desorientamento. Job cai num 
estado de abandono e confusão. Mas é precisamente através desta 
fragilidade extrema, rejeitando toda a hipocrisia e escolhendo o 
caminho da sinceridade para com Deus e os outros, que faz chegar 
o seu grito instante a Deus, que acaba por responder abrindo-lhe 
um novo horizonte: confirma que o seu sofrimento não é uma 
punição nem um castigo, tal como não é distanciamento de Deus 
nem sinal de indiferença d’Ele. E assim, do coração ferido e re-
cuperado de Job, brota aquela vibrante e comovente declaração ao 
Senhor: «Os meus ouvidos tinham ouvido falar de Ti, mas agora 
veem-Te os meus próprios olhos» (Job 42, 5).

3. A doença tem sempre um rosto, e até mais do que um: o 
rosto de todas as pessoas doentes, mesmo daquelas que se sentem 
ignoradas, excluídas, vítimas de injustiças sociais que lhes negam 
direitos essenciais (cf. Enc. Fratelli tutti, 22). A atual pandemia co-
locou em evidência tantas insuficiências dos sistemas sanitários e 
carências na assistência às pessoas doentes. Viu-se que, aos idosos, 
aos mais frágeis e vulneráveis, nem sempre é garantido o acesso 
aos cuidados médicos, ou não o é sempre de forma equitativa. Isto 
depende das opções políticas, do modo de administrar os recursos 
e do empenho de quantos revestem funções de responsabilidade. 
O investimento de recursos nos cuidados e assistência das pessoas 
doentes é uma prioridade ditada pelo princípio de que a saúde é 
um bem comum primário. Ao mesmo tempo, a pandemia desta-
cou também a dedicação e generosidade de profissionais de saúde, 
voluntários, trabalhadores e trabalhadoras, sacerdotes, religiosos e 
religiosas: com profissionalismo, abnegação, sentido de responsabilida-
de e amor ao próximo, ajudaram, trataram, confortaram e serviram 
tantos doentes e os seus familiares. Uma série silenciosa de homens 
e mulheres que optaram por fixar aqueles rostos, ocupando-se das 
feridas de pacientes que sentiam como próximo em virtude da 
pertença comum à família humana.
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Com efeito, a proximidade é um bálsamo precioso, que dá 
apoio e consolação a quem sofre na doença. Enquanto cristãos, 
vivemos uma tal proximidade como expressão do amor de Jesus 
Cristo, o bom Samaritano, que, compadecido, Se fez próximo de 
todo o ser humano, ferido pelo pecado. Unidos a Ele pela ação do 
Espírito Santo, somos chamados a ser misericordiosos como o Pai 
e a amar, de modo especial, os irmãos doentes, frágeis e atribulados 
(cf. Jo 13, 34-35). E vivemos esta proximidade pessoalmente, mas 
também de forma comunitária: na realidade, o amor fraterno em 
Cristo gera uma comunidade capaz de curar, que não abandona 
ninguém, que inclui e acolhe sobretudo os mais frágeis.

A propósito, quero recordar a importância da solidariedade 
fraterna, que se manifesta concretamente no serviço, podendo as-
sumir formas muito diferentes mas todas elas tendentes a apoiar 
o próximo. «Servir significa cuidar dos frágeis das nossas famílias, 
da nossa sociedade, do nosso povo». Neste compromisso, cada um 
é capaz de, «à vista concreta dos mais frágeis (...), pôr de lado as 
suas exigências e expectativas, os seus desejos de omnipotência (...): 
o serviço fixa sempre o rosto do irmão, toca a sua carne, sente a 
sua proximidade e, em alguns casos, até “padece” com ela e pro-
cura a promoção do irmão. Por isso, o serviço nunca é ideológico, 
dado que não servimos ideias, mas pessoas» (Francisco, Homilia em 
Havana, 20/IX/2015).

4. Para haver uma boa terapia é decisivo o aspeto relacional, 
através do qual se pode conseguir uma abordagem holística da 
pessoa doente. A valorização deste aspeto ajuda também os médi-
cos, enfermeiros, profissionais e voluntários a ocuparem-se daqueles 
que sofrem para os acompanhar ao longo do itinerário de cura, 
graças a uma relação interpessoal de confiança (cf. Nova Carta dos 
Agentes da Saúde, 2016, 4). Trata-se, pois, de estabelecer um pacto 
entre as pessoas carecidas de cuidados e aqueles que as tratam; 
um pacto baseado na confiança e respeito mútuos, na sinceridade, 
na disponibilidade, de modo a superar toda e qualquer barreira 
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defensiva, colocar no centro a dignidade da pessoa doente, tutelar 
o profissionalismo dos agentes de saúde e manter um bom rela-
cionamento com as famílias dos doentes.

