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Apresentação

Na rubrica «Tema do Mês» Continuamos com a publicação 
do trabalho «O Serviço da Caridade».

Do senhor D. Jorge Ortiga publicamos a homilia proferida na 
missa exequial pelo P. José Miguel Torres Pereira, em 23 de janeiro.

Publicamos do senhor D. Francisco Senra Coelho um texto 
sobre o Dia Mundial da Paz.

Do Papa Francisco publicamos as mensagens para a Quaresma 
e para o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Damos notícia de 
uma carta enviada aos novos cardeais a «criar» em 14 de fevereiro, 
de um discurso proferido na abertura do ano judiciário da Rota 
Romana e num encontro com os participantes de um congresso 
sobre a «Dignitatis Connubii».

Informamos da canonização do P. José Vaz e do II Encontro 
Nacional de Leigos, realizado no Porto em 24 de janeiro.

Num artigo de Acílio Estanqueiro Rocha recordamos o que 
foi a ação do P. Abel Varzim, de cujo falecimento se celebrou o 
cinquentenário, e assinalamos o centenário do início da publicação 
da revista «Mensageiro Eucarístico».

O Diretor





Tema do Mês

1.





O Serviço da Caridade

Por Silva Araújo

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

Deveres dos colaboradores da atividade
caritativa da Igreja

Há requisitos a que devem obedecer os colaboradores da ati-
vidade caritativa da Igreja. Também aqui principio por fazer uma 
síntese do que escreveu Bento XVI em «Deus é Amor» (33-37) 
transcrevendo, de seguida, integralmente, o que aquele Papa escreveu.

Exige-se de tais colaboradores:

que sejam pessoas movidas pelo amor de Cristo;
que queiram trabalhar com a Igreja;
que sintonizem com as outras organizações respeitando a es-

pecificidade de cada uma;
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que se deem eles próprios, não humilhando a pessoa que servem;  
que sejam humildes; 
que tenham a consciência de que são um instrumento nas 

mãos do Senhor; 
que façam o que lhes for possível, confiando o resto ao Senhor; 
que se apoiem-se na oração; 
que tenham presente que, em princípio, o serviço da carida-

de deve ser exercido em regime de voluntariado. A caridade é o 
amor gratuito.

Cada voluntário deve procurar aperfeiçoar – se para servir cada 
vez melhor.

Escreveu o Santo Padre Bento XVI:
«No que diz respeito aos colaboradores que realizam, a nível 

prático, o trabalho caritativo na Igreja, foi dito já o essencial: eles 
não se devem inspirar nas ideologias do melhoramento do mundo, 
mas deixarem-se guiar pela fé que atua pelo amor (cf. Gal 5, 6). 

Por isso, devem ser pessoas movidas antes de mais nada pelo 
amor de Cristo, pessoas cujo coração Cristo conquistou com o 
seu amor, nele despertando o amor ao próximo. 

O critério inspirador da sua ação deveria ser a afirmação presente 
na II Carta aos Coríntios: «O amor de Cristo nos constrange» (5, 14).

A consciência de que, n’Ele, o próprio Deus Se entregou por 
nós até à morte, deve induzir-nos a viver, não mais para nós mesmos, 
mas para Ele e, com Ele, para os outros. Quem ama Cristo, ama a 
Igreja e quer que esta seja cada vez mais expressão e instrumento 
do amor que d’Ele dimana. 

O colaborador de qualquer organização caritativa católica quer 
trabalhar com a Igreja, e consequentemente com o Bispo, para que 
o amor de Deus se espalhe no mundo. Com a sua participação na 
prática eclesial do amor quer ser testemunha de Deus e de Cristo 
e, por isso mesmo, quer fazer bem aos homens gratuitamente.

A abertura interior à dimensão católica da Igreja não poderá 
deixar de predispor o colaborador a sintonizar-se com as outras 
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organizações que estão ao serviço das várias formas de necessida-
de; mas isso deverá verificar-se no respeito do perfil específico do 
serviço requerido por Cristo aos seus discípulos.

No seu hino à caridade (cf. 1 Cor 13), São Paulo ensina-nos 
que a caridade é sempre algo mais do que mera atividade: «Ainda 
que distribua todos os meus bens em esmolas e entregue o meu 
corpo a fim de ser queimado, se não tiver caridade, de nada me 
aproveita» (v. 3). 

Este hino deve ser a Magna Carta de todo o serviço eclesial 
(…) A ação prática resulta insuficiente se não for palpável nela o 
amor pelo homem, um amor que se nutre do encontro com Cris-
to. A íntima participação pessoal nas necessidades e no sofrimento 
do outro torna-se assim um dar-se-lhe a mim mesmo: para que 
o dom não humilhe o outro, devo não apenas dar-lhe qualquer 
coisa minha, mas dar-me a mim mesmo, devo estar presente no 
dom como pessoa.

Este modo justo de servir torna humilde o agente. Este não 
assume uma posição de superioridade face ao outro, por mais mi-
serável que possa ser de momento a sua situação. Cristo ocupou 
o último lugar no mundo — a cruz — e, precisamente com esta 
humildade radical, nos redimiu e ajuda sem cessar. 

Quem se acha em condições de ajudar há de reconhecer que, 
precisamente deste modo, é ajudado ele próprio também; não é 
mérito seu nem título de glória o facto de poder ajudar. Esta tarefa 
é graça. Quanto mais alguém trabalhar pelos outros, tanto melhor 
compreenderá e assumirá como própria esta palavra de Cristo: 
«Somos servos inúteis» (Lc 17, 10). Na realidade, ele reconhece 
que age, não em virtude de uma superioridade ou uma maior 
eficiência pessoal, mas porque o Senhor lhe concedeu este dom. 

Às vezes, a excessiva vastidão das necessidades e as limitações 
do próprio agir poderão expô-lo à tentação do desânimo. Mas é 
precisamente então que lhe serve de ajuda saber que, em última 
instância, ele não passa de um instrumento nas mãos do Senhor; 
libertar-se-á assim da presunção de dever realizar, pessoalmente e 
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sozinho, o necessário melhoramento do mundo. Com humildade, 
fará o que lhe for possível realizar e, com humildade, confiará o 
resto ao Senhor. 

É Deus quem governa o mundo, não nós. Prestamos-Lhe ape-
nas o nosso serviço por quanto podemos e até onde Ele nos dá a 
força. Mas, fazer tudo o que nos for possível e com a força de que 
dispomos, tal é o dever que mantém o servo bom de Cristo sempre 
em movimento: «O amor de Cristo nos constrange» (2 Cor 5, 14).

A experiência da incomensurabilidade das necessidades pode, 
por um lado, fazer-nos cair na ideologia que pretende realizar agora 
aquilo que o governo do mundo por parte de Deus, pelos vistos, 
não consegue: a solução universal de todo o problema. Por outro 
lado, aquela pode tornar-se uma tentação para a inércia a partir da 
impressão de que, seja como for, nunca se levaria nada a termo. Nesta 
situação, o contacto vivo com Cristo é a ajuda decisiva para prosseguir 
pela justa estrada: nem cair numa soberba que despreza o homem 
e, na realidade, nada constrói, antes até destrói; nem abandonar-se à 
resignação que impediria de deixar-se guiar pelo amor e, deste modo, 
servir o homem. A oração, como meio para haurir continuamente 
força de Cristo, torna-se aqui uma urgência inteiramente concreta. 
Quem reza não desperdiça o seu tempo, mesmo quando a situação 
apresenta todas as características duma emergência e parece impelir 
unicamente para a acção. A piedade não afrouxa a luta contra a 
pobreza ou mesmo contra a miséria do próximo». (…)

Chegou o momento de reafirmar a importância da oração face 
ao ativismo e ao secularismo que ameaça muitos cristãos empe-
nhados no trabalho caritativo. Obviamente o cristão que reza, não 
pretende mudar os planos de Deus nem corrigir o que Deus previu; 
procura, antes, o encontro com o Pai de Jesus Cristo, pedindo-Lhe 
que esteja presente, com o conforto do seu Espírito, nele e na 
sua obra. A familiaridade com o Deus pessoal e o abandono à sua 
vontade impedem a degradação do homem, salvam-no da prisão 
de doutrinas fanáticas e terroristas. Um comportamento autentica-
mente religioso evita que o homem se arvore em juiz de Deus, 
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acusando-O de permitir a miséria sem sentir compaixão pelas suas 
criaturas. Mas, quem pretender lutar contra Deus tomando como 
ponto de apoio o interesse do homem, sobre quem poderá contar 
quando a ação humana se demonstrar impotente?» (Bento XVI, 
«Deus é Amor», 33-37).

O que fazer?

Contribuir para a solução dos problemas sociais exige que se 
sensibilize a comunidade para a existência de pessoas que necessi-
tam da ajuda dos outros; para as situações de injustiça, de pobreza, 
de marginalização, de desemprego; para a situação dos imigrantes.

Exige também que se lembre aos cristãos a vocação de serviço, 
seguindo o exemplo de Cristo que pegou na toalha e lavou os 
pés dos Apóstolos (João 13, 4-16) Ele veio para servir e não para 
ser servido (Lucas 22, 24-28; Marcos 9, 35; Marcos 10, 44). O 
serviço aos menos favorecidos faz parte da originalidade da Igreja. 
É o seu ADN. 

José da Silva Lima, num texto que por extenso não transcrevo 
mas que vale a pena ler,  fala da diaconia da vida (do berço e 
da bengala), da diaconia do amor familiar, da diaconia do diálogo, 
da diaconia de uma cultura verde (Cenários para a Ação Social e 
Caritativa da Igreja de Braga, pag, 68-73). 

Exige ainda que se leve à prática a opção preferencial pelos 
pobres, de que se fala muito na Igreja;

se pratique a caridade,  indo além das palavras bonitas; 
se estimule a entreajuda e o diálogo, o que pressupõe relações 

de boa vizinhança;
se combata o individualismo e o egoísmo e ajudem as pessoas 

a evitarem o isolamento (jovens–computador ou televisão);
se incentive o voluntariado que seja verdadeiramente volun-

tariado, de forma desinteressada e altruísta (Cenários para a Ação 
Social e Caritativa da Igreja de Braga, 36-37; 56; 68).
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Exige, finalmente, se convençam os pobres de que a pobreza 
não é uma fatalidade. É possível sair dela. Porque na grande maioria 
dos casos isso exige a colaboração de terceiros – muitas das pessoas 
pobres são-no porque já nasceram pobres e vão morrer pobres se 
as instituições não lhes derem uma mão amiga que lhes ensine 
como podem deixar de ser pobres, lembra Isabel Jonet – os pobres 
não deverão ter vergonha de apresentar os seus reais problemas, de 
pedirem ajuda e de colaborarem com essa ajuda, não esperando 
que lhes apareça tudo feito. 

Há que ajudar as pessoas a tomarem consciência da necessi-
dade de gerirem bem o que possuem e a preocuparem-se com a 
educação dos filhos. Não se entende como pessoas que se dizem 
carenciadas e como que estendem a mão se não dispensam de ir 
tomar diariamente o pequeno almoço ao café, de ir com muita fre-
quência ao cabeleireiro, de fazer despesas perfeitamente dispensáveis.

É mais que urgente dar combate aos pecados sociais da nossa 
sociedade, enumerados pela Conferência Episcopal na Carta Pastoral 
«Responsabilidade solidária pelo bem comum» (n.º 4): 

«a) os egoísmos individualistas, pessoais e grupais, sem perspetiva 
do bem comum mais global;

b) o consumismo, fruto de um modelo de desenvolvimento 
fomentado pelos próprios mecanismos da economia, que gera cliva-
gens entre ricos e pobres e gera insensibilidade a valores espirituais;

c) a corrupção, verdadeira estrutura de pecado social, que se 
exprime em formas perversas, violadoras da dignidade humana e 
da consciência moral pelo bem comum;

d) a desarmonia do sistema fiscal, que sobrecarrega um grupo, 
e pode facilitar a irresponsabilidade no cumprimento das justas 
obrigações;

e) a irresponsabilidade na estrada, com as consequências dramáticas 
de mortos e feridos, que são atentado ao direito à vida, à integrida-
de física e psicológica, ao bem-estar dos cidadãos e à solidariedade;
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f) a exagerada comercialização do fenómeno desportivo, que tem 
conduzido à perda progressiva do sentido do “jogo” como autên-
tica atividade lúdica, e a falta de transparência nos negócios que 
envolvem muitos setores e profissionais dalgumas áreas do desporto;

g) a exclusão social, gerada pela pobreza, pelo desemprego, 
pela falta de habitação, pela desigualdade no acesso à saúde e à 
educação, pelas doenças crónicas, e que atinge particularmente as 
famílias mais carenciadas, as crianças e as pessoas idosas, e deter-
minados grupos sociais». 

Tais pecados «têm a sua origem primeira no coração da pessoa, 
quando exclusivamente fechada no seu egoísmo, sem qualquer aber-
tura aos outros seres humanos. Podem concretizar-se em setores vitais 
da sociedade, como a família, a escola e os meios de comunicação 
social, quando se demitem do seu papel de participar na constru-
ção do bem comum, respeitando a dignidade do ser humano. Para 
contrariar ou combater estes “pecados sociais” exige-se a educação 
nos valores, o gosto do bem comum, a generosidade como atitude 
social, a paixão por um Portugal melhor» (Idem, n.º 5).

Como disse, é um erro a considerar a pobreza uma fatalidade 
como também se não deve associar a pobreza à preguiça «quando, 
na verdade, os pobres são, maioritariamente, trabalhadores no ativo 
ou reformados» (Audição Pública «Dar Voz aos Pobres para erradicar 
a pobreza», n.º 8).

«Os mesmos pobres devem ser comprometidos na resolução dos 
seus problemas, como foi preconizado na referida Audição Pública:

«Dar voz e poder aos pobres na resolução dos seus problemas 
é uma condição para o sucesso das estratégias de luta contra a 
pobreza. Assim o entendemos e ficou assinalado nesta Audição 
Pública. Este passo deve ser dado, desde já, através do incentivo à 
participação dos utentes dos serviços sociais públicos e de instituições 
de solidariedade social na avaliação dos mesmos. Há, porém, que 
ir mais longe e fomentar as associações que integrem pessoas de 
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grupos sociais mais fragilizados, dando-lhes oportunidades de poder 
e participação na resolução dos seus problemas e maior visibilidade 
junto das respetivas Autarquias e outros poderes públicos. A este 
propósito, merece referência específica a situação dos imigrantes e 
a das populações que vivem em bairros de habitat degradado ou 
em bairros sociais que carecem de apoio para que se organizem e 
aproveitem de sinergias inerentes ao trabalho em rede.

A pobreza e a exclusão social são vividas por pessoas concretas 
e num determinado contexto sociocultural pelo que, se por razões 
operacionais, se têm de criar tipologias, não deixam de ser muito 
heterogéneas as situações dos pobres bem como as suas aspirações 
e os seus recursos. Assim sendo, só através de uma maior parti-
cipação dos pobres na concretização das medidas e projetos que 
lhes são dirigidos se pode encontrar as respostas mais eficientes. 
Em particular, é essencial dar maior poder às mulheres, que con-
tinuam a ser discriminadas socialmente e no mercado de trabalho. 
O maior envolvimento e responsabilização dos pobres favorece, 
ainda, o combate à subsídio-dependência, evitando que a pobreza 
se prolongue por tempo demasiadamente longo, sem fazer apelo 
às suas competências e à participação dos pobres para saírem da 
situação em que se encontravam».

Conclui no próximo número.



1. Tema do Mês

Igreja Diocesana

2.





1. Dos nossos Pastores

Um novo dia amanheceu

Homilia do senhor D. Jorge Ortiga na Missa 
exequial pelo P. José Miguel Torres Pereira, na 
igreja paroquial da Apúlia, em 23 de janeiro.

                
Desde quarta até hoje, há um silêncio que nos acompanha e 

nos faz percorrer um caminho semelhante ao tríduo pascal. Um 
silêncio que nos faz sentir pequenos diante do mistério sempre 
inquietante da vida e nos rouba as palavras que consideramos 
preciosas para acalmar a dor de quem sente a partida. 

Um autor desconhecido do século IV, provavelmente Epifâ-
nio de Salamina, parece despir-nos a alma e traduzir os nossos 
sentimentos: «Um grande silêncio reina hoje sobre a terra; um 
grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio, porque 
o Rei dorme».

Como Pedro e João, no primeiro dia da semana, corremos 
hoje para junto do túmulo à procura dos sinais da ressurreição. E 
eis que o altar desta igreja, com uma toalha branca deposta, nos 
recorda o túmulo de Cristo e nos compulsa a contemplá-lo sem 
adornos nem artifícios. Olhamos e nada vemos, tal como Pedro e 
João nada viram.
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Mas é nestes momentos que devemos caminhar ao ritmo dos 
discípulos de Emaús e fazer memória do que significa ser discípulo 
de Cristo gastando a vida por Ele.

S. Paulo, na primeira leitura, apresenta-nos Cristo como o sa-
cerdote perfeito e o único mediador da nova aliança entre Deus 
e o Seu povo. Se a primeira aliança fora selada por letras, vínculos 
e ritos externos, a nova foi, e continua a ser, gravada com estilete 
no coração, ou seja, com a entrega da vida. 

Diz ainda S. Paulo, agora aos Coríntios, «é evidente que sois 
uma carta de Cristo, escrita, não com tinta, mas com o

Espírito do Deus vivo» (2 Cor 3, 3). 
A vida do Pe. José Miguel foi também para nós uma carta 

escrita mostrando o amor de Deus. Graças ao seu ministério sacer-
dotal, e importa reconhecê-lo sempre, de tantos outros sacerdotes, 
descortinamos a aliança que Deus estabeleceu com a Humanidade. 
Ser presbítero significa, neste sentido, incendiar o estilete com que 
Deus grava a Sua lei de amor no nosso coração e, por nosso in-
termédio, no mundo.

O Evangelho segundo S. Marcos sublinha outra ideia igual-
mente profunda.

Jesus «chamou à sua presença aqueles que entendeu e eles apro-
ximaram-se». Chamou-os para andarem com Ele e eles aproximaram-
-se. Só posteriormente os enviou a pregar e libertar os oprimidos. 

Segundo Marcos, a ideia de estar com Jesus é o pilar do dis-
cipulado cristão. Diria mesmo que, para um cristão, e com maior 
propriedade para um sacerdote, estar com Jesus é imprescindível. 
É aquilo que cunha a nossa identidade e dá sentido aos nossos 
gestos e opções de vida.

Talvez muitos não compreendam a razão pela qual um jovem, 
desde tenra idade, entra para o seminário. Talvez não compreendam 
também a razão pela qual gastar energias a servir, a escutar e a cuidar 
de um povo quando tantos outros projetos de vida são igualmente 
fascinantes. A razão é apenas uma. Opta-se pelo melhor. E o melhor, 
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para um coração sacerdotal, é Cristo. É essa liberdade de coração, esse 
prazer genuíno de estar com o Mestre, que irradia para os demais 
e mostra a alegria de viver a fé ardentemente sem ambiguidade.

Mas, caríssimos irmãos, Deus chama a toda a hora. Sei que 
esta hora nos parece demasiado cedo para o último chamamento. 
Mas permitam-me que termine de citar a homilia de Epifânio de 
Salamina. «Levanta-te, tu que dormes [...]. Levanta-te dentre os 
mortos, eu sou a Vida dos mortos». 

Com esperança cristã, acreditamos que o Pe. Miguel se encon-
trou com a Vida e, por isso, intercede agora por nós, como tantas 
vezes o fez nas eucaristias desta comunidade.

Que este momento de comunhão fraterna em Cristo fortaleça 
a nossa unidade, uma vez que estamos a celebrar a Semana de 
Oração pela Unidade dos Cristãos.

Fazemo-lo com a frase bíblica «Dá-me de beber!». 
Por diversas vezes, os evangelhos falam da sede, da água e 

do acolhimento das necessidades. Neste encontro particular entre 
Cristo e a Samaritana, sobressai o movimento de Cristo que vai 
ao encontro e pede que lhe deem de beber. 

Hoje o mundo necessita da nossa unidade. Unidade com Cristo 
e, por Ele, com toda a comunidade sacerdotal e eclesial. Só unidos 
seremos água viva que responde à sede de um mundo que pre-
tende viver sem Deus. São tantos os problemas e as expectativas. 
Ninguém sozinho consegue ser resposta adequada.

A vida do Pe. José Miguel foi breve, é certo, mas tudo foi 
cumprido. Deu-se até ao fim, amou até ao fim. Tudo está consu-
mado e agora vive ressuscitado. 

Que isso nos inspire, nos conforte e nos una na mesma fé e nos 
diga que, por Deus, a alegria do Evangelho deve chegar a todos.

António Correia de Oliveira, um poeta do século XX que se 
fixou em Esposende, escreveu certa vez: «É certo! Um novo dia ama-
nheceu // Mas, para o amanhecer, quanta negrura! // quanto inferno 
de sombra e de amargura! // E quanto purgatório, antes do céu!».



158 Ação Católica | fevereiro 2. Igreja Diocesana

 Pe. Miguel, cedo para ti o dia amanheceu, quanta negrura antes 
do céu. Mas agora que vives entre os esplendores da luz perpétua, 
onde desaparecem as sombras da amargura, toma conta de nós e 
continua a amar-nos com o teu coração sacerdotal e faz com que 
em todos os sacerdotes e cristãos da Arquidiocese se intensifique o 
gesto de estar com Jesus para, depois, alegre e corresponsavelmente, 
o darmos a quem tem sede d’Ele, ainda que não o diga. 

Intercede por nós junto de Deus para que a Igreja Arquidio-
cesana, através de uma fé vivida, por sacerdotes e leigos, seja ver-
dadeira fonte onde todos se saciam e saboreiam o amor de Deus. 

Aqui e agora queremos ser uma coisa contigo. Devolve-nos 
a graça de uma Igreja unida na mesma fé e que o amor entre 
nós vença todas as dificuldades, inclusive a dor que a tua morte, 
inesperada e incompreensível, gerou.

Dia Mundial da Paz

Do senhor D. Francisco Senra Coelho  publicamos 
uma perspetiva histórica sobre o Dia Mundial da 
Paz, publicada no «Diário do Minho» de 18 
de janeiro.

Durante o século XVIII,  o iluminismo acentuou o “abolicio-
nismo”, um movimento político que pretendia abolir a escravatura e 
o comércio de seres humanos. O movimento “abolicionista” esteve 
na base de várias formas de ativismo político no século XIX, no-
meadamente nos diversos itinerários ideológicos e programáticos do 
Liberalismo. O “abolicionismo” tem porém profundos antecedentes 
no magistério e na atuação de vários pontífices desde a época dos 
descobrimentos que relembramos.
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Na peugada dos ricos ensinamentos dos Padres da Igreja, o papa 
Eugénio IV (1431-1447), através da bula Sicut dudum (13.01.1435), 
ordenou que se restituísse a liberdade aos cativos das ilhas Canárias; 
Pio II (1458-1464) dirigiu aos bispos várias instruções contra o 
comércio esclavagista dos negros provenientes da Etiópia e  Leão X 
(1513-1521)  deu instruiu no mesmo sentido os reinos de Portugal 
e da Espanha; também Paulo III (1534-1549) pela bula Sublimus 
Dei (23.05.1537) e da encíclica Veritas ipsa (09.06.1937), esclareceu 
que os índios ocidentais, do meio-dia e demais gentes eram livres, 
por natureza. Ainda no século XVI, Gregório XIV (1590-1591) se 
pronunciou contra a escravidão e o comércio de escravos através 
da bula Cum sicut (1591). Posteriormente, prosseguiram nas mesmas 
posições os papas Urbano VIII (1623-1644), na  Comissum nobis 
(1639), Bento XIV (1740-1758), na Imensa Pastorum (1741). Já no 
seculo XIX, pronunciaram-se no mesmo sentido, o conservador e 
restauracionista Gregório XVI (1531-1846), com a bula In Supremo 
(1839) e Leão XIII (1878-1903), na encíclica In Plurimus (1888), 
dirigida aos bispos do Brasil, pedindo-lhes apoio para os esforços 
que D. Pedro II e sua filha D. Isabel empreendiam na luta pela 
abolição definitiva da escravatura.

Como é sabido, Portugal depois de um longo e doloroso percurso 
esclavagista, foi pioneiro na causa “abolicionista”. O Marquês de 
Pombal aboliu a 12 de fevereiro de 1761 a escravatura em Portugal 
e nas colónias da India. Nas colónias da América e da África só 
foi proibida por decreto no ano de 1854. A 25 de fevereiro de 
1869, a escravatura estava abolida de todo o império português. 

Olhando para a França, berço do Iluminismo, verificamos que 
a primeira abolição do estado de escravidão só aconteceu a 4 de 
fevereiro de 1794 com a Declaração dos  direitos do Homem e 
do Cidadão, que porém foi abolida por Napoleão a 20 de maio 
de 1802, restabelecendo-se assim a escravatura. Esta só foi defini-
tivamente abolida na França a 27 de abril de 1848.
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Na peugada desta tradição cristã e pontifícia, assumindo todo 
o passado latino-americano na defesa dos índios, da qual talvez o 
bispo Bartolomeu de las Casas seja o expoente, o Papa Francisco 
juntou-se recentemente com vários responsáveis religiosos de âmbito 
mundial e, numa declaração conjunta, apresentaram o pedido de 
irradiação da escravatura moderna até ao ano 2020. A Academia 
Pontifícia das Ciências afirmou que este pode ser comum no diá-
logo inter-religioso: «Trabalhamos juntos para erradicar o terrível 
flagelo da escravidão moderno, em todas as suas formas: a explora-
ção física, económica, sexual e psicológica do homem, mulheres e 
crianças, agrilhoa dezenas de milhões de pessoas à desumanização 
e à humilhação.»

Na coerência destes esforços, o papa Francisco, na sua mensagem 
para o 48º Dia Mundial da Paz (01.01.2015), intitulada “Não mais 
escravos, mas irmãos ” e inspirada na Carta de S. Paulo a Filémon, 
convida toda a Humanidade a proceder a uma revisão de vida face 
às novas formas de escravidão e tráfico de pessoas. 

O primeiro mérito desta mensagem reside no facto de trazer 
de novo à mesa dos areópagos mundiais, dos poderes globais e da 
opinião pública, o terrível e incómodo tema da escravatura mo-
derna, pois «julga-se habitualmente que a escravatura é um facto 
do passado, no entanto, tal flagelo social continua muito presente 
no mundo atual», calculando-se em 2013, cerca de 30 milhões 
de pessoas forçadas a viver em regime de escravatura e servidão, 
atingindo especialmente mulheres e crianças.

      
 Sendo a escravatura moderna muito mais complexa, na sua 

vertente de “crime escondido”, do que o comércio de seres humanos 
durante as diversas épocas coloniais, o Papa Francisco propõe um 
compromisso global para vencer os diversos tipos de escravatura 
atual: «um tríplice empenhamento a nível institucional: prevenção, 
proteção das vítimas e ação judicial contra os responsáveis.



1612. Igreja Diocesana

Francisco ultrapassa os tradicionais enunciados de princípios 
doutrinais e apresenta contributos concretos e específicos de atuação:

- Por parte dos Estados, vigilância das respetivas legislações na-
cionais sobre as migrações, o trabalho, as adoções, as transferências 
das empresas e a comercialização de produtos feitos por meio da 
exploração do trabalho;

- Criação de «mecanismos eficazes do controle da correta 
aplicação das normas que não deixem espaços à corrução e á 
impunidade»;

- A importância do reconhecimento do papel da mulher na 
sociedade;

- A necessidade do respeito pela subsidiariedade e a promoção 
da «cooperação, a vários níveis, que englobe as instituições nacionais 
e internacionais, bem como as organizações da sociedade civil e 
do mundo empresarial;

- Às empresas cabem os deveres «não só de garantir aos seus 
empregados condições de trabalho dignas e salários adequados, 
mas também de vigiar para que não tenham lugar, nas cadeias 
de distribuição formas de servidão ou tráfico de seres humanos»;

- No referente aos compromissos de cidadania, «cada pessoa 
deveria ter consciência de que “comprar é sempre um ato moral, 
para além de económico”».

O Dia Mundial da Paz começou a ser celebrado pelo Papa Paulo 
VI que o instituiu e propôs na solenidade da Imaculada Conceição 
a 8 de dezembro de 1967. É uma forma de compromisso com 
o mundo na peugada da Constituição Pastoral Gaudium et Spes, 
documento que a nossa Arquidiocese valoriza neste ano pastoral 
dedicado à ”Fé Vivida”. 

A primeira mensagem pontifícia para este dia foi apresentada 
por Paulo VI a 1 de janeiro de 1968 e até hoje tem permanecido 
como valioso e apreciado contributo da Igreja para a construção 
da paz no mundo.
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“Não mais escravos, mas irmãos” é mais um valioso contributo 
para que estas mensagens não se inscrevam nas listas dos textos 
irrelevantes para a resolução efetiva dos problemas atuais, mas seja 
apreciada como contributo oportuno, atento, perspicaz e concreto 
par um problema que nos envergonha a todos.

Atividades pastorais:
janeiro/2015

D. Jorge

 03 – Presidiu no Auditório Vita à abertura do Dia Ar-
quidiocesano do Coordenador Pastoral. Recebeu 
cumprimentos do Cabido da Sé Primacial. Esteve 
presente nas bodas de oiro de profissão religiosa da 
Irmã Emília Almeida, da Congregação da Divina 
Providência e da Sagrada Família.

 04 – Presidiu àscelebração da Eucaristia em S. Bento da 
Porta Aberta.

 06 – Participou numa reunião do clero do arciprestado 
de Braga.

 09 – Benzeu um lar de idosos em Valbom S. Pedro, Vila 
Verde.

 10 – Presidiu à celebração da Eucaristia no Estabelecimento 
Prisional de Guimarães.

 11 – Presidiu à celebração da Eucaristia na Casa-Mãe da 
Congregação da Divina Providência e da Sagrada 
Família, em S. Clemente de Sande.

 13 – Esteve presente na tomada de posse dos corpos sociais 
da Santa Casa da Misericórdia de Vila Verde.

 15 – Participou em Braga na sessão de abertura do semi-
nário «Turismo 2020: Fundos Comunitários», orga-
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nizado por alunos finalistas do curso de turismo da 
Universidade Católica.

 17 – Presidiu à celebração da Eucaristia na igreja da Mi-
sericórdia de Barcelos.

 19 – Esteve presente na Faculdade de Teologia, na recon-
dução dos membros da Direção do Núcleo de Braga.

 21 – Presidiu nos Serviços Centrais a uma reunião do 
Conselho de Arciprestes.

 23 – Presidiu na Apúlia à Missa exequial pelo P. José 
Miguel Torres Pereira.

 24 – Presidiu em Gualtar à celebração interparoquial do 
Crisma.

 26 – Esteve presente no edifício da Rua de Camões da 
Universidade Católica, na apresentação de um projeto 
turístico.

 27 – Presidiu em Sequeirô, arciprestado de Vila Nova de 
Famalicão, à Missa exequial pelo pai do Padre Macha-
do. Reuniu com a Direção do Instituto Monsenhor 
Airosa.

 30 – Presidiu a uma reunião do Conselho Económico 
Arquidiocesano.

 31 – Participou em Vila Nova de Famalicão num jantar 
solidário a favor das obras de recuperação da igreja 
matriz.

D. Francisco Senra

 01 – Presidiu na Sé Primaz à Missa da Solenidade de 
Santa Maria, Mãe de Deus e 38º. Dia Mundial da 
Paz.

 04 – Presidiu à Missa da Solenidade da Epifania do Senhor 
em Rio Mau, Vila do Conde, com breve reconheci-
mento dos concelhos de Vila do Conde e Póvoa de 
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Varzim, onde realizará as próximas Visitas Pastorais. 
Visitou a alguns Padres idosos ou doentes.

 06 – Teve reuniões de trabalho com diversos párocos, com 
a finalidade de programar as Visitas Pastorais.

 07 – Participou numa reunião do Arciprestado de Famalicão, 
realizada em Landim. Visitou  alguns Padres idosos 
ou doentes.

 11 – Proferiu uma palestra sobre a Família no contexto 
do próximo Sínodo dos Bispos, organizada pelas 
Cooperadoras da Família, em Braga. Presidiu à Missa 
da Festa de Natal da Instituição do Menino Deus, 
sob orientação da Venerável Ordem Terceira de S. 
Francisco.

 13 – Preparou a Visita Pastoral à paróquia da Lapa, Póvoa 
de Varzim.