Tal relação com a pessoa doente encontra uma fonte inesgotá-
vel de motivações e energias precisamente na caridade de Cristo, 
como demonstra o testemunho milenar de homens e mulheres que 
se santificaram servindo os enfermos. Efetivamente, do mistério da 
morte e ressurreição de Cristo, brota aquele amor que é capaz de 
dar sentido pleno tanto à condição do doente como à da pessoa 
que cuida dele. Assim o atesta muitas vezes o Evangelho quando 
mostra que as curas realizadas por Jesus nunca são gestos mágicos, 
mas fruto de um encontro, uma relação interpessoal, em que ao 
dom de Deus, oferecido por Jesus, corresponde a fé de quem o 
acolhe, como se resume nesta frase que Jesus repete com frequência: 
«A tua fé te salvou».

5. Queridos irmãos e irmãs, o mandamento do amor, que 
Jesus deixou aos seus discípulos, encontra uma realização concreta 
também no relacionamento com os doentes. Uma sociedade é tan-
to mais humana quanto melhor souber cuidar dos seus membros 
frágeis e atribulados e o fizer com uma eficiência animada por 
amor fraterno. Tendamos para esta meta, procurando que ninguém 
fique sozinho, nem se sinta excluído e abandonado.

Todas as pessoas doentes, os agentes da saúde e quantos se 
prodigalizam junto dos que sofrem, confio-os a Maria, Mãe de 
Misericórdia e Saúde dos Enfermos. Que Ela, da Gruta de Lurdes 
e dos seus inumeráveis santuários espalhados por todo o mundo, 
sustente a nossa fé e a nossa esperança e nos ajude a cuidar uns 
dos outros com amor fraterno. A todos e cada um concedo, de 
coração, a minha bênção.

Roma, em São João de Latrão, no IV Domingo de Advento, 
20 de dezembro de 2020.

Francisco
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Mensagem para 
o Dia das C. Sociais

«“Vem e verás” (Jo 1, 46). Comunicar encontrando 
as pessoas onde estão e como são» é o tema da 
Mensagem do Papa Francisco para o LV Dia 
Mundial das Comunicações Sociais, que se celebra 
em 16 de maio.

Queridos irmãos e irmãs!
O convite a «ir e ver», que acompanha os primeiros e comove-

dores encontros de Jesus com os discípulos, é também o método de 
toda a comunicação humana autêntica. Para poder contar a verdade 
da vida que se faz história (cf. Mensagem para o LIV Dia Mundial 
das Comunicações Sociais, 24 de janeiro de 2020), é necessário sair 
da presunção cómoda do «já sabido» e mover-se, ir ver, estar com as 
pessoas, ouvi-las, recolher as sugestões da realidade, que nunca deixará 
de nos surpreender em algum dos seus aspetos. «Abre, maravilhado, 
os olhos ao que vires e deixa as tuas mãos cumular-se do vigor 
da seiva, de tal modo que os outros possam, ao ler-te, tocar com 
as mãos o milagre palpitante da vida»: aconselhava o Beato Manuel 
Lozano Garrido1 aos seus colegas jornalistas. Por isso, este ano, desejo 
dedicar a Mensagem à chamada a «ir e ver», como sugestão para toda 
a expressão comunicativa que queira ser transparente e honesta: tanto 
na redação dum jornal como no mundo da web, tanto na pregação 
comum da Igreja como na comunicação política ou social. «Vem 
e verás» foi o modo como a fé cristã se comunicou a partir dos 
primeiros encontros nas margens do rio Jordão e do lago da Galileia.

1 Jornalista espanhol, nascido em 1920, falecido em 1971 e beatificado em 2010.
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Gastar as solas dos sapatos