 14 – Participou numa reunião do Arciprestado de Celori-
co de Basto. Participou numa reunião do Conselho 
Episcopal.

 15 – Continuou a preparação da Visita Pastoral à paróquia 
da Lapa, Póvoa de Varzim.

 16 – Participou em Fátima numa reunião da Comissão 
Episcopal do Laicado e Família e do Departamento 
Nacional da Pastoral Familiar. 

 17  – Participou em Fátima numa Assembleia Nacional da 
Pastoral Familiar. Presidiu à celebração da Missa com 
a administração do Sacramento da Confirmação na 
paróquia da Lapa, Póvoa de Varzim.

 18 – Presidiu à Missa de encerramento da Visita Pastoral 
à paróquia da Lapa, Póvoa de Varzim.

 19 – Preparou a Visita Pastoral a Argivai, Póvoa de Varzim.
 20 – Presidiu à Missa na Casa Sacerdotal e visitou os 

Sacerdotes idosos. Preparou a Visita Pastoral a S. José 
de Ribamar, Póvoa de Varzim.

 21 – Participou numa reunião do Conselho de Arciprestes.
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 22 – Continuou a preparação da Visita Pastoral a S. José 
de Ribamar, Póvoa de Varzim.

 23 – Continuou a preparação da Visita Pastoral a Argivai, 
Póvoa de Varzim.

 24 – Participou, conjuntamente com o Sr. Arcebispo Pri-
maz, no II Encontro Nacional de Leigos, realizado 
no Porto. Continuou a Visita Pastoral a S. José de 
Ribamar, Póvoa de Varzim, e presidiu à celebração 
da Missa na capela de Nossa Senhora do Desterro. 
Concluiu a Visita Pastoral a Argivai, Póvoa de Varzim, 
onde  celebrou Missa com a administração do Santo 
Crisma.

 25 – Concluiu a Visita Pastoral S. José de Ribamar, Póvoa 
de Varzim, com Missa e administração do Sacramento 
da Confirmação. Presidiu à Missa e instituição no 
Ministério de Acólito a seis seminaristas do Seminário 
Conciliar, na Igreja de S. Paulo.

 27 – Teve reuniões de trabalho com diversos párocos, com 
vista à programação das Visitas Pastorais.

 28 – Preparou a Visita Pastoral à paróquia de Parada, Vila 
do Conde.

 29 – Preparou a Visita Pastoral à paróquia de Touguinhó, 
Vila do Conde.

 30 – Preparou a Visita Pastoral à paróquia de Terroso, 
Póvoa de Varzim.                 

 31 – Participou numa reunião do Comité Executivo do 
Organismo Mundial dos Cursillos de Cristandade, 
na Sé Nova de Coimbra. Concluiu a Visita Pastoral 
à paróquia de Parada, onde presidiu à celebração da  
Eucaristia com a administração do Sacramento da 
Confirmação.
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Dia da Universidade Católica

No primeiro Domingo de Fevereiro (dia 01) celebra-se, como 
todos os anos, o Dia da Universidade Católica Portuguesa (UCP).

Esta celebração constitui oportunidade para que a Igreja reflita 
sobre o papel de uma Universidade Católica, enquanto contributo 
para a transformação da sociedade em que se insere.

Também a Arquidiocese de Braga, onde se situa um dos Centros 
Regionais da UCP, é chamada a essa reflexão.

No momento em que a população portuguesa se encontra em 
processo de reorientação, o desafio da Igreja é ajudar a sociedade 
a abrir horizontes de futuro com sentido, como projecto firme, 
que permita esperança para as gerações vindouras. A Universidade 
Católica constitui instrumento privilegiado nesse serviço, acom-
panhando as gerações mais jovens do Minho e interior norte do 
país, na construção de uma identidade que encare o futuro com 
otimismo, mas também com recursos pessoais eficazes, assentes numa 
formação integral sólida.

Em Braga, onde nasceu, a UCP ministra formação superior, ao 
nível de licenciatura, mestrado, doutoramento e pós-graduações, a 
cerca de mil alunos, nas Faculdades de Filosofia, Teologia e Ciên-

2. Serviços Centrais
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cias Sociais.
Incentivamos os párocos e capelães a ajudarem as comunidades 

a assumir a UCP como algo seu, ao serviço de todos. As colectas 
das celebrações litúrgicas desse Domingo devem destinar-se a esta 
finalidade.

Em Braga, os fundos recolhidos destinam-se a ajudar a Fa-
culdade de Teologia, nomeadamente través de bolsas de mérito e 
apoio aos mais carenciados.

O Senhor Arcebispo Primaz presidirá, na Catedral, às 11h30 
horas, à Missa comemorativa do Dia da Universidade Católica 
Portuguesa.

Braga, 26 de Janeiro de 2015
Vigararia Geral

Tribunal Eclesiástico

O Tribunal Eclesiástico de Braga (TEB) disponibiliza, a par-
tir de 14 de janeiro, um gabinete de atendimento com vista ao 
esclarecimento de trâmites processuais relativos a declarações de 
nulidade matrimonial. 

O gabinete, de acesso gratuito, estará aberto às terças e quartas-
-feiras, das 14h30 às 18h00.

Os interessados que, por motivos laborais, não possam dirigir-
-se ao TEB nesse horário podem agendar uma reunião com a juiz 
responsável, Catarina Gonçalves. 

Para esse efeito devem estabelecer contacto via email (appicula@
hotmail.com) ou telefone (967248496).
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Decretos de aprovação
de estatutos

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

CONFRARIA DAS ALMAS, sita na paróquia de São Cosme 
e São Damião do Vale, Concelho de Vila Nova de Famalicão, 
Arciprestado de Vila Nova de Famalicão e Arquidiocese de Braga. 

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

O ato fica registado na Cúria Arquiepiscopal, no Processo 
n.º 274 / 2014 e na Secção dos Entes Canónicos.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 20 de janeiro de 2015.

CONFRARIA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, sita na 
paróquia de Santa Marinha de Ferreiró, Concelho de Vila do 
Conde, Arciprestado de Vila do Conde / Póvoa de Varzim e 
Arquidiocese de Braga.  

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

O ato fica registado na Cúria Arquiepiscopal, no Processo 
n.º 808/2012 e na Secção dos Entes Canónicos.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 20 de janeiro de 2015.
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Decreto de extinção
de ente canónico

Tendo sido requerida a extinção do CENTRO SOCIAL PA-
ROQUIAL DE BAGUNTE sedeado na Paróquia de Santa Maria 
de Bagunte, Arciprestado de Vila do Conde /Póvoa de Varzim e 
Arquidiocese de Braga;

Atendendo a que não se vislumbram possibilidades de se poder 
dar continuidade às atividades e projectos a que se propunha, e tendo 
decorrido os trâmites exigidos, integrados no Processo Nº 83 / 2015 
da Cúria Arquiepiscopal de Braga, nada obstando ao deferimento;

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

Extingue o CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE BAGUN-
TE sedeado na Paróquia de Santa Maria de Bagunte, Arciprestado 
de Vila do Conde / Póvoa de Varzim e Arquidiocese de Braga e, 
dando cumprimento ao estipulado nos estatutos, decreta que qualquer 
direito ou obrigação, bem como os bens que possam pertencer a 
esta entidade extinta, passem para Fábrica da Igreja Paroquial de 
Santa Maria de Bagunte, sita no Arciprestado de Vila do Conde / 
Póvoa de Varzim e Arquidiocese de Braga.

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

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

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 30 de janeiro de 2015.
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Provisões a corpos gerentes

O senhor D. Jorge Ortiga passou provisão aos 
corpos gerentes de:

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE RONFE, sito na 
Paróquia de São Tiago de Ronfe, Arciprestado de Guimarães e Vizela, 
Concelho de Guimarães e Arquidiocese de Braga, constituídos por:

DIREÇÃO
Presidente:   P.e João Manuel Marinho Teixeira da Silva
Vice-Presidente:  Ricardo Jorge Silvério de Magalhães Machado
1º Secretário:  Benjamim Leandro Marques Mendes
2ª Secretária:  Maria da Glória Pereira Cardoso 
Tesoureiro:   José Filipe Oliveira da Costa

CONSELHO FISCAL
Presidente:   Carlos Henrique Ribeiro de Barros
Vogais:   Carla Luísa Alves da Costa 
    Maria do Carmo Pereira Gonçalves

ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA
P.e Constantino Matos de Sá

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

81 / 2015. 
Braga, Cúria Arquiepiscopal, 20 de janeiro de 2015.

CONFRARIA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO, sita 
na Paróquia de Nossa Senhora da Expectação da Estela, Arcipres-
tado de Vila do Conde / Póvoa de Varzim, Concelho de Póvoa 
de Varzim e Arquidiocese de Braga, constituídos por:
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MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente:   Joaquim Flores Frasco
Secretários:   Manuel Mateus Pontes Ferreira 
    José Dias Gonçalves

ADMINISTRAÇÃO
Presidente:   Mário Octávio Valentim da Costa
Secretário:   Fernando Torres Moreira
Tesoureiro:   José Alberto Correia Almeida
Vogais:   Filipe Moreira Dourado
    Mário Filipe Faria da Costa

CONSELHO FISCAL
Presidente:   Manuel da Costa Pontes
Vogais:   Rafael Fernandes Moreira
    Isaías Oliveira Moreira

ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA: 
P.e Avelino Manuel Lima de Castro

Esta homologação é válida até 15 de dezembro de 2017.
E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 48 

/ 2015. Braga, Cúria Arquiepiscopal, 13 de janeiro de 2015.

CONFRARIA DE SÃO JOSÉ E SANTA ANA, sita na 
Paróquia de São Mateus de Oliveira, Arciprestado de Vila Nova de 
Famalicão, Concelho de Vila Nova de Famalicão e Arquidiocese 
de Braga, constiuídos por:

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente:   Francisco da Silva Mirra
Secretários:   João Saldanha
    António Ferreira Machado
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ADMINISTRAÇÃO
Presidente:   José Pinto
Secretário:   Avelino Joaquim Moreira
Tesoureiro:   José Maria Leal Aparício
Vogais:   José Manuel Costa Lopes
    José Oliveira Martins Dias

CONSELHO FISCAL
Presidente:   Laurentino Mendes Miranda
Vogais:   Manuel Silva Leite
    José Vasco Salgado

ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA: 
P.e Armindo Paulo da Silva Freitas

Esta homologação é válida até 01 de fevereiro de 2017.
E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 

55 / 2015. 
Braga, Cúria Arquiepiscopal, 14 de janeiro de 2015.

ASDPESO - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOL-
VIMENTO PESSOAL E SOCIAL, sita na Paróquia de São 
Martinho de Dume, Arciprestado de Braga, Concelho de Braga e 
Arquidiocese de Braga, constituídos por:

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente:   Dr.ª Ana Maria Pinheiro Coutinho
Secretária:   D. Noémia Maria Silva Meneses Moreira
Secretária:   Dr.ª Carla Maria Mendes da Fonseca

ADMINISTRAÇÃO
Presidente:   Eng. António José Pinheiro Coutinho
Secretário:   Dr. Mário Paulo Afonso Pereira
Tesoureiro:   Dr. Hilário Fernandes Coutinho de Sousa
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CONSELHO FISCAL
Presidente:  Dr. Artur Armando Frederico Moreira
Vogal:   Sr. Joaquim Neves Machado
Vogal:   Dr.ª Paula Cristina Alves Machado

ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA: 
P.e António Sérgio Gouveia Garcia Torres

Esta homologação é válida até 15 de janeiro de 2018.
E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 

82 / 2015. 
Braga, Cúria Arquiepiscopal, 20 de janeiro de 2015.

CONFRARIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES, 
sita na Paróquia de São Pedro de Rates, Arciprestado de Vila do 
Conde / Póvoa de Varzim, Concelho de Póvoa de Varzim e Ar-
quidiocese de Braga, constiuídos por:

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente:  Joaquim Gonçalves dos Santos
Secretário:  Manuel Alberto Ferreira dos Santos 
Secretário:  Arnaldo Fernandes da Silva

ADMINISTRAÇÃO
Presidente:  Adérito José Ferreira Oliveira
Secretário:  Manuel da Silva Ribeiro
Tesoureiro:  Adelino da Silva Rocha
Vogal:   Manuel da Silva Nunes
Vogal:   Manuel da Silva Serra

CONSELHO FISCAL
Presidente:  Américo Campos Amorim
Vogal:   Alberto Joaquim Ferreira Sousa
Vogal:   José Manuel Miranda Nunes
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ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA: 
P.e Manuel de Sá Ribeiro

Esta homologação é válida até 17 de janeiro de 2018.
E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 

98 / 2015. 
Braga, Cúria Arquiepiscopal, 22 de janeiro de 2015.

CONFRARIA DAS ALMAS, sita na Paróquia de Nossa 
Senhora da Expectação da Estela, Arciprestado de Vila do Conde 
/ Póvoa de Varzim, Concelho de Póvoa de Varzim e Arquidiocese 
de Braga, constituídos por:

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente:  Manuel Ferreira Guimarães
Secretários:  Arlindo Dourado Veloso Carvalho Delfim Ferreira  

   Gomes

ADMINISTRAÇÃO
Presidente:  José Gonçalves da Costa
Secretário:  Alberto Fernandes Moreira
Tesoureiro:  Domingos Gonçalves Miranda
Vogal:   Manuel Francisco Moreira
Vogal:   Manuel Lopes Lima

CONSELHO FISCAL
Presidente:  José Maria Gonçalves Correia
Vogais:  Manuel Ribeiro Guimarães
   José Torres Carvalho

ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA: 
P.e Avelino Manuel Lima de Castro

Esta homologação é válida até 04 de novembro de 2018.
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E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 
100 / 2015. 

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 22 de janeiro de 2015.

CONFRARIA DE NOSSA SENHORA DAS NEVES, sita 
na Paróquia de Santa Maria de Aboím e Várzea Cova, Arciprestado 
de Fafe, Concelho de Fafe e Arquidiocese de Braga, constituídos por:

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente:  Maria Júlia Martins Bastos
Secretária:  Maria Arminda Gonçalves Moreira 
Secretário:  Lourenço Pereira

ADMINISTRAÇÃO
Presidente:   António Lameiras Brás
Secretário:  Maria Emília Gonçalves Moreira
Tesoureiro:  António Ferreira
Vogal:   José Joaquim Antunes Ribeiro
Vogal:   Valentim Adão Esteves Gonçalves

CONSELHO FISCAL
Presidente:  Mónica Sofia Alves Fernandes
Vogal:   Maria de Fátima Vieira Gonçalves Martins 
Vogal:   Joaquim Marques Lameiros

ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA: 
P.e José Maria Martins Fernandes

Esta homologação é válida até 11 de janeiro de 2018.
E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 

121 / 2015. 
Braga, Cúria Arquiepiscopal, 27 de janeiro de 2015.
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CONFRARIA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, sita na Pa-
róquia de Santa Maria de Lijó, Arciprestado de Barcelos, Concelho 
de Barcelos e Arquidiocese de Braga, constituídos por:

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente:  Francisco Manuel Carvalho Torres
Secretários:  António Arantes Teixeira 
   Zacarias Gomes Mano

ADMINISTRAÇÃO
Presidente:  Júlio Sousa Silva
Secretário:  Carlos do Carmo Mendes
Tesoureiro:  Francisco Manuel Simões Magalhães

CONSELHO FISCAL
Presidente:  António Reis
Vogais:   José Jorge da Torre
   Rosa Miranda Quintas

ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA: 
P.e João Barbosa Granja

Esta homologação é válida até 22 de janeiro de 2019.
E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 

138 / 2015. 
Braga, Cúria Arquiepiscopal, 29 de janeiro de 2015.

CONFRARIA DOS SANTOS PASSOS DO SENHOR 
E DE SANTA LUZIA, sita na Paróquia de São Mamede de 
Vilarinho, Arciprestado de Vila Verde, Concelho de Vila Verde e 
Arquidiocese de Braga, constituídos por:

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente:  José Vilela Ribeiro
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Secretários:  Manuel Augusto Mota Fernandes Tuna
   Agostinho Ferraz Pimentel

ADMINISTRAÇÃO
Presidente:  Franklin Vilela Meireles
Secretário:  António de Sousa Araújo
Tesoureiro:  Salvador António Meireles de Sousa
Vogais:  Delfina Alves da Mota  
   António Pedro Martins Pereira

CONSELHO FISCAL
Presidente:  Manuel Tiago Neto Barbosa
Vogais:  Nuno Miguel Pimenta Fernandes
   Maria do Sameiro Fonseca Peixoto

ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA: 
P.e Rui Manuel Gomes de Sousa

Esta homologação é válida até 10 de dezembro de 2016.
E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 

142 / 2015. 
Braga, Cúria Arquiepiscopal, 29 de Janeiro de 2015.

CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE CURVOS, sito 
na Paróquia de São Cláudio de Curvos, Arciprestado de Esposende, 
Concelho de Esposende e Arquidiocese de Braga, constituídos por:

DIREÇÃO
Presidente:   P.e Armindo Patrão de Abreu
Vice-Presidente:  Maria Manuela Sousa Barroso Martins
1º Secretário:  Fernando de Lima Dias
2ª Secretária:  Elsa Maria Martins Gonçalves Fernandes
Tesoureira:   Ângela Cristina Rocha Boaventura
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CONSELHO FISCAL
Presidente:  Filipe da Lomba Martins
Vogais:  Ângela Cristina Venda Passos Faria 
   Alberto Matos da Silva

ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA
P.e Delfim Duarte Fernandes

Esta homologação é válida até 26 de janeiro de 2016.
E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 

107 / 2015. 
Braga, Cúria Arquiepiscopal, 27 de janeiro de 2015.

OFICINA DE SÃO JOSÉ, sito na Paróquia de São José de 
São Lázaro, Arciprestado de Braga, Concelho de Braga e Arqui-
diocese de Braga, constituídos por:

DIREÇÃO
Presidente:   D. Jorge Ferreira da Costa Ortiga
Vice-Presidente:  Dr. Manuel da Costa Santos
1º Secretário:  Eduardo Jorge Madureira Lopes
2º Secretário:  Manuel Augusto Nogueira Gama Ribeiro
Tesoureiros:   António Rodrigues Machado; 
    Luís Manuel Viana Machado
Diretor:   Cón. Fernando Teixeira Alves Monteiro
Vogais:   José Ferreira; 
    António Silva; 
    António Cerejeira Fontes;

CONSELHO FISCAL
Presidente:   Augusto de Oliveira Ferreira
Vogais:   Luís Carlos Lopes Fonseca 
    José Ascenção Luís
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ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA
Cón. Roberto Rosmaninho Mariz

Esta homologação é válida até 06 de janeiro de 2018.
E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 

56 / 2015. 
Braga, Cúria Arquiepiscopal, 14 de janeiro de 2015.
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Informações diversas

O Dia Arquidiocesano do Coordenador Paroquial rea-
lizou-se em 03 de janeiro no Auditório Vita, numa iniciativa da 
Comissão Arquidiocesana para a Educação Cristã. 

O senhor D. Jorge Ortiga presidiu à oração de abertura. Lembrou 
a importância da prática das obras de misericórdia e apelou a que 
exista um grupo socio-caritativo em cada comunidade paroquial.

O Prof. João Duque proferiu uma conferência sobre «A Fé 
como estilo de vida» e houve um painel de debate subordinado 
ao tema «Formação permanente: sonhos e realizações».

O Dia Arquidiocesano do Coordenador Paroquial tem como 
objetivo auxiliar os que nas paróquias desempenham cargos de 
liderança e os coordenadores dos diversos setores da pastoral a 
assumirem mais e melhor a sua missão em sintonia com o Plano 
Pastoral da Arquidiocese.

O Clero do Arciprestado de Braga, reunido em 06 de 
janeiro, refletiu sobre a assistência espiritual e religiosa nas prisões 
e nos hospitais.

O Clero do Arciprestado de Vila Nova de Famalicão 
teve um «encontro de reis» em 07 de janeiro. 

3. Programa Pastoral
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Participou o senhor D. Francisco Senra Coelho e o programa 
incluiu uma reflexão sobre o livro «Uma nova oportunidade para o 
Evangelho», orientada pelo P. António Sérgio Gouveia Garcia Torres.

A X Jornada da Família realiza-se no Centro Cívico de Vila 
Nova de Famalicão em 07 de fevereiro. Promovida pela paróquias 
de Brufe e de Santo Adrião tem por tema «Família: Capital Social».

A Semana Bíblica da Apúlia realiza-se entre 10 e 14 de 
fevereiro e é orientada por Frei Luís Gonçalves.

A 24.ª Semana Bíblica de Barcelos realizou-se de 26 a 31 
de janeiro no salão da casa das Franciscanas Missionárias de Maria, 
em Arcozelo, subordinada ao tema «A Bíblia, Evangelho da Família. 
Ser família cristã, hoje, na Igreja e no mundo».

O Arciprestado de Barcelos promoveu um ciclo de for-
mação destinado aos conselhos económicos paroquiais, confrarias 
e irmandades e comissões de festas. 

A primeira sessão realizou-se em 16 e em 23 de janeiro, para 
o lado sul e para o lado norte daquele arciprestado, respetivamente.

O Conselho Pastoral da paróquia de Santa Maria Maior, 
arciprestado de Barcelos, reúne em 07 de fevereiro. Da agenda 
consta uma reflexão sobre as 15 doenças da Igreja diagnosticadas 
pelo Papa Francisco, o documento preparatório do próximo Sínodo 
dos Bispos e a pastoral dos funerais.

A Pastoral Universitária de Braga iniciou em 15 de janeiro 
o primeiro de uma série de encontros de preparação para o Crisma.

Um Dia Litúrgico realizou-se em 17 de janeiro no Auditório 
Vita. O D. Abade de Singeverga, Bernardino Ferreira da Costa, 
orientou uma reflexão sobre o tema «A Fé vivida».
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Um ciclo de quatro conferências subordinado ao tema 
«Olhares sobre economia, cultura, política e família» começa em 
13 de fereiro, no Auditório Vita. Prossegue nos dias 20 de fevereiro 
e 13 e 20 de março.

O Arciprestado de Braga promoveu em 17 de janeiro uma 
ação de formação para ministros extraordinários da comunhão, lei-
tores, cantores, acólitos, zeladoras, sacristães e outros intervenientes 
nas celebrações. 

O Dom Abade de Singeverga falou sobre a «Apresentação dos 
Dons», na Missa, e a sua ligação concreta e inseparável com o 
cuidado dos pobres.

O Conselho de Arciprestes reuniu em 21 de janeiro nos 
Serviços Centrais da Arquidiocese.

O senhor D. Jorge apresentou uma proposta de itinerário 
para os domingos da Quaresma e para cada um dos dias da 
Semana Santa subordinado ao tema genérico «generosamente servir 
o mundo».

Assistentes de agrupamentos do CNE. A Região de Braga 
do Corpo Nacional de Escutas – Escutismo Católico Português 
programou três encontros de formação para assistentes de agrupa-
mento: em 5 de fevereiro para os Núcleos de Braga, Vila Verde, 
Póvoa de Lanhoso e Vieira do Minho; no dia 12, para os Núcleos 
de Guimarães e Fafe; no dia 25, para os Núcleos de Cego do 
Maio, Barcelos e Vila Nova de Famalicão.
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Agenda para março

 06 – Segunda Recoleção de Catequistas do Arciprestado 
de Vila Nova de Famalicão.

 06-08 – Curso de Jovens I - Jovens em Caminhada (JOE-
MCA).

 07 – Encontro da Equipa Arciprestal de Catequese de Vieira 
do Minho. Congresso: A Economia Social (Comissão 
Justiça e Paz, no Auditório Prof. Manuel Isidro Alves 
da Faculdade de Ciências Sociais - UCP). Conselho 
Arquidiocesano da Pastoral de Jovens (CAPJ). Assem-
bleia Regional Ordinária da Associação Católica de 
Enfermeiros e Profissionais de Saúde (ACEPS.)

 07-08 – Retiro de Cura Interior do Renovamento Carismático 
Católico (Apúlia).

 08 –  Ofertório para a Caritas Portuguesa. Cortejo Bíblico, 
inserido na Semana Bíblica Arciprestal de Barcelos. 
Via-Sacra no Bom Jesus, pela Cúria Juvenil Nossa 
Senhora da Anunciação – Braga. Assembleia Geral - 
Jovens em Caminhada (JOEMCA).

 10 – Encontro de coordenadores paroquiais e Equipa 
Arciprestal de Catequese de Celorico de Basto.

 11 – Conselho Episcopal.
 13 – Formação Cristã de Adultos: VI Encontro de «Fé Vi-

vida»: A cultura (em cada Zona Pastoral de Barcelos).
 14 – Encontro de oração para catequistas do Arciprestado 

de Cabeceiras de Basto. Reflexão Pascal: “A alegria 
da Ressurreição pressupõe o caminho do calvário” 
- Associação Católica de Enfermeiros e Profissionais 
de Saúde (ACEPS). Reunião da Equipa da Páscoa 
Jovem - Jovens em Caminhada (JOEMCA). Pré-
-Seminário no Seminário Menor.
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 15 – Retiro Anual da Liga Eucarística.
 17 – Encontro de catequistas coordenadores paroquiais do 

Arciprestado de Amares.
 18 – Conselho de Arciprestes.
 20-22 – Retiro em tempo quaresmal para catequistas do 

Arciprestado de Vila do Conde/ Póvoa de Varzim.
 21 – Dia Arciprestal do Catequista em Vieira do Minho.

Assembleia Arquidiocesana da Quaresma (Sociedade 
São Vicente de Paulo).

 22 – Festival da Canção - Jovens em Caminhada (JOE-
MCA). Celebração da Acies, na Sé Primaz (Legião 
de Maria).

 25 – Conselho Arquidiocesano da Pastoral da Saúde. Dia 
Europeu da Criança por Nascer.

 26 – Encontro Quaresmal da Família do Sacerdote.
 27 – Conselho Económico Arquidiocesano.
 28 – Encontro de catequistas coordenadores paroquiais do 

Arciprestado de Póvoa de Lanhoso. Dia Diocesano 
de Formação (Juventude Operária Católica). Pré-
-Seminário no Seminário Conciliar.

 30 – Encontro da Equipa Arciprestal de Catequese de Fafe.
 31 – Dia Mundial da Juventude (Arciprestados).
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Nomeações erclesiásticas

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

Perante novas necessidades pastorais e procurando responder às 
suas exigências, procedo às seguintes nomeações:

– P.e Delfim Duarte Fernandes nomeado Administrador 
Paroquial in solidum com o P.e José António Arantes de An-
drade das Paróquia de São Miguel de Apúlia e Santa Marinha de 
Rio Tinto, arciprestado de Esposende, continuando com os encargos 
pastorais que já lhes estão confiados.

– P.e António Rodrigues Couto, dispensado, a seu pedido 
e por razões de saúde, da paroquialidade de São Julião de Covelas 
e São Martinho de Ferreiros, arciprestado de Póvoa de Lanhoso.

– P.e António Rafael Moreira Poças, dispensado da paroquia-
lidade de Santo André de Friande, arciprestado de Póvoa de Lanhoso 
e nomeado pároco de São Julião de Covelas e São Martinho de 
Ferreiros, em acumulação com São Martinho de Tours de Monsul, 
São João de Rei e Santo Estevão de Geraz, do mesmo arciprestado.

4. Clero e Seminários
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– P.e Elias Amaral nomeado pároco de Santo André de 
Friande, arciprestado de Póvoa de Lanhoso, em acumulação com 
Santa Maria de Moure, São Martinho de Águas Santas, São Pedro 
de Ajude e Santa Maria de Verim, do mesmo arciprestado.

– P.e José Pedro Oliveira Novais, nomeado Director Es-
piritual da Cúria Juvenil da Legião de Maria, Comitium de Vila 
Nova de Famalicão.

– Dr. Ricardo José Pereira da Costa nomeado Gestor do 
Centro Social e Paroquial de Sobreposta, como delegado do pároco, 
em ligação directa com os atuais membros da Direção. O P.e Artur 
Vieira Marques será ajudado pelo Cón. Avelino Marques Amorim 
que procurará encontrar outros sacerdotes que com ele colaborem.

Braga e Cúria Arquiepiscopal, 29 de janeiro de 2015.

+ Jorge Ferreira da Costa Ortiga, Arcebispo Primaz

Notícias diversas 

O Cabido da Sé Primacial apresentou em 03 de janeiro 
cumprimentos de Ano Novo ao senhor D. Jorge Ortiga, que nesse 
dia celebrava o 27.º aniversário da ordenação episcopal.

Instituição de Acólitos. O senhor D. Francisco Senra presidiu 
em 25 de janeiro a uma celebração eucarística que decorreu no 
Seminário Conciliar de São Pedro e São Paulo durante a qual fo-
ram instituídos no ministério de acólito Fernando Torres, Fernando 
Machado, José Oliveira, Paulo Gomes, Rúben da Cruz e Vítor Sá.

Uma recoleção para o Clero realizou-se em 13 de janeiro 
no Seminário Conciliar.
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O Cónego Joaquim Augusto Félix de Carvalho participa  
na XIII Conferência Litúrgica Internacional de Bose, na Itália, entre 
04 e 06 de junho. No dia 05 apresenta o trabalho «Una metafora 
dell’eternità: la cappella Árvore da Vida (Seminário Conciliar de 
São Pedro e São Paulo».

O P. José Miguel Torres Pereira foi encontrado morto 
em 20 de janeiro na Casa Paroquial da Apúlia, no arciprestado 
de Esposende.

A propósito, A Arquidiocese divulgou em 21 de janeiro o 
seguinte comunicado:

«1. A Arquidiocese de Braga foi, ontem, tristemente surpreendida 
com a morte do Pe. José Miguel Torres Pereira, pároco de Apúlia 
e Rio Tinto, localidades pertencentes ao concelho de Esposende.

É com grande pesar e esperança cristã que vivemos este mo-
mento.

2. À família enlutada, e a todos os paroquianos de Apúlia e 
Rio Tinto, apresentamos as nossas mais sentidas condolências. Po-
dem estar certos da nossa oração e proximidade neste momento 
de particular sofrimento.

3. Pesando embora o facto da autópsia ainda não ter sido 
realizada, de acordo com pareceres médicos ligados ao caso, tudo 
nos leva a crer que o sacerdote faleceu vítima de insuficiência 
respiratória aguda, ou seja, a morte deveu-se a causas naturais. 

Sabemos que o Pe. José Miguel teve recentemente problemas 
de foro respiratório. Tratou-se de uma pneumonia aguda, que terá 
conduzido a este desenlace fatal. 

Numa tentativa desesperada para conseguir respirar, o pároco 
terá tentado fazer, ele mesmo, uma traqueostomia que, infelizmente, 
não resultou.
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4. Neste sentido, e analisados os pareceres médicos, não se 
confirmam as notícias avançadas por órgãos de comunicação so-
cial, nomeadamente os que apontavam um assalto a culminar num 
assassinato como causa de morte.

5. O Pe. José Miguel dedicou toda a sua vida à Igreja, desde 
tenra idade, quando aos 12 anos entrou para o 7º ano do Semi-
nário Menor de Braga. 

A Arquidiocese de Braga une-se ao coração agradecido e 
emocionado dos irmãos no sacerdócio, paroquianos de todas as 
comunidades por onde passou, casais do Centro de Preparação para 
o Matrimónio Arquidiocesano, do qual era assistente, e jornalistas 
e colaboradores do «Diário do Minho», onde foi director durante 
5 anos e outros tantos como assessor do director.

6. O funeral será na próxima sexta-feira, dia 23 de Janeiro, às 
10h00, na paróquia da Apúlia. 

No final desta eucaristia, segue em cortejo fúnebre para Beli-
nho, Esposende, onde será celebrada nova eucaristia às 15h00, indo 
depois a sepultar no cemitério paroquial.

Dai-lhe, Senhor, o eterno descanso entre os esplendores da 
luz perpétua».

Nascido em Belinho, arciprestado de Esposende, em 15 de maio 
de 1974, José Miguel Torres Pereira frequentou os Seminários de 
Braga e foi ordenado sacerdote em 30 de janeiro de 1999.

Começou por ser pároco de Cabanelas, no arciprestado de 
Vila Verde.

Em 03 de setembro de 2004 foi nomeado Vigário Paroquial 
de Belinho, durante a incapacidade, por razões de saúde, do P. 
Manuel José da Costa Leal. Veio a ser dispensado em 17 de ju-
nho de 2005.
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Como seminarista trabalhou, nas férias, na Redação do «Diário 
do Minho». Mais tarde, em acumulçação com a paroquialidade de 
Cabanelas, foi assessor do diretor daquele jornal, de que veio a ser 
diretor entre 09 de junho de 2005 e 18 de julho de 2010.

Foi, então nomeado pároco da Apúlia e de Rio Tinto, no 
arciprestado de Esposende.

Em 24 de novembro de 2011 foi nomeado vice-arcipreste 
do arciprestado de Esposende e em 12 de setembro de 2013, 
assistente arquidiocesano do CPM (Centro de Preparação para 
o Matrimónio), em acumulação com a paroquialidade da Apúlia 
e de Rio Tinto.

Praticante de desporto, foi guarda-redes da seleção nacional de 
futsal dos padres, tendo disputado vários campeonatos internacionais 
da Clericus Cup.

Faleceu em consequência de uma bronco-pneumonia.

O Padre Manuel Ferreira da Torre faleceu em 26 de ja-
neiro, com 76 anos.

Natural de Vila-Chã, arciprestado de Esposende, estudou nos 
Seminários de Braga. Ordenado sacerdote, fez o seu estágio na 
Paróquia de S. Vítor, no arciprestado de Braga, sendo, depois, en-
viado para o Alto Minho. 

Foi, durante cinco décadas, pároco das comunidades de Messe-
gães, Valadares e Sá, e desde julho de 1985, de Abadim. Todas no 
arciprestado de Monção. 

Nos últimos tempos, quando não podia continuar a paroquiar, 
devido a doença, regressou a casa da família.  

A Câmara Municipal de Monção, que em 2013 atribuiu àquele 
sacerdote o galardão de Cidadão de Mérito, refere que o P. Manuel 
Ferreira da Torre desempenhou uma ação meritória e louvável 
na vertente educacional, cultural, desportiva, associativa e cívica.  
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Fundador do posto de telescola em Valadares e professor nas escolas 
de Tangil e Monção, esteve na génese da fundação da U.D. «Os 
Raianos» e da associação «Censo».

Integrou o Rotary Clube de Monção em 1985, tendo assumido 
as funções de presidente durante dois mandatos.
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Notícias diversas

A Semana do Consagrado realizou-se em Braga entre 26 
de janeiro e 02 de fevereiro. 

A Congregação dos Missionários do Espírito Santo 
deu início em 16 de janeiro a um Curso de Relação Pastoral de 
Ajuda, no Seminário da Silva. A segunda sessão decorreu no dia 
30. As próximas estão programadas para 13 e 27 de fevereiro e 
06 de março.

A Congregação da Divina Providência e da Sagrada 
Família encerrou em 11 de janeiro as comemorações do 25.º 
aniversário do falecimento do seu fundador, Cónego doutor Adão 
Salgado Vaz de Faria. O senhor Arcebispo Primaz presidiu a uma 
celebração da Eucaristia no salão paroquial de S. Clemente de Sande.

Duas Religiosas do Mosteiro da Visitação, na Vila das Aves, 
foram autorizadas a sair da clausura para, em 31 de janeiro, neste 
ano da Vida Consagrada, darem o seu testemunho numa reunião 
do Conselho Pastoral Paroquial.

Desde há cerca de quinze anos que não entrou mais ninguém 
para aquele mosteiro.

5. Religiosos/as
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O Externato Paulo VI, de Braga, celebrou entre 21 e 30 de 
fevereiro  a Semana da Madre Trindade, com o tema «Um sonho 
missionário».

Madre Trindade foi a fundadora da Congregação das Escravas da 
Santíssima Eucaristia e da Mãe de Deus, proprietária do Externato.

Este é frequentado por cerca de 400 alunos. 
Começou em 1970 com o jardim de infância e hoje também 

recebe alunos dos primeiro, segundo e terceiro ciclos do ensino 
básico.

O P. Miguel Siqueira Almeida, S.J., dirige desde setembro 
de 2014 o Centro Académico  de Braga (CAB) e é reitor da 
Comunidade Pedro Arrupe.

O P. Manuel Morujão, S.J. esteve na segunda quinzena de 
janeiro em Timor onde orientou encontros de formação para os 
sacerdotes daquele país.

A Irmã Emília Almeida, da Congregação da Divina Provi-
dência e da Sagrada Família, celebrou em 03 de janeiro as Bodas 
de Oiro de Profissão Religiosa.

Benvinda Fernandes (Irmã Benvinda de Nossa Senhora de 
Fátima Fernandes) faleceu em 02 de janeiro na Comunidade da 
Residência Teresiana, da Companhia de Santa Teresa de Jesus, em 
Braga.

Natural de Atiães, arciprestado de Vila Verde, tinha 92 anos.

A Irmã Laurinda Ferreira da Costa, da Congregação do 
Sagrado Coração de Maria, faleceu em 11 de janeiro na residência 
da Rua D. Pedro V, n.º 1, em Braga.

Natural de Macieira, arciprestado de Barcelos, onde foi sepul-
tada, tinha 93 anos. 
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A Irmã Elvira Gomes de Aguiar, da Congregação do 
Sagrado Coração de Maria, faleceu em 13 de janeiro na Casa de 
Acolhimento da Quinta da Armada, em Braga.

Natural de Barqueiros, arciprestado de Barcelos, tinha 97 anos 
de idade.
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Notícias diversas

O Santuário de S. Bento da Porta Aberta iniciou em 04 
de janeiro as comemorações do 400.º aniversário. 

Na celebração euacarística a que presidiu, o senhor D. Jorge 
Ortiga falou do trabalho como um direito de todos.

No fim da Eucaristia foi benzido o «círio de S. Bento», de que 
foram levadas catorze réplicas, uma para cada um dos arciprestados.

A exposição “Os Têxteis no Religioso - Paramentaria e 
ornatos litúrgicos do acervo da Irmandade de São Vicente” 
foi inaugurada em 16 de janeiro na igreja de S. Vicente, em Braga.

Foram expostas, entre outras peças, os paramentos eclesiásticos, 
alfaias litúrgicas, peças destinadas à ornamentação dos locais de 
culto, como toalhas e frontais de altar e outras peças destinadas a 
atos processionais, como bandeiras e os guiões. 

Potencialidades turísticas. O Polo de Braga da Universidade 
Católica, em parceria com a Arquidiocese, anunciou em 26 de 
janeiro  as bases de um projeto que visa assegurar  a promoção 
e o desenvolvimento das poptencialidades turísticas de todos os 
concelhos da região do Minho.

 

6. Património
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Notícias diversas

Celebração interparoquial do Crisma. O senhor D. Jorge 
Ortiga presidiu em 24 de janeiro, na igreja de Gualtar, à celebração 
interparoquial do Crisma para fiéis da Zona Este da Cidade de Braga. 

Foram crismados 63 jovens que concluíram o 10.º ano de 
catequese.  

A IX edição do Presépio de Priscos, o maior presépio ao 
vivo da Europa, foi visitada por mais de 93 mil pessoas.

Faculdade de Teologia. A Direção do Núcleo de Braga 
da Faculdade de Teologia da Universidade Catílica Portuguesa foi 
reconduzida em 19 de janeiro. 

João Duque é o presidente. António Cachadinha Alves, o se-
cretário. Joaquim Félix de Carvalho, João Sousa Correia e Isabel 
Varanda, vogais.

Um «Cerco de Jericó» realizou-se em 20/21 de janeiro na 
paróquia de Ribeirão, arciprestado de Vila Nova de Famalicão, numa 
iniciativa dos Cursos de Cristandade.

O Santíssimo Sacramento esteve exposto entre as 21h00 do dia 
20 e as 21h00 do dia 21.

7. Educação da Fé
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Notícias diversas

O movimento católico Convívios Fraternos realizou em 
03 de janeiro, na igreja paroquial de Gamil, o primeiro encontro 
juvenil do ano pastoral, para a zona de Barcelos. O encontro de-
correu sob o tema «Aprender a ser feliz».

«Do Natal aos Reis» foi o tema de um concerto que o 
coro dos Jovens Cantores de Guimarães deu no Auditório Vita 
em 09 de janeiro. 

Os catequistas coordenadores paroquiais dos arciprestados 
de Póvoa de Lanhoso e de Vieira do Minho reuniram  em 24 de 
janeiro entre as 09h00 e as 17h00.

Um encontro arciprestal de catequistas realizou-se em 
31 de janeiro em Vila Nova de Famalicão, subordinado ao tema 
«Viv’a Fé». 

O programa incluiu uma conferência sobre a «Gaudium et 
Spes», a cargo do Cónego Luís Miguel Figueiredo Rodrigues, no 
Centro Paroquial de Calendário, e uma arruada com catequistas 
pelo centro da cidade, até à igreja matriz.

8. Apostolado dos Leigos
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O Agrupamento de Escuteiros de Cambeses S. Tiago, 
no arciprestado de Barcelos, celebrou em 24 de janeiro o 40.º 
aniversário. 

O Núcleo de Barcelos do Corpo Nacional de Escutas 
(CNE) iniciou em 25 de janeiro as comemorações do 90.º ani-
versário da sua fundação. 

Aquele Núcleo principiou com a fundação do Agrupamento 
n.º 13 – Alcaides de Faria, que continua ativo. 

O programa incluiu a celebração da Eucaristia na igreja matriz, 
precedida de um desfile que partiu de quatro pontos distintos da 
cidade com a participação de quatro fanfarras.

A Junta Central do CNE atribuiu a João Araújo, do Agrupa-
mento 13, a insígnia de Cavaleiro  da Pátria.

A Liga Eucarística da Lage, no arciprestado de Vila Verde, 
celebrou o 47.º aniversário para homens e o 36.º para as mulheres.

Estiveram representadas as Ligas Eucarísticas dos arciprestados 
de Amares, Braga, Guimarães, Ponte de Lima, Vieira do Minho e 
Vila Verde.

Fundada na sequência de um apelo feito por Pio XII em 1942, 
A Liga Eucarística começou por incluir apenas homens.

O Comitium de Braga da Legião de Maria promoveu em 
24 e 25 de janeiro, no Centro de Cultura e Recreio da Apúlia, 
um fim de semana durante o qual se refletiu sobre a instituição 
familiar: uniões de facto, divórcio, recasados, casais separados com 
permanência do vínculo, processos de nulidade matrimonial, etc. 

Orientou os trabalhos o diretor espiritual, Cónego Manuel 
Fernando de Sousa e Silva.  
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Notícias diversas

A Santa Casa da Misericórdia de Fafe assumiu em 01 de 
janeiro a gestão do Hospital de S. José. 

Fundada em 1860, aquela unidade hospitalar, propriedade da 
Santa Casa da Misericórdia, tinha sido nacionalizada em 1976.

Santa Casa da Misericórdia de Esposende. Os corpos 
sociais da Santa Casa da Misericórdia de Esposende, eleitos em 28 
de dezembro, tomaram posse em 01 de janeiro. 

Maria Emília Pinto Vilarinho Rodrigues de Barros Zão foi 
reeleita provedora para um outro mandato de quatro anos. Também 
fazem parte da Mesa Administariva os mesários efetivos Agostinho 
Penteado Neiva, João Luís Braga Laranjeira, Manuel Lopes de 
Boaventura, Maria Goretti de Sousa Felgueiras, Maria Hermínia 
Gigante Bacelar Fernandes e Rui Manuel Cavalheiro Cunha. São 
suplentes João de Lemos, João Pinto Loureiro e Manuel dos Passos 
dos Santos Ferreira.

Santa Casa da Misericórdia de Barcelos. A nova Mesa 
Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Barcelos, eleita 
para o quadriénio 2015/2018, de que é Provedor Vítor Coutinho, 
tomou posse em 17 de janeiro.

9. Pastoral Social
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O novo Provedor, que sucede a António Pedras, afirmou que 
a Santa Casa não vai assumir a gestão do hospital da cidade, ao 
contrário do que defendia o seu antecessor. Prefere continuar a 
auferir do Estado a renda do imóvel, de que é proprietária.

A Santa Casa da Misericórdia de Vila Verde inaugurou em 
09 de janeiro um Lar de Idosos em Valbom S. Pedro. Representa 
um investimento de 1,5 milhões de euros, dispõe de 40 camas e 
criou 24 postos de trabalho.

Os corpos sociais para 2015/2018 tomaram posse em 13 de 
janeiro. Bento Morais continua Provedor.

O Museu Pio XII promove nas tardes de sábado, de janeiro 
a julho, um conjunto de atividades para crianças e jovens.

A Creche do Centro Social da paróquia de S. Vítor, 
no arciprestado de Braga, promoveu, com início em 17 de janeiro, 
um conjunto de vinte sessões de formação com pais de crianças 
dos quatro meses aos três anos.

A Creche da Associação Vicentina da paróquia de S. Vicente, 
no arciprestado de Braga, iniciou em 28 de janeiro um conjunto 
de cinco sessões sobre «massagem de bebé».

O Instituto Mons. Airosa (IMA) anunciou em 27 de janei-
ro estar a implementar, desde janeiro, um novo projeto educativo 
que permite às jovens a aquisição progressiva de competências em 
ordem à sua plena autonomia.

O Centro Social da Paróquia de Curvos, no arciprestado 
de Esposende, foi selecionado como ES+ (Iniciativa de Alto Po-
tencial em Inovação e Empreendedorismo Social).
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Abel Varzim,
“paladino da justiça social”

Por Acílio Estanqueiro Rocha*

Decorrem actualmente as comemorações do cinquentenário da 
morte do Padre Abel Varzim (1964), nascido em Cristelo (Barce-
los) a 29 de Abril de 1902, que tiveram início em 16 de Março 
passado, na Igreja da Encarnação (Lisboa), onde foi pároco (1951-
1957), e que terminarão, na terra onde nasceu (1902), em 16 do 
mês corrente. Foi no cenário mencionado da capital que ocorreu 
também o lançamento da 3ª edição do livro «Procissão dos Passos: 
uma vivência no Bairro Alto», onde, numa prosa dilacerante, vitu-
pera a “acção corruptora dos lupanares” e luta pela reinserção das 
raparigas abandonadas: “a prostituição entranhava-se de tal modo nas 
suas casas, nas ruas e no ar que respirava, que mais parecia feudo 
do Diabo, do que paróquia da Igreja de Cristo”.

Na dimensão intelectual, avulta que o sacerdote minhoto 
ordenado em 1925, depois professor no Seminário de Beja (por 
entendimento entre as duas dioceses), veio a frequentar a Uni-
versidade de Lovaina (Bélgica), onde obteve o doutoramento em 

10. Memória
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Ciências Político-Sociais (1934), com a defesa da tese intitulada 
Le Boerenbond Belge, que versa acerca duma famosa “Liga dos 
Camponeses” (Boerenbond, em flamengo), que teve então um 
papel incontornável na modernização da agricultura belga; nessa 
sua pesquisa, desenvolveu um estudo quer histórico quer socioe-
conómico, com a análise, numa visão cooperativa, dos problemas 
da classe agrária e da sua “obra de ressurgimento e grandeza” 
nesse país – tal como o ilustra o subtítulo da tese – L’œuvre 
du relèvement et de la grandeur de la classe agricole d’un pays 
–, que uma renomada editora parisiense (Desclée de Brouwer) 
publicou logo a seguir.

De facto, após a sua ordenação, a experiência de cinco anos 
em terras alentejanas tocou-o indubitavelmente para a dramática 
situação dos agricultores, em especial para a clamorosa situação dos 
agricultores, que labutavam do nascer ao pôr-do-sol e cujo trabalho 
era impiedosamente explorado por ricos senhores, que, da dureza 
das condições de trabalho dos camponeses, só retiravam benefícios.

No Prólogo da sua tese, o autor é claro: “Ao estudar o Boe-
renbond e a obra grandiosa que ele realiza, teremos em vista pôr a 
claro o poder da organização no restabelecimento da classe agrícola, 
cuja miséria ou prosperidade condicionam a vida económica de 
toda uma nação. Por outro lado, colocando-nos do ponto de vista 
da acção social católica, quisemos atrair a atenção dos homens 
de acção para os benefícios religiosos e sociais duma organização 
completa da classe agrícola, tão frequentemente esquecida nas nossas 
realizações sociais”.

Em «O Trabalhador», que de quinzenário passou a semanário, 
definido por Abel Varzim como “órgão de defesa dos operários 
e porta-voz da doutrina social da Igreja”, fez-se ouvir, primeiro 
como colaborador, depois como responsável pela redacção, mas 
sempre como a alma desse veículo ao serviço dos trabalhadores, 
até que o regime o silenciou (1938-1948), porque esse era um 
arauto incómodo duma situação social onde campeava a explora-
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ção e a injustiça, ou, como dizia a ordem de suspensão “sine die” 
(09/07/1948), porque “prejudicava a alma da nação”. 