Pensemos no grande tema da informação. Há já algum tempo 
que vozes atentas se queixam do risco dum nivelamento em «jornais 
fotocópia» ou em noticiários de televisão, rádio e websites que são 
substancialmente iguais, onde os géneros da entrevista e da reportagem 
perdem espaço e qualidade em troca duma informação pré-fabricada, 
«de palácio», autorreferencial, que cada vez menos consegue intercetar 
a verdade das coisas e a vida concreta das pessoas, e já não é capaz 
de individuar os fenómenos sociais mais graves nem as energias po-
sitivas que se libertam da base da sociedade. A crise editorial corre o 
risco de levar a uma informação construída nas redações, diante do 
computador, nos terminais das agências, nas redes sociais, sem nunca 
sair à rua, sem «gastar a sola dos sapatos», sem encontrar pessoas para 
procurar histórias ou verificar com os próprios olhos determinadas 
situações. Mas, se não nos abrimos ao encontro, permanecemos espec-
tadores externos, apesar das inovações tecnológicas com a capacidade 
que têm de nos apresentar uma realidade engrandecida onde nos 
parece estar imersos. Todo o instrumento só é útil e válido, se nos 
impele a ir e ver coisas que de contrário não chegaríamos a saber, 
se coloca em rede conhecimentos que de contrário não circulariam, 
se consente encontro que de contrário não teriam lugar.

Aqueles detalhes de crónica no Evangelho

Aos primeiros discípulos que querem conhecer Jesus, depois do 
seu Batismo no rio Jordão, Ele responde: «Vinde e vereis» (Jo 1, 39), 
convidando-os a permanecer em relação com Ele. Passado mais de 
meio século, quando João, já muito idoso, escreve o seu Evangelho, 
recorda alguns detalhes «de crónica» que revelam a sua presença no 
local e o impacto que teve na sua vida aquela experiência: «era cerca 
da hora décima», observa ele! Isto é, as quatro horas da tarde (cf. 1, 
39). No dia seguinte (narra ainda João), Filipe informa Natanael do 
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encontro com o Messias. O seu amigo, porém, mostra-se cético: «De 
Nazaré pode vir alguma coisa boa?» Filipe não procura convencê-lo 
com raciocínios, mas diz-lhe: «vem e verás» (cf. 1, 45-46). Natanael 
vai e vê, e a partir daquele momento a sua vida muda. A fé cristã 
começa assim; e comunica-se assim: com um conhecimento direto, 
nascido da experiência, e não por ouvir dizer. «Já não é pelas tuas 
palavras que acreditamos; nós próprios ouvimos…»: dizem as pessoas 
à Samaritana, depois de Jesus Se ter demorado na sua aldeia (cf. Jo 4, 
39-42). O método «vem e verás» é o mais simples para se conhecer 
uma realidade; é a verificação mais honesta de qualquer anúncio, 
porque, para conhecer, é preciso encontrar, permitir à pessoa que 
tenho à minha frente que me fale, deixar que o seu testemunho 
chegue até mim.

Agradecimento pela coragem de muitos jornalistas

O próprio jornalismo, como exposição da realidade, requer a 
capacidade de ir aonde mais ninguém vai: mover-se com desejo 
de ver. Uma curiosidade, uma abertura, uma paixão. Temos que 
agradecer à coragem e determinação de tantos profissionais (jor-
nalistas, operadores de câmara, editores, cineastas que trabalham 
muitas vezes sob grandes riscos), se hoje conhecemos, por exemplo, 
a difícil condição das minorias perseguidas em várias partes do 
mundo, se muitos abusos e injustiças contra os pobres e contra 
a criação foram denunciados, se muitas guerras esquecidas foram 
noticiadas. Seria uma perda não só para a informação, mas também 
para toda a sociedade e para a democracia, se faltassem estas vozes: 
um empobrecimento para a nossa humanidade.

Numerosas realidades do planeta – e mais ainda neste tempo 
de pandemia – dirigem ao mundo da comunicação um convite 
a «ir e ver». Há o risco de narrar a pandemia ou qualquer outra 
crise só com os olhos do mundo mais rico, de manter uma «dupla 
contabilidade». Por exemplo, na questão das vacinas e dos cuidados 
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médicos em geral, pensemos no risco de exclusão que correm as 
pessoas mais indigentes. Quem nos contará a expetativa de cura nas 
aldeias mais pobres da Ásia, América Latina e África? Deste modo 
as diferenças sociais e económicas a nível planetário correm o risco 
de marcar a ordem da distribuição das vacinas anti-Covid, com os 
pobres sempre em último lugar; e o direito à saúde para todos, 
afirmado em linha de princípio, acaba esvaziado da sua valência real. 
Mas, também no mundo dos mais afortunados, permanece oculto 
em grande parte o drama social das famílias decaídas rapidamente 
na pobreza: causam impressão, mas sem merecer grande espaço nas 
notícias, as pessoas que, vencendo a vergonha, fazem a fila à porta 
dos centros da Cáritas para receber uma ração de víveres.