Como expressão do ideal que o movia, Abel Varzim escrevia 
(01/08/1935): “O Trabalhador causa confusão a muita gente. Porquê? 
Porque – dizem esses católicos que nunca leram as Encíclicas – a 
classe operária está calada, está resignada e contenta-se com o que 
tem. Que nós a andamos a espicaçar, a despertar-lhe cobiças, a 
desinquietá-la. Numa palavra: que a andamos a revolucionar, sem 
necessidade nenhuma, porque ela lá se vai aguentando como está e 
continuaria calada, se nós não falássemos dos seus direitos. O que 
os faz falar assim é o interesse. Sabem que não têm razão. Não. A 
situação actual da sociedade é injusta. Que colabore na injustiça 
quem quiser, nós, não”.

Sem dúvida, trata-se de uma figura extraordinária, cuja notorie-
dade é incontornável, seja a nível de pensamento seja na actividade 
fraterna de dedicação ao outro, mormente na defesa dos trabalhadores 
e no auxílio aos desprotegidos; destes, ele mesmo confessa no seu 
Diário: “Não há um dia de sossego, meu Deus! Sempre a miséria 
a rondar-me a porta... e eu sem lhes poder valer!”. 

Na sua obra, escrita com letras mas também com actos, estão 
presentes as dores e as angústias das pessoas, os bairros de lata 
com os seus graves problemas, a fome e o desemprego; a este, 
denominou-o como “um dos cancros sociais com as mais terríveis 
consequências e o maior flagelo social (…)” – definição, infeliz-
mente, hoje recorrente.

A sua inteira dedicação à causa dos trabalhadores, bem como 
aos mais desfavorecidos, tornou-o uma figura ímpar de uma pas-
toral social renovada, assente num conhecimento profundo dos 
problemas sociológicos haurido nos seus estudos universitários no 
estrangeiro; por isso, foi o fundador e inesquecível assistente da Liga 
Operária Católica, cuja actividade foi inexoravelmente reprimida 
pelo Estado Novo. 
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Apóstolo da justiça social

Seja na Universidade de Lovaina, onde obteve o doutoramento 
em Ciências Políticas e Sociais, seja nas páginas de «O Trabalhador», 
que o tornou bem presente nas questões laborais, seja como Páro-
co (desde 1948) da Encarnação (Lisboa), onde não só desenvolveu 
intensa actividade social (Casa do Trabalho, a Sopa dos Pobres, 
Posto Médico), mas fundou centros de cooperativa popular e de 
recuperação (Lisboa e Porto), o Padre Abel Varzim foi um dos mais 
extraordinários apóstolos da justiça social.

São ainda questões sociais que suscita, como deputado à Assem-
bleia Nacional (1938-42), ao escrever (1947): “Quando, no primeiro 
ano em que estive na Assembleia Nacional, tive a triste ideia de, 
um dia, anunciar um aviso-prévio sobre os Sindicatos Nacionais, 
fui avisado, no dia seguinte (…) de que nessa mesma noite tinha 
sido dado aniquilar-me, porque se não poderia consentir que um 
Padre tratasse destes assuntos”.

Assim, cerca de um mês depois de tomar posse do lugar de 
deputado, ficou logo a saber o que o esperava no fim do mandato. 

Nessa sua intervenção (17/02/1939), disse: “O Homem é um 
ser, por natureza, social. Isolado, sozinho, nada pode fazer. Desde 
o berço à tumba nós somos devedores para com todos os nossos 
irmãos. O que vestimos, o que comemos, a nossa própria educação, 
tudo nos foi dado pelo trabalho dos outros homens. (…) Eu tenho, 
portanto, para com eles toda uma dívida a pagar, uma divida de 
justiça. Aquilo que eles me deram devo retribui-lo, empregando 
toda a minha actividade, todo o meu esforço, tudo aquilo de que 
sou capaz para o bem comum”.

Fundador e assistente geral da Liga Operária Católica (1936-48), 
professor do Instituto de Serviço Social (1938-48) e Director do 
Secretariado Económico-Social da Acção Católica (1939-48), a sua 
vida foi sempre um percurso árduo e inabalável pela justiça social. 
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No desabafo do seu Diário – autêntico solilóquio livre – con-
fessa: “O Estado-Salazar é quem manda na Igreja, confundem-se 
quase neste País e o mal avança de cada vez mais… Escreverei as 
minhas impressões pouco a pouco. Por agora apenas quero registar, 
no dia de hoje, o facto: – Querem que eu saia da Acção Católica. 
Porquê? – Por ter defendido a doutrina social da Igreja. Porquê? – 
Por ter procurado servir a Igreja e reagir contra a sua submissão 
a Salazar. Porque mais? – Por ser incómoda a minha presença e 
inabalável a minha intransigência”.

Figura incomum e estrénuo lutador, como era, seguiu-se o seu 
afastamento, por pressão governamental, das funções já mencionadas. 

Cansado de perseguição política e esmagado pela maledicência 
impiedosa regressou (1957) à sua terra natal (Cristelo-Barcelos), 
sempre vigiado pela polícia política, mas envolvendo-se ainda na 
organização duma cooperativa agrícola – a SAMI (Sociedade Aví-
cola do Minho).

Além de alcançar um elevado patamar universitário, toda a sua 
vida veio a ser um valioso testemunho aplicado da sabedoria haurida 
na sua formação, em prol da dignificação do trabalho.

Abel Varzim, um Mestre da questão social, foi-o no sentido 
integral do termo: à teoria soube aliar a serenidade inconformista 
de uma prática corajosa, quando então imperava uma política di-
tatorial que censurava os seus escritos e vigiava a sua actividade, e 
de um meio social conservador que pretendia intimidar o defensor 
arrojado dos mais desfavorecidos, o advogado intrépido da melhoria 
das condições de vida dos trabalhadores, o apóstolo inquebrantável 
da doutrina social da Igreja. 

Homenageado em 1994, aquando do 30º aniversário da sua 
morte, e então condecorado pelo Dr. Mário Soares com a “Ordem 
da Liberdade” (a título póstumo), também a Conferência Episcopal 
Portuguesa o definiu como “apóstolo dos trabalhadores, paladino 
da justiça social em Portugal e defensor das vítimas contra a dig-
nidade humana”. 
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A vida e obra do Padre Doutor Abel Varzim devem de ser 
rememoradas, hoje, quando, no País, se praticam os mais baixos 
salários da União Europeia, a desigualdade social é gritante (uma 
das mais maiores da UE), a chaga do desemprego arruína famílias 
e devasta a nossa sociedade, a ostentação mostra-se arrogante, a 
corrupção campeia por todo o lado, os valores da solidariedade 
desvanecem-se.

Foi evocando os seus primeiros tempos como Pároco que 
escreveu (1957):

Desci, a passo e passo, a longa escada
Que leva em linha recta à podridão.
Mal eu cheguei, soou como um trovão
A mais feroz, sarcástica risada.

E vi!… Eu vi a face desvairada
Do Mal erguer-se. E – tétrica visão!
Fazer-me a mesma torva recepção
Numa sonora e louca gargalhada!

Que fazes tu aqui? Tudo isto é meu!
Só meu! De mais ninguém! Fica-o sabendo!
E, com rancor, tentou despedaçar-me.

Fiquei! – Mas quem combate não sou eu,
Porque eu, só de ver o Mal, ia morrendo,
E morrendo inda estou, só de lembrar-me.

*Texto publicado no «Diário do Minho» de 09 e 11 de novembro de 2014.
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Mensageiro Eucarístico

Em janeiro completou-se um século sobre a data da publicação 
do primeiro número de Mensageiro Eucarístico, a única revista 
eucarística publicada em Portugal durante mais de 50 anos.

Foi fundador, redator e administrador da revista o padre Abílio 
Gomes Correia, pároco de S. Mamede de Este, de quem está em 
curso o processo de beatificação.

Recorde-se que a publicação do Mensageiro aconteceu numa 
época verdadeiramente tortuosa para o país. A República foi pro-
clamada em 5 de outubro de 1910 e a Lei da Separação entre o 
Estado Português e a Igreja Católica foi imposta por Afonso Costa 
em 1911. Pela mesma altura, os feriados religiosos passaram a ser 
dias de trabalho, mantendo-se apenas o Domingo, para descanso. 
Os párocos que lessem na igreja a Pastoral Colectiva dos Bispos 
seriam perseguidos pela Carbonária.

Os atos de culto foram totalmente proibidos e os clérigos não 
podiam usar traje eclesiástico.

A nível nacional, as finanças iam-se degradando progressivamente, 
piorando com a Primeira Guerra Mundial.

O padre Abílio, também perseguido pela Carbonária, começou 
a divulgar a antiga tradição portuguesa da Adoração ao Santíssimo 
Sacramento através da publicação do Mensageiro. Em poucos anos 
atingiu mais de 3.000 assinantes, sendo a publicação recomendada 
por todos os bispos portugueses. 

3.



2. Igreja Diocesana

Da Igreja em Portugalgal

3.





Canonizado o P. José Vaz

O Papa Francisco canonizou em 14 de janeiro 
o P. José Vaz, missionário dos séculos XVII-
-XVIII apresentado como exemplo de diálogo 
e tolerância.

O Papa canonizou em 14 de janeiro, no Sri Lanka, o padre 
José Vaz, nascido em Goa, então território português, a 21 de 
abril de 1651, numa celebração que reuniu centenas de milhares 
de pessoas.

A comunidade católica em Goa fez-se presente na cerimónia 
e o arcebispo de Goa e Damão, D. Filipe Neri Ferrão, foi o res-
ponsável por apresentar a biografia do novo santo durante a Missa 
de canonização, num espaço de cinco quilómetros à beira-mar, o  
Parque ‘Galle Face Green’ de Colombo.

O sacerdote foi um dos principais missionários no Sri Lanka, 
onde morreu a 16 de janeiro de 1711, e a sua proclamação como 
santo contou com os votos favoráveis da sessão ordinária da Con-
gregação para as Causas dos Santos em relação a este processo, sem 
exigir um novo milagre.
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José Vaz, sacerdote da Congregação do Oratório foi beatificado 
por São João Paulo II em janeiro de 1995, também durante uma 
viagem ao Sri Lanka.

Aquele sacerdote chegou a ser preso, sob acusação de espiona-
gem ao serviço da coroa portuguesa, e ajudou clandestinamente as 
comunidades católicas, celebrando Missa de noite, para além de ter 
traduzido o Evangelho para a língua tâmil e o cingalês.

A página oficial da visita papal recorda que, apesar de vestígios 
mais antigos, o Cristianismo “começou a espalhar-se no Sri Lanka 
apenas com a chegada dos portugueses, no século XVI”.

Uma frota comandada por Lourenço de Almeida chegou a 
Colombo, a atual capital, a 15 de novembro de 1505, numa altura 
em que a ilha estava dividida em três reinos: o tâmil a norte e 
dois cingaleses, no centro e no sul.

Em 1543, cinco franciscanos enviados pelo rei D. João III 
chegaram a Kotte para converter o soberano local, o que viria a 
acontecer com o rei Dharmapala em 1551.

Esta conversão abriu caminho ao crescimento da fé católica, 
num esforço de missionação que contou com a participação de 
outras ordens religiosas, como os jesuítas ou os dominicanos.

A meio do século XVII, os holandeses chegaram à ilha e ex-
pulsaram os portugueses, ocupando os seus territórios, ao que se 
seguiu a proibição do catolicismo.

Foi neste contexto que decorreu a ação do padre São José 
Vaz, que entrou no Sri Lanka disfarçado, para ajudar os católicos.
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Encontro Nacional de Leigos

Decorreu no Porto o II Encontro Nacional de Leigos. 
Na sessão de encerramento, em 24 de janeiro, os 
cristãos foram convidados a ter «amor à camisola».

O II Encontro Nacional de Leigos, sobre tema “Recolocar o 
homem no centro da sociedade, do pensamento e da vida”, decorreu 
no Centro de Congressos da Alfândega do Porto, em 24 de janeiro, 
e teve por conferencista principal o ensaísta francês Fabrice Hadjadj.

Alexandra Viana Lopes, presidente da Confederação Nacional 
das Associações de Apostolado dos Leigos (CNAL) afirmou que a 
reunião de mais de 800 pessoas para debater a “dignidade da pessoa 
humana” é um sinal da atenção às “urgências da vida”.

“800 ou 900 pessoas que se sentiram desafiadas a refletir sobre 
a dignidade humana e sobre serviço ao homem é um dado por si”, 
disse a coordenadora da CNAL no fim do II Encontro Nacional 
de Leigos (ENL), que decorreu em 24 de janeiro no Centro de 
Congressos da Alfândega do Porto.

Alexandra Viana Lopes considera que ligar centralidade do ho-
mem à necessidade de respostas a “cada uma das pessoas” e a “cada 
necessidade e urgência da vida” foi outra preocupação do II ENL, 
traduzida no debate, em seis painéis, de “bocados da vida de todas 
as pessoas, como a educação, a saúde ou ciência”.

“Existia e existe a menção que nos é proposta pela Igreja. Há 
um sentir comum de ‘Leigos de Portugal’, sim”, referiu Alexandra 
Viana Lopes.

D. Antonino Dias, presidente da Comissão Episcopal Laicado 
e Família, setor que inclui o apostolado dos leigos, desafiou os 
cristãos a terem “amor à camisola”.
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“Como o mundo seria diferente se os cristãos tivessem amor 
à camisola. Como seria diferente, sem fanatismos, sem excessos”, 
disse o bispo de Portalegre-Castelo Branco na sessão de encerra-
mento do II ENL.

“Estamos numa assembleia com um perfil de leigos, que não 
se sentem apenas protagonistas da evangelização, porque batizados, 
mas muitos pertencem ao que chamamos o apostolado organizado”, 
disse o presidente da Comissão Episcopal.

Para D. Antonino Dias, o “apostolado organizado é uma riqueza, 
mas será tanto mais quanto menos viver fechado e debruçado sobre 
si mesmo, o que implica formação, sentido de missão”.

“Os bispos estão ao vosso lado para que todos dêmos as mãos 
e sejamos capazes de construir um mundo melhor, colocando o 
homem no centro”, sustentou.

Para o bispo da diocese do Porto, que acolheu o II ENL, D. 
António Francisco dos Santos, todos os batizados estão compro-
metidos, “em sentido pleno” na evangelização.

“A evangelização é de todos. Não é clerical nem laical. É 
eclesial. Levar a alegria do Evangelho pertence a todos”, disse. 

D. António Francisco dos Santos referiu que “a Igreja de Por-
tugal deve reconhecer a capacidade de mobilização e a lucidez de 
visão de compromisso de leigos no meio do mundo”

A CNAL, promotora do Encontro Nacional de Leigos, foi cria-
da em 2011. Tem por objetivo “fomentar o discernimento cristão 
das realidades contemporâneas e dos desafios da sua evangelização, 
através da promoção do conhecimento, da reflexão e da avaliação 
dos sinais dos tempos”, promover a comunhão entre os leigos e 
contribuir para uma “maior unidade de espírito e de ação”.

Em novembro de 2013 promoveu, em Coimbra, o 1º Encontro 
Nacional de Leigos, sobre o tema “Cultura do Encontro na Igreja 
e no Mundo contemporâneo”.
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Em declarações aos jornalistas, Alexandra Viana Lopes, coor-
denadora da CNAL, disse que a Conferência quer “Manter a 
periodicidade anual de encontros”.





Da Santa Sé

4.





Mensagem para a Quaresma
 

Fortalecei os vossos corações (Tg 5, 8) é o tema 
da mensagem do Papa Francisco para a próxima 
Quaresma.

 
Amados irmãos e irmãs,

Tempo de renovação para a Igreja, para as comunidades e para 
cada um dos fiéis, a Quaresma é sobretudo um «tempo favorável» 
de graça (cf. 2 Cor 6, 2). 

Deus nada nos pede, que antes não no-lo tenha dado: «Nós 
amamos, porque Ele nos amou primeiro» (1 Jo 4, 19). Ele não 
nos olha com indiferença; pelo contrário, tem a peito cada um de 
nós, conhece-nos pelo nome, cuida de nós e vai à nossa procura, 
quando O deixamos. Interessa-Se por cada um de nós; o seu amor 
impede-Lhe de ficar indiferente perante aquilo que nos acontece. 

Coisa diversa se passa connosco! Quando estamos bem e co-
modamente instalados, esquecemo-nos certamente dos outros (isto, 
Deus Pai nunca o faz!), não nos interessam os seus problemas, nem 
as tribulações e injustiças que sofrem; e, assim, o nosso coração cai 
na indiferença: encontrando-me relativamente bem e confortável, 
esqueço-me dos que não estão bem! 
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Hoje, esta atitude egoísta de indiferença atingiu uma dimensão 
mundial tal que podemos falar de uma globalização da indiferença. 
Trata-se de um mal-estar que temos obrigação, como cristãos, de 
enfrentar.

Quando o povo de Deus se converte ao seu amor, encontra 
resposta para as questões que a história continuamente nos coloca. 
E um dos desafios mais urgentes, sobre o qual me quero deter 
nesta Mensagem, é o da globalização da indiferença.

Dado que a indiferença para com o próximo e para com Deus 
é uma tentação real também para nós, cristãos, temos necessidade 
de ouvir, em cada Quaresma, o brado dos profetas que levantam 
a voz para nos despertar.

A Deus não Lhe é indiferente o mundo, mas ama-o até ao 
ponto de entregar o seu Filho pela salvação de todo o homem. 
Na encarnação, na vida terrena, na morte e ressurreição do Filho 
de Deus, abre-se definitivamente a porta entre Deus e o homem, 
entre o Céu e a terra. 

E a Igreja é como a mão que mantém aberta esta porta, por 
meio da proclamação da Palavra, da celebração dos Sacramen- 
tos, do testemunho da fé que se torna eficaz pelo amor (cf. 
Gl 5, 6). 

O mundo, porém, tende a fechar-se em si mesmo e a fechar 
a referida porta através da qual Deus entra no mundo e o mun-
do n’Ele. Sendo assim, a mão, que é a Igreja, não deve jamais 
surpreender-se, se se vir rejeitada, esmagada e ferida.

Por isso, o povo de Deus tem necessidade de renovação, para 
não cair na indiferença nem se fechar em si mesmo. Tendo em 
vista esta renovação, gostaria de vos propor três textos para a vossa 
meditação.



2194. Da Santa Sé

1. «Se um membro sofre, com ele sofrem todos os 
membros» (1 Cor 12, 26): A Igreja.

Com o seu ensinamento e sobretudo com o seu testemunho, a 
Igreja oferece-nos o amor de Deus, que rompe esta reclusão mortal 
em nós mesmos que é a indiferença. Mas, só se pode testemunhar 
algo que antes experimentámos. 

O cristão é aquele que permite a Deus revesti-lo da sua bon-
dade e misericórdia, revesti-lo de Cristo para se tornar, como Ele, 
servo de Deus e dos homens. 

Bem no-lo recorda a liturgia de Quinta-feira Santa com o rito 
do lava-pés. Pedro não queria que Jesus lhe lavasse os pés, mas de-
pois compreendeu que Jesus não pretendia apenas exemplificar como 
devemos lavar os pés uns aos outros; este serviço, só o pode fazer 
quem, primeiro, se deixou lavar os pés por Cristo. Só essa pessoa 
«tem a haver com Ele» (cf. Jo 13, 8), podendo assim servir o homem.

A Quaresma é um tempo propício para nos deixarmos servir 
por Cristo e, deste modo, tornarmo-nos como Ele. 

Verifica-se isto quando ouvimos a Palavra de Deus e recebe-
mos os sacramentos, nomeadamente a Eucaristia. Nesta, tornamo-
-nos naquilo que recebemos: o corpo de Cristo. Neste corpo, não 
encontra lugar a tal indiferença que, com tanta frequência, parece 
apoderar-se dos nossos corações; porque, quem é de Cristo, pertence 
a um único corpo e, n’Ele, um não olha com indiferença o outro.

«Assim, se um membro sofre, com ele sofrem todos os mem-
bros; se um membro é honrado, todos os membros participam da 
sua alegria» (1 Cor 12, 26).

A Igreja é communio sanctorum (comunhão dos santos), não só 
porque, nela, tomam parte os Santos mas também porque é comu-
nhão de coisas santas: o amor de Deus, que nos foi revelado em 
Cristo, e todos os seus dons; e, entre estes, há que incluir também 
a resposta de quantos se deixam alcançar por tal amor. 
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Nesta comunhão dos Santos e nesta participação nas coisas 
santas, aquilo que cada um possui, não o reserva só para si, mas 
tudo é para todos. E, dado que estamos interligados em Deus, 
podemos fazer algo mesmo pelos que estão longe, por aqueles 
que não poderíamos jamais, com as nossas simples forças, alcançar: 
rezamos com eles e por eles a Deus, para que todos nos abramos 
à sua obra de salvação.

2. «Onde está o teu irmão?» (Gn 4, 9): As paróquias 
e as comunidades

Tudo o que se disse a propósito da Igreja universal é necessário 
agora traduzi-lo na vida das paróquias e comunidades. 

Nestas realidades eclesiais, consegue-se porventura experimentar 
que fazemos parte de um único corpo? Um corpo que, simulta-
neamente, recebe e partilha aquilo que Deus nos quer dar? Um 
corpo que conhece e cuida dos seus membros mais frágeis, pobres 
e pequeninos? Ou refugiamo-nos num amor universal pronto a 
comprometer-se lá longe no mundo, mas que esquece o Lázaro 
sentado à sua porta fechada (cf. Lc 16, 19-31)?

Para receber e fazer frutificar plenamente aquilo que Deus nos 
dá, deve-se ultrapassar as fronteiras da Igreja visível em duas direções.

Em primeiro lugar, unindo-nos à Igreja do Céu na oração. 
Quando a Igreja terrena reza, instaura-se reciprocamente uma 
comunhão de serviços e bens que chega até à presença de Deus.

 Juntamente com os Santos, que encontraram a sua plenitude 
em Deus, fazemos parte daquela comunhão onde a indiferença é 
vencida pelo amor. 

A Igreja do Céu não é triunfante, porque deixou para trás as 
tribulações do mundo e usufrui sozinha do gozo eterno; antes pelo 
contrário, pois aos Santos é concedido já contemplar e rejubilar com 
o facto de terem vencido definitivamente a indiferença, a dureza 
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de coração e o ódio, graças à morte e ressurreição de Jesus. E, 
enquanto esta vitória do amor não impregnar todo o mundo, os 
Santos caminham connosco, que ainda somos peregrinos. 

Convicta de que a alegria no Céu pela vitória do amor crucifica-
do não é plena enquanto houver, na terra, um só homem que sofra 
e gema, escrevia Santa Teresa de Lisieux, doutora da Igreja: «Muito 
espero não ficar inativa no Céu; o meu desejo é continuar a traba-
lhar pela Igreja e pelas almas» (Carta 254, de 14 de Julho de 1897).

Também nós participamos dos méritos e da alegria dos San-
tos e eles tomam parte na nossa luta e no nosso desejo de paz 
e reconciliação.

 Para nós, a sua alegria pela vitória de Cristo ressuscitado é 
origem de força para superar tantas formas de indiferença e dureza 
de coração.

Em segundo lugar, cada comunidade cristã é chamada a atravessar 
o limiar que a põe em relação com a sociedade circundante, com 
os pobres e com os incrédulos. A Igreja é, por sua natureza, mis-
sionária, não fechada em si mesma, mas enviada a todos os homens.

Esta missão é o paciente testemunho d’Aquele que quer con-
duzir ao Pai toda a realidade e todo o homem. A missão é aquilo 
que o amor não pode calar.

A Igreja segue Jesus Cristo pela estrada que a conduz a cada 
homem, até aos confins da terra (cf. Act 1, 8). Assim podemos ver, 
no nosso próximo, o irmão e a irmã pelos quais Cristo morreu e 
ressuscitou. Tudo aquilo que recebemos, recebemo-lo também para 
eles. E, vice-versa, tudo o que estes irmãos possuem é um dom 
para a Igreja e para a humanidade inteira.

Amados irmãos e irmãs, como desejo que os lugares onde a Igreja 
se manifesta, particularmente as nossas paróquias e as nossas comunida-
des, se tornem ilhas de misericórdia no meio do mar da indiferença!
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3. «Fortalecei os vossos corações» (Tg 5, 8): Cada um 
dos fiéis

Também como indivíduos temos a tentação da indiferença. 
Estamos saturados de notícias e imagens impressionantes que nos 
relatam o sofrimento humano, sentindo ao mesmo tempo toda a 
nossa incapacidade de intervir. Que fazer para não nos deixarmos 
absorver por esta espiral de terror e impotência?

Em primeiro lugar, podemos rezar na comunhão da Igreja 
terrena e celeste. Não subestimemos a força da oração de muitos! 

A iniciativa 24 horas para o Senhor, que espero se celebre em 
toda a Igreja – mesmo a nível diocesano – nos dias 13 e 14 de 
Março, pretende dar expressão a esta necessidade da oração.

Em segundo lugar, podemos levar ajuda, com gestos de carida-
de, tanto a quem vive próximo de nós como a quem está longe, 
graças aos inúmeros organismos caritativos da Igreja. 

A Quaresma é um tempo propício para mostrar este interesse 
pelo outro, através de um sinal – mesmo pequeno, mas concreto 
– da nossa participação na humanidade que temos em comum.

E, em terceiro lugar, o sofrimento do próximo constitui um 
apelo à conversão, porque a necessidade do irmão recorda-me a fra-
gilidade da minha vida, a minha dependência de Deus e dos irmãos. 

Se humildemente pedirmos a graça de Deus e aceitarmos os 
limites das nossas possibilidades, então confiaremos nas possibilidades 
infinitas que tem de reserva o amor de Deus. E poderemos resistir 
à tentação diabólica que nos leva a crer que podemos salvar-nos 
e salvar o mundo sozinhos.

Para superar a indiferença e as nossas pretensões de omnipotência, 
gostaria de pedir a todos para viverem este tempo de Quaresma 
como um percurso de formação do coração, a que nos convidava 
Bento XVI (Carta enc. Deus caritas est, 31). 
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Ter um coração misericordioso não significa ter um coração 
débil. Quem quer ser misericordioso precisa de um coração forte, 
firme, fechado ao tentador mas aberto a Deus; um coração que 
se deixe impregnar pelo Espírito e levar pelos caminhos do amor 
que conduzem aos irmãos e irmãs; no fundo, um coração pobre, 
isto é, que conhece as suas limitações e se gasta pelo outro.

Por isso, amados irmãos e irmãs, nesta Quaresma desejo rezar 
convosco a Cristo: «Fac cor nostrum secundum cor tuum – Fa-
zei o nosso coração semelhante ao vosso» (Súplica das Ladainhas 
ao Sagrado Coração de Jesus). Teremos assim um coração forte e 
misericordioso, vigilante e generoso, que não se deixa fechar em si 
mesmo nem cai na vertigem da globalização da indiferença.

Com estes votos, asseguro a minha oração por cada crente e 
cada comunidade eclesial para que percorram, frutuosamente, o 
itinerário quaresmal, enquanto, por minha vez, vos peço que rezeis 
por mim. Que o Senhor vos abençoe e Nossa Senhora vos guarde!

Vaticano, Festa de São Francisco de Assis, 4 de Outubro de 2014.
Francisco

Comunicar a família

«Comunicar a família: ambiente privilegiado do encon-
tro na gratuidade do amor» é o tema da mensagem 
do Papa Francisco para o XLIX Dia Mundial das 
Comunicações Sociais, que se celebra em 17 de maio.

O tema da família encontra-se no centro duma profunda 
reflexão eclesial e dum processo sinodal que prevê dois Sínodos, 
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um extraordinário – acabado de celebrar – e outro ordinário, 
convocado para o próximo mês de Outubro. Neste contexto, 
considerei  oportuno que o tema do próximo Dia Mundial das 
Comunicações Sociais tivesse como ponto de referência a família. 
Aliás, a família é o primeiro lugar onde aprendemos a comunicar. 
Voltar a este momento originário pode-nos ajudar quer a tornar 
mais autêntica e humana a comunicação, quer a ver a família dum 
novo ponto de vista.

Podemos deixar-nos inspirar pelo ícone evangélico da visita 
de Maria a Isabel (Lc 1, 39-56). «Quando Isabel ouviu a sauda-
ção de Maria, o menino saltou-lhe de alegria no seio e Isabel 
ficou cheia do Espírito Santo. Então, erguendo a voz, exclamou: 
“Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu 
ventre”» (vv. 41-42).

Este episódio mostra-nos, antes de mais nada, a comunicação 
como um diálogo que tece com a linguagem do corpo. Com efeito, 
a primeira resposta à saudação de Maria é dada pelo menino, que 
salta de alegria no ventre de Isabel. Exultar pela alegria do encontro 
é, em certo sentido, o arquétipo e o símbolo de qualquer outra 
comunicação, que aprendemos ainda antes de chegar ao mundo. O 
ventre que nos abriga é a primeira «escola» de comunicação, feita 
de escuta e contacto corporal, onde começamos a familiarizar-nos 
com o mundo exterior num ambiente protegido e ao som tran-
quilizador do pulsar do coração da mãe. Este encontro entre dois 
seres simultaneamente tão íntimos e ainda tão alheios um ao outro, 
um encontro cheio de promessas, é a nossa primeira experiência 
de comunicação. E é uma experiência que nos irmana a todos, 
pois cada um de nós nasceu de uma mãe.

Mesmo depois de termos chegado ao mundo, em certo sentido 
permanecemos num «ventre», que é a família. Um ventre feito de 
pessoas diferentes, interrelacionando-se: a família é «o espaço onde 
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se aprende a conviver na diferença» (Exort. ap. Evangelii gaudium, 
66). Diferenças de géneros e de gerações, que comunicam, antes 
de mais nada, acolhendo-se mutuamente, porque existe um vín-
culo entre elas. E quanto mais amplo for o leque destas relações, 
tanto mais diversas são as idades e mais rico é o nosso ambiente 
de vida. O vínculo está na base da palavra, e esta, por sua vez, 
revigora o vínculo. Nós não inventamos as palavras: podemos usá-
-las, porque as recebemos. É em família que se aprende a falar 
na «língua materna», ou seja, a língua dos nossos antepassados (cf. 
2 Mac 7, 21.27). Em família, apercebemo-nos de que outros nos 
precederam, nos colocaram em condições de poder existir e, por 
nossa vez, gerar vida e fazer algo de bom e belo. Podemos dar, 
porque recebemos; e este circuito virtuoso está no coração da 
capacidade da família de ser comunicada e de comunicar; e, mais 
em geral, é o paradigma de toda a comunicação.

A experiência do vínculo que nos «precede» faz com que a 
família seja também o contexto onde se transmite aquela forma 
fundamental de comunicação que é a oração. Muitas vezes, ao 
adormecerem os filhos recém-nascidos, a mãe e o pai entregam-
-nos a Deus, para que vele por eles; e, quando se tornam um 
pouco maiores, põem-se a recitar juntamente com eles orações 
simples, recordando carinhosamente outras pessoas: os avós, outros 
parentes, os doentes e atribulados, todos aqueles que mais precisam 
da ajuda de Deus. Assim a maioria de nós aprendeu, em família, 
a dimensão religiosa da comunicação, que, no cristianismo, é toda 
impregnada de amor, o amor de Deus que se dá a nós e que nós 
oferecemos aos outros.

Na família, é sobretudo a capacidade de se abraçar, apoiar, acom-
panhar, decifrar olhares e silêncios, rir e chorar juntos, entre pessoas 
que não se escolheram e todavia são tão importantes uma para a 
outra… é sobretudo esta capacidade que nos faz compreender o que 
é verdadeiramente a comunicação enquanto descoberta e construção 
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de proximidade. Reduzir as distâncias, saindo mutuamente ao en-
contro e acolhendo-se, é motivo de gratidão e alegria: da saudação 
de Maria e do saltar de alegria do menino deriva a bênção de 
Isabel, seguindo-se-lhe o belíssimo cântico do Magnificat, no qual 
Maria louva o amoroso desígnio que Deus tem sobre Ela e o seu 
povo. De um «sim» pronunciado com fé, derivam consequências que 
se estendem muito para além de nós mesmos e se expandem no 
mundo. «Visitar» supõe abrir as portas, não encerrar-se no próprio 
apartamento, sair, ir ter com o outro. A própria família é viva, se 
respira abrindo-se para além de si mesma; e as famílias que assim 
procedem, podem comunicar a sua mensagem de vida e comunhão, 
podem dar conforto e esperança às famílias mais feridas, e fazer 
crescer a própria Igreja, que é uma família de famílias.