Oportunidades e insídias na web

A rede, com as suas inumeráveis expressões nos social, pode 
multiplicar a capacidade de relato e partilha: muitos mais olhos 
abertos sobre o mundo, um fluxo contínuo de imagens e testemu-
nhos. A tecnologia digital dá-nos a possibilidade duma informação 
em primeira mão e rápida, por vezes muito útil; pensemos nas 
emergências em que as primeiras notícias e mesmo as primeiras 
informações de serviço às populações viajam precisamente na web. 
É um instrumento formidável, que nos responsabiliza a todos como 
utentes e desfrutadores. Potencialmente, todos podemos tornar-nos 
testemunhas de acontecimentos que de contrário seriam negligen-
ciados pelos meios de comunicação tradicionais, oferecer a nossa 
contribuição civil, fazer ressaltar mais histórias, mesmo positivas. 
Graças à rede, temos a possibilidade de contar o que vemos, o 
que acontece diante dos nossos olhos, de partilhar testemunhos.

Entretanto foram-se tornando evidentes, para todos, os riscos 
duma comunicação social não verificável. Há tempo que nos de-
mos conta de como as notícias e até as imagens sejam facilmente 
manipuláveis, por infinitos motivos, às vezes por um banal narci-
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sismo. Uma tal consciência crítica impele-nos, não a demonizar o 
instrumento, mas a uma maior capacidade de discernimento e a um 
sentido de responsabilidade mais maduro, seja quando se difundem 
seja quando se recebem conteúdos. Todos somos responsáveis pela 
comunicação que fazemos, pelas informações que damos, pelo con-
trolo que podemos conjuntamente exercer sobre as notícias falsas, 
desmascarando-as. Todos estamos chamados a ser testemunhas da 
verdade: a ir, ver e partilhar.

Nada substitui o ver pessoalmente

Na comunicação, nada pode jamais substituir, de todo, o ver 
pessoalmente. Algumas coisas só se podem aprender, experimentando-
-as. Na verdade, não se comunica só com as palavras, mas também 
com os olhos, o tom da voz, os gestos. O intenso fascínio de Jesus 
sobre quem O encontrava dependia da verdade da sua pregação, 
mas a eficácia daquilo que dizia era inseparável do seu olhar, das 
suas atitudes e até dos seus silêncios. Os discípulos não só ouviam 
as suas palavras, mas viam-No falar. Com efeito, n’Ele – Logos 
encarnado – a Palavra ganhou Rosto, o Deus invisível deixou-Se 
ver, ouvir e tocar, como escreve o próprio João (cf. 1 Jo 1, 1-3). 
A palavra só é eficaz, se se «vê», se te envolve numa experiência, 
num diálogo. Por esta razão, o «vem e verás» era e continua a ser 
essencial.

Pensemos na quantidade de eloquência vazia que abunda no 
nosso tempo, em todas as esferas da vida pública, tanto no comér-
cio como na política. «Fala muito, diz uma infinidade de nadas. 
As suas razões são dois grãos de trigo perdidos em dois feixes de 
palha. Têm-se de procurar o dia todo para os achar, e, quando 
se encontram, não valem a procura».2 Estas palavras ríspidas do 

2 W. Shakespeare, O mercador de Veneza, Ato I, Cena I.
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dramaturgo inglês aplicam-se também a nós, comunicadores cris-
tãos. A boa nova do Evangelho difundiu-se pelo mundo, graças a 
encontros pessoa a pessoa, coração a coração: homens e mulheres 
que aceitaram o mesmo convite – «vem e verás –, conquista-
dos por um «extra» de humanidade que transparecia brilhou no 
olhar, na palavra e nos gestos de pessoas que testemunhavam Jesus 
Cristo. Todos os instrumentos são importantes, e aquele grande 
comunicador que se chamava Paulo de Tarso ter-se-ia certamente 
servido do e-mail e das mensagens eletrónicas; mas foram a sua fé, 
esperança e caridade que impressionaram os contemporâneos que 
o ouviram pregar e tiveram a sorte de passar algum tempo com 
ele, de o ver durante uma assembleia ou numa conversa pessoal. 
Ao vê-lo agir nos lugares onde se encontrava, verificavam como 
era verdadeiro e frutuoso para a vida aquele anúncio da salvação 
de que ele era portador por graça de Deus. E mesmo onde não 
se podia encontrar pessoalmente este colaborador de Deus, o seu 
modo de viver em Cristo era testemunhado pelos discípulos que 
enviava (cf. 1 Cor 4, 17).

«Nas nossas mãos, temos os livros; nos nossos olhos, os acon-
tecimentos»: afirmava Santo Agostinho,3 exortando-nos a verificar 
na realidade o cumprimento das profecias que se encontram na 
Sagrada Escritura. Assim, o Evangelho volta a acontecer hoje, sempre 
que recebemos o testemunho transparente de pessoas cuja vida foi 
mudada pelo encontro com Jesus. Há mais de dois mil anos que 
uma corrente de encontros comunica o fascínio da aventura cristã. 
Por isso, o desafio que nos espera é o de comunicar, encontrando 
as pessoas onde estão e como são.

3 Sermão 360/B, 20.
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Senhor, ensinai-nos a sair de nós mesmos,
e partir à procura da verdade.
Ensinai-nos a ir e ver,
ensinai-nos a ouvir,
a não cultivar preconceitos,
a não tirar conclusões precipitadas.
Ensinai-nos a ir aonde não vai ninguém,
a reservar tempo para compreender,
a prestar atenção ao essencial,
a não nos distrairmos com o supérfluo,
a distinguir entre a aparência enganadora e a verdade.
Concedei-nos a graça de reconhecer as vossas moradas no mundo
e a honestidade de contar o que vimos.
Roma, em São João de Latrão, na véspera da Memória de São 

Francisco de Sales, 23 de janeiro de 2021.

Franciscus

Mensagem para 
o Dia das Missões

«Não podemos deixar de afirmar o que vimos e 
ouvimos» (At 4, 20) é o tema da mensagem do 
Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões, 
a celebrar em 24 de outubro.

Queridos irmãos e irmãs!
Quando experimentamos a força do amor de Deus, quando 

reconhecemos a sua presença de Pai na nossa vida pessoal e 
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comunitária, não podemos deixar de anunciar e partilhar o que 
vimos e ouvimos. A relação de Jesus com os seus discípulos, a 
sua humanidade que nos é revelada no mistério da Encarnação, 
no seu Evangelho e na sua Páscoa mostram-nos até que pon-
to Deus ama a nossa humanidade e assume as nossas alegrias 
e sofrimentos, os nossos anseios e angústias (cf. Conc. Ecum. 
Vat II, Const. past. Gaudium et spes, 22). Tudo, em Cristo, nos 
lembra que o mundo em que vivemos e a sua necessidade de 
redenção não Lhe são estranhos e também nos chama a sentir-
mo-nos parte ativa desta missão: «Ide às saídas dos caminhos e 
convidai todos quantos encontrardes» (cf. Mt 22, 9). Ninguém 
é estranho, ninguém pode sentir-se estranho ou afastado deste 
amor de compaixão.

A experiência dos Apóstolos

A história da evangelização tem início com uma busca apaixo-
nada do Senhor, que chama e quer estabelecer com cada pessoa, 
onde quer que esteja, um diálogo de amizade (cf. Jo 15, 12-17). 
Os Apóstolos são os primeiros que nos referem isso, lembrando 
inclusive a hora do dia em que O encontraram: «Eram as quatro da 
tarde» (Jo 1, 39). A amizade com o Senhor, vê-Lo curar os doentes, 
comer com os pecadores, alimentar os famintos, aproximar-Se dos 
excluídos, tocar os impuros, identificar-Se com os necessitados, fazer 
apelo às bem-aventuranças, ensinar de maneira nova e cheia de 
autoridade, deixa uma marca indelével, capaz de suscitar admiração 
e uma alegria expansiva e gratuita que não se pode conter. Como 
dizia o profeta Jeremias, esta experiência é o fogo ardente da sua 
presença ativa no nosso coração que nos impele à missão, mesmo 
que às vezes implique sacrifícios e incompreensões (cf. 20, 7-9). 
O amor está sempre em movimento e põe-nos em movimento, 
para partilhar o anúncio mais belo e promissor: «Encontramos o 
Messias» (Jo 1, 41).
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Com Jesus, vimos, ouvimos e constatamos que as coisas podem 
mudar. Ele inaugurou – já para os dias de hoje – os tempos futuros, 
recordando-nos uma caraterística essencial do nosso ser humano, 
tantas vezes esquecida: «fomos criados para a plenitude, que só se 
alcança no amor» (Francisco, Carta enc. Fratelli tutti, 68). Tempos 
novos, que suscitam uma fé capaz de estimular iniciativas e plasmar 
comunidades a partir de homens e mulheres que aprendem a ocupar-
-se da fragilidade própria e dos outros (cf. ibid., 67), promovendo 
a fraternidade e a amizade social. A comunidade eclesial mostra 
a sua beleza, sempre que se lembra, com gratidão, que o Senhor 
nos amou primeiro (cf. 1 Jo 4, 19). Esta «predileção amorosa do 
Senhor surpreende-nos e gera maravilha; esta, por sua natureza, 
não pode ser possuída nem imposta por nós. (…) Só assim pode 
florir o milagre da gratuidade, do dom gratuito de si mesmo. O 
próprio ardor missionário nunca se pode obter em consequência 
dum raciocínio ou dum cálculo. Colocar-se “em estado de missão” 
é um reflexo da gratidão» (Francisco, Mensagem às Pontifícias Obras 
Missionárias, 21 de maio de 2020).