Mais do que em qualquer outro lugar, é na família que, vivendo 
juntos no dia-a-dia, se experimentam as limitações próprias e alheias, 
os pequenos e grandes problemas da coexistência e do pôr-se de 
acordo. Não existe a família perfeita, mas não é preciso ter medo 
da imperfeição, da fragilidade, nem mesmo dos conflitos; preciso é 
aprender a enfrentá-los de forma construtiva. Por isso, a família onde 
as pessoas, apesar das próprias limitações e pecados, se amam, torna-se 
uma escola de perdão. O perdão é uma dinâmica de comunicação: 
uma comunicação que definha e se quebra, mas, por meio do arre-
pendimento expresso e acolhido, é possível reatá-la e fazê-la crescer. 
Uma criança que aprende, em família, a ouvir os outros, a falar de 
modo respeitoso, expressando o seu ponto de vista sem negar o dos 
outros, será um construtor de diálogo e reconciliação na sociedade.

Muito têm para nos ensinar, a propósito de limitações e co-
municação, as famílias com filhos marcados por uma ou mais 
deficiências. A deficiência motora, sensorial ou intelectual sempre 
constitui uma tentação a fechar-se; mas pode tornar-se, graças ao 
amor dos pais, dos irmãos e doutras pessoas amigas, um estímulo 
para se abrir, compartilhar, comunicar de modo inclusivo; e pode 
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ajudar a escola, a paróquia, as associações a tornarem-se mais aco-
lhedoras para com todos, a não excluírem ninguém.

Além disso, num mundo onde frequentemente se amaldiçoa, 
insulta, semeia discórdia, polui com as murmurações o nosso am-
biente humano, a família pode ser uma escola de comunicação 
feita de bênção. E isto, mesmo nos lugares onde parecem preva-
lecer como inevitáveis o ódio e a violência, quando as famílias 
estão separadas entre si por muros de pedras ou pelos muros mais 
impenetráveis do preconceito e do ressentimento, quando parece 
haver boas razões para dizer «agora basta»; na realidade, abençoar 
em vez de amaldiçoar, visitar em vez de repelir, acolher em vez 
de combater é a única forma de quebrar a espiral do mal, para 
testemunhar que o bem é sempre possível, para educar os filhos 
na fraternidade.

Os meios mais modernos de hoje, irrenunciáveis sobretudo para 
os mais jovens, tanto podem dificultar como ajudar a comunicação 
em família e entre as famílias. Podem-na dificultar, se se tornam 
uma forma de se subtrair à escuta, de se isolar apesar da presença 
física, de saturar todo o momento de silêncio e de espera, ignorando 
que «o silêncio é parte integrante da comunicação e, sem ele, não 
há palavras ricas de conteúdo» (Bento XVI, Mensagem do XLVI 
Dia Mundial das Comunicações Sociais, 24/1/2012); e podem-na 
favorecer, se ajudam a narrar e compartilhar, a permanecer em 
contacto com os de longe, a agradecer e pedir perdão, a tornar 
possível sem cessar o encontro. Descobrindo diariamente este centro 
vital que é o encontro, este «início vivo», saberemos orientar o 
nosso relacionamento com as tecnologias, em vez de nos deixarmos 
arrastar por elas. Também neste campo, os primeiros educadores são 
os pais. Mas não devem ser deixados sozinhos; a comunidade cristã 
é chamada a colocar-se ao seu lado, para que saibam ensinar os 
filhos a viver, no ambiente da comunicação, segundo os critérios 
da dignidade da pessoa humana e do bem comum.
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Assim o desafio que hoje se nos apresenta, é aprender de novo 
a narrar, não nos limitando a produzir e consumir informação, 
embora esta seja a direcção para a qual nos impelem os potentes 
e preciosos meios da comunicação contemporânea. A informação 
é importante, mas não é suficiente, porque muitas vezes simplifica, 
contrapõe as diferenças e as visões diversas, solicitando a tomar 
partido por uma ou pela outra, em vez de fornecer um olhar 
de conjunto.

No fim de contas, a própria família não é um objecto acerca 
do qual se comunicam opiniões nem um terreno onde se com-
batem batalhas ideológicas, mas um ambiente onde se aprende 
a comunicar na proximidade e um sujeito que comunica, uma 
«comunidade comunicadora». Uma comunidade que sabe acom-
panhar, festejar e frutificar. Neste sentido, é possível recuperar um 
olhar capaz de reconhecer que a família continua a ser um grande 
recurso, e não apenas um problema ou uma instituição em crise. 
Às vezes os meios de comunicação social tendem a apresentar a 
família como se fosse um modelo abstracto que se há-de aceitar 
ou rejeitar, defender ou atacar, em vez duma realidade concreta 
que se há-de viver; ou como se fosse uma ideologia de alguém 
contra outro, em vez de ser o lugar onde todos aprendemos o 
que significa comunicar no amor recebido e dado. Ao contrário, 
narrar significa compreender que as nossas vidas estão entrelaçadas 
numa trama unitária, que as vozes são múltiplas e cada uma é 
insubstituível.

A família mais bela, protagonista e não problema, é aquela que, 
partindo do testemunho, sabe comunicar a beleza e a riqueza do 
relacionamento entre o homem e a mulher, entre pais e filhos. 
Não lutemos para defender o passado, mas trabalhemos com pa-
ciência e confiança, em todos os ambientes onde diariamente nos 
encontramos, para construir o futuro.
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Cardinalato vocação de serviço

O Papa Francisco enviou uma carta aos prelados 
que vai criar cardeais no consistório de 14 de fe-
vereiro, incluindo o patriarca de Lisboa, para lhes 
dizer que o cardinalato é uma vocação ao serviço, 
não um “prémio”.

“Manter-se no serviço em humildade não é fácil quando se 
considera o cardinalato como um prémio, como o culminar de 
uma carreira, uma dignidade do poder ou de distinção superior”, 
escreve.

A missiva, divulgada em 23 de janeiro pelo jornal do Vaticano, 
‘L’Osservatore Romano’, recomenda que se celebre a nomeação 
com espírito de sobriedade, para evitar que nos naturais festejos “se 
insinue o espírito mundano, que inebria mais do que a aguardente 
em jejum, desorienta e separa da cruz de Cristo”.

“Muitos irão alegrar-se por esta tua nova vocação e, como bons 
cristãos, farão festa (porque é próprio do cristão alegrar-se e saber 
festejar. Aceita-o com humildade”, pede Francisco.

A carta tem a data de 4 de janeiro, dia em que o Papa anun-
ciou a criação de 15 cardeais eleitores, provenientes de 14 países, 
incluindo D. Manuel Clemente, bem como o bispo de Santiago, 
Cabo Verde, D. Arlindo Furtado.

O bispo emérito de Xai-Xai, Moçambique, D. Júlio Duarte 
Langa, de 87 anos, é um dos cinco cardeais não-eleitores que 
também vão ser criados pelo Papa a 14 de fevereiro.
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“Ser cardeal significa incardinar-se na Diocese de Roma para 
dar testemunho da Ressurreição do Senhor, até ao derramamento 
de sangue, se necessário”, aponta o Papa.

O Santo Padre dirige-se aos futuros cardeais para lhes assegurar 
a sua oração para este “novo serviço, que é um serviço de ajuda, 
apoio e proximidade especial à pessoa do Papa e pelo bem da Igreja”.

“Adeus, até 14 de fevereiro. Prepara-te com a oração e um 
pouco de penitência, que tenhas muita paz e alegria. E, por favor, 
peço-te que não te esqueças de rezar por mim”, conclui.

Este será o segundo consistório do atual pontificado, após a 
criação de 19 cardeais, entre os quais 16 eleitores, a 22 de feve-
reiro de 2014.

O sofrimento das famílias

O Papa Francisco aproveitou a inauguração do 
Ano judiciário da Rota Romana, em 24 de 
janeiro, para fazer uma reflexão sobre o contexto 
humano e cultural no qual hoje são realizados 
tantos casamentos.

A crise de valores na sociedade não é certamente um fenómeno 
recente, reconhece o Papa. Já o Beato Paulo VI estigmatizava as 
doenças do homem moderno “tornado vulnerável por um relativismo 
sistemático… assim que exteriormente tenta impugnar a “majestade 
da lei”, e interiormente substitui o império da consciência moral 
pelo capricho da consciência psicológica”.
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De facto, continua o Papa Francisco, o abandono de uma pers-
petiva de fé floresce inevitavelmente em um falso conhecimento 
do matrimónio, que não deixa de ter consequências no amadure-
cimento da vontade nupcial. E a Igreja conhece o sofrimento de 
muitos núcleos familiares que se desintegram, deixando atrás de si 
as ruínas de relações afetivas, de projetos, de expetativas comuns.

O juiz é chamado a fazer a sua análise judicial quando há 
dúvida sobre a validade do matrimónio, para constatar se há um 
vício na origem do consenso, seja diretamente pelo defeito de válida 
intenção, seja por grave deficiência na compreensão do matrimónio 
mesmo que determine a vontade.

A crise do matrimónio, de facto, não raramente tem a sua raiz 
na crise de conhecimento da fé, isto é, da adesão a Deus e ao seu 
projeto de amor realizado em Jesus Cristo.

A experiência pastoral ensina-nos que hoje há um grande nú-
mero de fiéis em situação irregular, e que sua história sofreu um 
forte influxo da difusa mentalidade mundana que leva a perseguir, 
ao invés da glória do Senhor, o bem-estar pessoal.

Um dos frutos de tal comportamento é “uma fé fechada no 
subjetivismo, onde interessa unicamente uma determinada experiência 
ou uma série de raciocínios e conhecimentos que se acredita podem 
confortar e iluminar, mas onde o sujeito em definitiva permanece 
fechado na imanência da sua própria razão ou de seus sentimentos”.

Por isso, afirma o Papa, “o juiz, ao ponderar a validade do 
consentimento expresso, deve levar em conta o contexto de 
valores e de fé – ou da sua carência ou ausência – na qual a 
intenção matrimonial se formou. De facto, o não conhecimento 
dos conteúdos da fé poderia levar ao que o Código chama erro 
determinante da vontade. Esta eventualidade não deve ser vista 
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mais como algo essencial como no passado. Tal erro não ameaça 
somente a estabilidade do matrimônio, a sua exclusividade e fe-
cundidade, mas leva os nubentes “à reserva mental sobre a mesma 
permanência da união, ou a sua exclusividade, que viria a faltar 
se a pessoa amada não realizasse mais as próprias expectativas de 
bem-estar afetivo”.

Gostaria, portanto, de exortar os senhores a um maior e apai-
xonado compromisso no seu ministério, na tutela da unidade da 
jurisprudência na Igreja. Quanto trabalho pastoral pelo bem de 
tantos casais, e de tantos filhos, muitas vezes vítimas desses eventos! 
Também aí, há necessidade de uma conversão pastoral das estruturas 
eclesiásticas, para oferecer o “opus iustitiae” àqueles que se dirigem 
à Igreja para esclarecer a sua situação conjugal.

Eis a sua difícil missão, como de todos os juízes nas dioceses: 
não fechar a salvação das pessoas dentro de amarras do “jurisdi-
cismo”. A função do direito é orientada à “salus animarum” com 
a condição de que, evitando sofismas distantes da carne viva das 
pessoas em dificuldade, ajudem a estabelecer a verdade no momento 
do consenso: se isso foi fiel a Cristo ou à mentirosa mentalidade 
mundana.

Enfim, para favorecer um real acesso de todos os fiéis à jus-
tiça da Igreja, o Papa indica a necessária presença junto a todo o 
Tribunal eclesiástico de pessoas competentes que prestem solícitos 
conselhos sobre a possibilidade de introduzir uma causa de nulida-
de matrimonial segundo os padrões estabelecidos, retribuídos pelos 
mesmos tribunais, que exercem a função de advogados. 

E conclui o seu discurso com um dado positivo: um relevante 
número de causas junto à Rota Romana é de gratuito patrocínio 
em favor de partes que, por causa das suas difíceis condições eco-
nómicas, não podem pagar um advogado. 
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Causas de nulidade céleres 

O Papa Francisco recebeu na manhã de 24 de ja-
neiro, no Vaticano, 120 participantes do Congresso da 
Pontifícia Universidade Gregoriana sobre a Dignitas 
Connubii, no décimo aniversário de sua publicação. 
Essa Instrução trata das causas de nulidade do 
matrimónio nos tribunais diocesanos e interdiocesanos.

O Santo Padre saudou inicialmente os Padres da Faculdade de 
Direito Canônico da Pontifícia Universidade Gregoriana, que orga-
nizou o Congresso, com o auxilio do Pontifício Conselho para os 
Textos legislativos e da Consociatio internationalis studio iuris canô-
nicos. Os participantes eram provenientes de várias partes do mundo.

A grande participação neste encontro – disse o Papa – indica 
a importância da Instrução Dignitas connubii, que não é destinada 
aos especialistas do direito, mas aos operadores dos tribunais locais: 
de facto, um modesto, mas útil vade-mécum que toma realmente 
pela mão os ministros dos tribunais para a realização do processo, 
de modo que seja seguro e rápido juntos.

Um procedimento seguro porque indica e explica com clareza 
a meta do processo mesmo, ou seja a certeza moral: essa requer 
que seja excluído qualquer dúvida de erro. Um desenvolvimento 
rápido porque – como ensina a experiência comum – caminha 
mais rapidamente quem conhece bem a estrada a ser percorrida.

O Papa faz ainda uma constatação: “O conhecimento e eu 
diria as preocupações desta Instrução poderão também no futuro 
ajudar os ministros dos tribunais a abreviar o caminho processual, 
percebido muitas vezes pelos cônjuges como longo e árduo”. 
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Ainda não foram explorados todos os recursos que esta Ins-
trução coloca à disposição para um processo célere, desprovido de 
qualquer formalismo fim a si mesmo; não podem ser excluídas para 
o futuro novas medidas legislativas que visem o mesmo objetivo. 
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Recensões

5.





Compreender, celebrar e 
viver a reconciliação e o  
perdão

Autor: Dionísio Borobio
Editora: A. O.

Com o livro Compreender, celebrar e 
viver a reconciliação e o perdão pretende-se oferecer uma 
síntese simples a propósito do sacramentio da reconciliação peni-
tencial, procurando:

destacar o que há de fundamental e permanente, relativizando 
o secundário e mutável;

ajudar a compreender o conteúdo e o sentido deste grande 
sacramento da conversão, reconciliação e perdão;

recordar a pluralidade de formas de celebrar e viver essa con-
versão, reconciliação e perdão;

mostrar a relação que existe entre a reconciliação sacramental 
e as reconciliações reais da vida.

O conteúdo do livro distribui-se por quatro capítulos: que 
tem o sacramento da reconciliação a ver com a vida; sentido e 
conteúdo do sacramento da reconciliação; como viver e celebrar 
a reconciliação penitencial; o processo penitencial.
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O Autor é professor catedrático de liturgia e sacramentologia 
na Faculdade de Teologia da Pontifícia Universidade de Salamanca.

Nascemos e jamais 
morreremos

Autores: Simone Troisi e Cristyiana Paccini
Editora: A. O. 

Nascemos e jamais morreremos narra 
o que foi a vida de Chiara Corbella Petrillo, 
uma senhora que morreu aos 28 anos, em 

junho de 2012, vítima de cancro, por ter posto à frente da sua a 
vida do filho que trazia no ventre, Francesco.

Antes do nascimento deste filho, em maio de 2011, já Chiara 
e o marido Enrico tinham acompanhado no seu nascimento para 
o Céu os dois primeiros filhos do casal, Maria Grazia Letizia, em 
2009, e  Davide Giovanni, em 2010.

Neste livro encontra-se a proximidade de uma vida desconcer-
tante que, muito além do sofrimento, testemunha a paz de uma 
profunda experiência de Deus à qual é impossível ficar indiferente. 

Chiara viveu como filha de Deus, abandonando-se confiada-
mente ao seu Amor e à sua vontade, abraçando a lógica da cruz: 
a da doação gratuita e radical de si mesma por Amor. Mostra que 
é possível viver bem a situação de doença.

Os autores do livro, casados em 2008, empenhados na pastoral 
familiar e na formação de noivos, foram testemunhas diretas de 
toda a história de Chiara Corbella Petrillo.
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