E, no entanto, os tempos não eram fáceis; os primeiros cristãos 
começaram a sua vida de fé num ambiente hostil e árduo. His-
tórias de marginalização e prisão entrelaçavam-se com resistências 
internas e externas, que pareciam contradizer e até negar o que 
tinham visto e ouvido; mas isso, em vez de ser uma dificuldade 
ou um obstáculo que poderia levá-los a retrair-se ou fechar-se em 
si mesmos, impeliu-os a transformar cada incómodo, contrariedade 
e dificuldade em oportunidade para a missão. Os próprios limites 
e impedimentos tornaram-se um lugar privilegiado para ungir, 
tudo e todos, com o Espírito do Senhor. Nada e ninguém podia 
permanecer alheio ao anúncio libertador.

Possuímos o testemunho vivo de tudo isto nos Atos dos Após-
tolos, livro que os discípulos missionários sempre têm à mão. É 
o livro que mostra como o perfume do Evangelho se difundiu 
à passagem deles, suscitando aquela alegria que só o Espírito nos 
pode dar. O livro dos Atos dos Apóstolos ensina-nos a viver as 



4. Da Santa Sé4. Da Santa Sé 273

provações unindo-nos a Cristo, para maturar a «convicção de que 
Deus pode atuar em qualquer circunstância, mesmo no meio de 
aparentes fracassos», e a certeza de que «a pessoa que se oferece 
e entrega a Deus por amor, seguramente será fecunda (cf. Jo 15, 
5)» (Francisco, Exort. ap. Evangelii gaudium, 279).

O mesmo se passa connosco: o momento histórico atual tam-
bém não é fácil. A situação da pandemia evidenciou e aumentou 
o sofrimento, a solidão, a pobreza e as injustiças de que já tantos 
padeciam, e desmascarou as nossas falsas seguranças e as fragmen-
tações e polarizações que nos dilaceram silenciosamente. Os mais 
frágeis e vulneráveis sentiram ainda mais a sua vulnerabilidade e 
fragilidade. Experimentamos o desânimo, a deceção, o cansaço; 
e até a amargura conformista, que tira a esperança, se apoderou 
do nosso olhar. Nós, porém, «não nos pregamos a nós mesmos, 
mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nos consideramos vossos servos 
por amor de Jesus» (2 Cor 4, 5). Por isso ouvimos ressoar nas 
nossas comunidades e famílias a Palavra de vida que ecoa nos 
nossos corações dizendo: «Não está aqui; ressuscitou» (Lc 24, 6); 
uma Palavra de esperança, que desfaz qualquer determinismo e, 
a quantos se deixam tocar por ela, dá a liberdade e a audácia 
necessárias para se levantar e procurar, criativamente, todas as 
formas possíveis de viver a compaixão, «sacramental» da proxi-
midade de Deus para connosco que não abandona ninguém na 
beira da estrada. Neste tempo de pandemia, perante a tentação de 
mascarar e justificar a indiferença e a apatia em nome dum sadio 
distanciamento social, é urgente a missão da compaixão, capaz 
de fazer da distância necessária um lugar de encontro, cuidado e 
promoção. «O que vimos e ouvimos» (At 4, 20), a misericórdia 
com que fomos tratados, transforma-se no ponto de referimento 
e credibilidade que nos permite recuperar e partilhar a paixão 
por criar «uma comunidade de pertença e solidariedade, à qual 
saibamos destinar tempo, esforço e bens» (Francisco, Carta enc. 
Fratelli tutti, 36). É a sua Palavra que diariamente nos redime e 
salva das desculpas que levam a fechar-nos no mais vil dos ceti-
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cismos: «Tanto faz; nada mudará!» Pois, à pergunta «para que hei 
de privar-me das minhas seguranças, comodidades e prazeres, se 
não vou ver qualquer resultado importante», a resposta é sempre 
a mesma: «Jesus Cristo triunfou sobre o pecado e a morte e pos-
sui todo o poder. Jesus Cristo vive verdadeiramente» (Francisco, 
Exort. ap. Evangelii gaudium, 275) e, também a nós, nos quer 
vivos, fraternos e capazes de acolher e partilhar esta esperança. 
No contexto atual, há urgente necessidade de missionários de 
esperança que, ungidos pelo Senhor, sejam capazes de lembrar 
profeticamente que ninguém se salva sozinho.

Como os apóstolos e os primeiros cristãos, também nós excla-
mamos com todas as nossas forças: «não podemos deixar de afirmar 
o que vimos e ouvimos» (At 4, 20). Tudo o que recebemos, tudo 
aquilo que o Senhor nos tem concedido, ofereceu-no-lo para o 
pormos a render doando-o gratuitamente aos outros. Como os 
apóstolos que viram, ouviram e tocaram a salvação de Jesus (cf. 1 
Jo 1, 1-4), também nós, hoje, podemos tocar a carne sofredora e 
gloriosa de Cristo na história de cada dia e encontrar coragem para 
partilhar com todos um destino de esperança, esse traço indubitá-
vel que provém de saber que estamos acompanhados pelo Senhor. 
Como cristãos, não podemos reservar o Senhor para nós mesmos: 
a missão evangelizadora da Igreja exprime a sua valência integral 
e pública na transformação do mundo e na salvaguarda da criação.

Um convite a cada um de nós

O tema do Dia Mundial das Missões deste ano – «não podemos 
deixar de afirmar o que vimos e ouvimos» (At 4, 20) – é um 
convite dirigido a cada um de nós para cuidar e dar a conhecer 
aquilo que tem no coração. Esta missão é, e sempre foi, a identi-
dade da Igreja: «ela existe para evangelizar» (São Paulo VI, Exort. 
ap. Evangelii nuntiandi, 14). No isolamento pessoal ou fechando-se 
em pequenos grupos, a nossa vida de fé esmorece, perde profecia e 
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capacidade de encanto e gratidão; por sua própria dinâmica, exige 
uma abertura crescente, capaz de alcançar e abraçar a todos. Atraí-
dos pelo Senhor e a vida nova que oferecia, os primeiros cristãos, 
em vez de cederem à tentação de se fechar numa elite, foram ao 
encontro dos povos para testemunhar o que viram e ouviram: o 
Reino de Deus está próximo. Fizeram-no com a generosidade, 
gratidão e nobreza próprias das pessoas que semeiam, sabendo 
que outros comerão o fruto da sua dedicação e sacrifício. Por isso 
apraz-me pensar que «mesmo os mais frágeis, limitados e feridos 
podem [ser missionários] à sua maneira, porque sempre devemos 
permitir que o bem seja comunicado, embora coexista com muitas 
fragilidades» (Francisco, Exort. ap. pós-sinodal Christus vivit, 239).

No Dia Mundial das Missões que se celebra anualmente no 
penúltimo domingo de outubro, recordamos com gratidão todas 
as pessoas, cujo testemunho de vida nos ajuda a renovar o nosso 
compromisso batismal de ser apóstolos generosos e jubilosos do 
Evangelho. Lembramos especialmente aqueles que foram capazes de 
partir, deixar terra e família para que o Evangelho pudesse atingir 
sem demora e sem medo aqueles ângulos de aldeias e cidades onde 
tantas vidas estão sedentas de bênção.

Contemplar o seu testemunho missionário impele-nos a ser 
corajosos e a pedir, com insistência, «ao dono da messe que 
mande trabalhadores para a sua messe» (Lc 10, 2), cientes de que 
a vocação para a missão não é algo do passado nem uma recor-
dação romântica de outrora. Hoje, Jesus precisa de corações que 
sejam capazes de viver a vocação como uma verdadeira história 
de amor, que os faça sair para as periferias do mundo e tornar-se 
mensageiros e instrumentos de compaixão. E esta chamada, fá-la 
a todos nós, embora não da mesma forma. Lembremo-nos que 
existem periferias que estão perto de nós, no centro duma cidade 
ou na própria família. Há também um aspeto da abertura univer-
sal do amor que não é geográfico, mas existencial. Sempre, mas 
especialmente nestes tempos de pandemia, é importante aumentar 
a capacidade diária de alargar os nossos círculos, chegar àqueles 
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que, espontaneamente, não sentiria como parte do «meu mundo 
de interesses», embora estejam perto de nós (cf. Francisco, Carta 
enc. Fratelli tutti, 97). Viver a missão é aventurar-se no cultivo dos 
mesmos sentimentos de Cristo Jesus e, com Ele, acreditar que a 
pessoa ao meu lado é também meu irmão, minha irmã. Que o 
seu amor de compaixão desperte também o nosso e, a todos, nos 
torne discípulos missionários.

Maria, a primeira discípula missionária, faça crescer em todos os 
batizados o desejo de ser sal e luz nas nossas terras (cf. Mt 5, 13-14).

Roma, em São João de Latrão, na Solenidade da Epifania do 
Senhor, 6 de janeiro de 2021.

Francisco

Rito de Imposição de Cinzas 

A Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacra-
mentos publicou uma nota que especifica os procedimentos a serem 
seguidos pelos sacerdotes durante a celebração da Quarta-feira de 
Cinzas, neste tempo de pandemia:

Feita a oração de bênção das cinzas e depois de as ter asper-
gido com água benta sem dizer nada, o sacerdote, voltado para os 
presentes, diz uma só vez para todos a fórmula que se encontra 
no Missal Romano: “Convertei-vos e acreditai no Evangelho”, ou 
“Lembra-te que és pó da terra e à terra voltarás”.

Depois, o sacerdote lava as mãos, coloca a máscara protegendo 
o nariz e a boca, e impõe as cinzas a todos os presentes que se 
aproximam dele, ou, se for mais conveniente, aproxima-se ele do 
lugar daqueles que estão de pé. O sacerdote pega nas cinzas e 
deixa-as cair sobre a cabeça de cada um, sem dizer nada.
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Da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sa-
cramentos, 12 de janeiro de 2021.

Dia dos Avós e dos Idosos

O Papa Francisco anunciou em 31 de janeiro a instituição do 
“Dia Mundial dos Avós e dos Idosos”, que se vai assinalar no quarto 
domingo de julho, junto à celebração litúrgica de São Joaquim e 
Santa Ana (26 de julho).

“Os avós, tantas vezes, são esquecidos e esquecemos esta riqueza 
de cuidar das raízes e transmiti-las”, referiu o Papa, no final da 
recitação do ângelus, com transmissão desde a biblioteca do Palácio 
Apostólico do Vaticano.

A intervenção sublinhou a importância do encontro entre ge-
rações, para a Igreja e para a sociedade.

“É importante que os avós se encontrem com os netos e os 
netos com os avós, porque como diz o profeta Joel, os avós, diante 
dos nossos, sonharão, terão ilusão; e os jovens, encontrando força 
nos avós, seguirão em frente e hão de profetizar”, declarou o Papa.

O Santo Padre partiu da celebração, a 02 de fevereiro, da festa 
da Apresentação de Jesus no Templo, quando dois anciãos, Simeão 
e Ana, “reconheceram em Jesus o Messias”.

“Ainda hoje, o Espírito Santo suscita nos idosos pensamentos 
e palavras de sabedoria, a sua voz é preciosa porque canta os 
louvores de Deus e cuida das raízes dos povos. Eles lembram-nos 
que a velhice é um dom e os avós são o elo de ligação entre as 
várias gerações, para transmitir aos jovens a experiência de vida e 
de fé”, apontou.

Em comunicado enviado à Agência ECCLESIA, o cardeal 
Farrell, prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, 
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salienta que “este é o primeiro fruto do ‘Ano da Família Amoris 
Laetitia’, um dom a toda a Igreja que se vai manter ao longo 
dos anos”.

“A pastoral dos idosos é uma prioridade inadiável para todas 
as comunidades cristãs. Na encíclica Fratelli tutti, o Santo Padre 
lembra-nos que ninguém é salvo sozinho. Nesta perspetiva, é ne-
cessário valorizar a riqueza espiritual e humana que foi passada de 
geração em geração”, acrescenta o responsável.

Por ocasião da I Jornada Mundial dos Avós e dos Idosos, o 
Papa vai presidir à Missa vespertina do domingo, 25 de julho, na 
Basílica de São Pedro.

A nota evoca o I Congresso Internacional para a Pastoral dos 
Idosos, que o Papa encerrou a 31 de janeiro de 2020, na presença 
de delegações de dezenas de países, incluindo Portugal.

“A desorientação social e, em muitos aspetos, a indiferença 
e a rejeição que as nossas sociedades manifestam em relação aos 
idosos chamam não apenas a Igreja, mas todos, a uma reflexão 
séria para aprender a compreender e apreciar o valor da velhice”, 
referiu o Papa.

O discurso convidou a superar uma visão economicista, as-
sumindo o património de “valores e significados” da “terceira e 
quarta idade”.






