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Apresentação
Escolhemos para tema do mês uma nota pastoral do senhor D. 

Jorge Ortiga sobre «Educação, Família e Liberdade».
Do senhor Arcebispo Primaz publicamos também mensagens a 

propósito do Dia da Arquidiocese, do Dia de Fiéis Defuntos, dos 
limites nas deslocações, da Semana dos Seminários. Homilia na 
solenidade de S. Martinho de Dume.

 
Publicamos do senhor D. Nuno a conferência «A Família como 

Igreja Doméstica na Exortação Apostólica Amoris Laetitia» proferida 
nas Jornadas Nacionais de Catequistas. Publicamos também um 
texto em que reafirma a oposição ao propósito de legislar sobre 
a eutanásia e o suicídio assistido, assim como pormenorizadas in-
formações relativas a visitas pastorais a paróquias do arciprestado 
de Esposende.

 
Da Igreja em Portugal publicamos notas pastorais sobre a Semana 

Nacional da Educação Cristã e as celebrações de Todos os Santos 
e de Fiéis Defuntos e a homilia proferida por D. José Ornelas em 
Fátima, em13 de outubro.

Evocamos, sentidamente, D. José Augusto Martins Fernandes 
Pedreira.

 
Damos notícia da nova encíclica do Papa Francisco, «Fratelli 

Tutti». Publicamos a mensagem em que propõe um pacto educativo 
global e parte substancial de uma carta sobre a Europa.



Informamos da beatificação do jovem Carlo Acutis.
 
O Cónego José Paulo Leite de Abreu defende o Parque da 

Ponte, em Braga, como propriedade da Arquidiocese e M. Ribeiro 
Fernandes recorda a Abadia e S. Bento da Porta Aberta.

 
O Diretor



Tema do Mês

1.





Educação, Família e Liberdade
Nota Pastoral do senhor D. Jorge Ortiga a pro-
pósito da Semana Nacional da Educação Cristã.

1. O combate de um pai e de uma mãe da nossa Arquidiocese 
em prol da liberdade de educação e do direito dos progenitores 
escolherem o tipo de educação a dar aos seus filhos vem sendo 
objeto de múltiplos comentários e opiniões. Um casal de sim-
ples cidadãos, desprovido de qualquer tipo de poder e influência 
especiais mobiliza a opinião pública de todo o país e desafia o 
poder político. Independentemente do juízo sobre os meios que 
escolheram para tal combate, a sua coragem e o seu espírito de 
missão são merecedores do nosso respeito e da nossa solidariedade. 
As inquietações que vêm sofrendo não deixarão de dar fruto em 
benefícios de muitas outras famílias, para além do desfecho que o 
caso venha a ter. Seja qual for esse desfecho, a sociedade portugue-
sa está já hoje mais desperta para a importância de reconhecer e 
garantir tais direitos dos pais e mães. Como nunca se impõe uma 
reflexão séria sobre questão tão sensível de tantas consequências 
no presente e no futuro.

Sinto-me estimulado a deixar um pequeno contributo para esta 
reflexão, na Semana da Educação Cristã, que este ano nos propõe 
o lema: “Fortalecer e apoiar a Família Igreja Doméstica”. 
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Esta minha nota pastoral terá valor se suscitar uma maior par-
ticipação e responsabilização por parte dos pais.

2. A doutrina a Igreja é muito clara ao reconhecer os direi-
tos dos pais. Por exemplo, afirma a exortação apostólica Familiaris 
consortio, de São João Paulo II (n. 36): «O direito-dever educativo dos 
pais qualifica-se como essencial, ligado como está à transmissão da vida 
humana; como original e primário, em relação ao dever de educar dos 
outros, pela unicidade da relação de amor que subsiste entre pais e filhos; 
como insubstituível e inalienável, e portanto, não delegável totalmente a 
outros ou por outros usurpável.”

3. Tem-se dito, para justificar a supremacia de direitos do Estado 
no âmbito da educação, que «os filhos não pertencem aos pais» e que 
estes nem sempre cumprem os seus deveres para com os filhos. 

Se é verdade que os filhos não pertencem aos pais, muito 
menos pertencerão ao Estado.

Que haja progenitores que não cumprem os seus deveres para 
com os filhos, desvirtuando a sua missão (por vezes, até muito 
gravemente), daí não decorre que possamos fazer dessas situações 
anómalas a regra. Os filhos não pertencem aos pais. Mas da missão 
educativa dos pais e mães, não pode o Estado apropriar-se. Desde 
logo porque nenhum Estado pode amar como os pais e as mães 
amam os seus filhos. Isso coloca-os numa posição privilegiada para 
discernir o que é melhor para os seus filhos. E nenhum Estado 
tem a capacidade de entrega e sacrifício pelo bem das crianças e 
dos jovens igual à capacidade de entrega e sacrifício dos pais e 
das mães pelo bem dos seus filhos. 

4. A Igreja, a sociedade, a escola e o Estado exercem um im-
portante papel no âmbito da educação, mas um papel subsidiário, de 
ajuda e serviço à família, que só a ela poderá substituir-se quando 
ela esteja de todo incapacitada de exercer a sua missão.

Isto também o afirma a exortação apostólica Amoris laetitia, do 
Papa Francisco (n. 84): «A educação integral dos filhos é, simultaneamente, 
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“dever gravíssimo” e “direito primário” dos pais. Não é apenas um encargo 
ou um peso, mas também um direito essencial e insubstituível que estão 
chamados a defender e que ninguém deveria pretender tirar-lhes. O Estado 
oferece um serviço educativo de maneira subsidiária, acompanhando a função 
não-delegável dos pais, que têm direito de poder escolher livremente o tipo 
de educação – acessível e de qualidade – que querem dar aos seus filhos, 
de acordo com as suas convicções. A escola não substitui os pais; serve-lhes 
de complemento. Este é um princípio básico: “qualquer outro participante 
no processo educativo não pode operar senão em nome dos pais, com o 
seu consenso e, em certa medida, até mesmo por seu encargo” Infelizmente, 
“abriu-se uma fenda entre família e sociedade, entre família e escola; hoje, 
o pacto educativo quebrou-se; e, assim, a aliança educativa da sociedade 
com a família entrou em crise».

5. Mas há um outro fator decisivo. Estes princípios não são 
reconhecidos apenas pela Doutrina Social da Igreja como princípios 
de direito natural; eles encontram reflexo no artigo 26º, nº 1, da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos: «aos pais pertence a 
prioridade do direito de escolher o género de educação a dar aos filhos». 
No mesmo sentido segue o artigo 36º, nº 5 da Constituição por-
tuguesa, ao prescrever que o direito e o dever de educação dos 
filhos compete aos pais.

6. É bom salientar a importância da educação para a cidadania. 
Uma correta educação para a cidadania cimenta a unidade e coesão 
sociais. Há valores que alicerçam uma sã convivência e uma verda-
deira democracia: a dignidade da pessoa humana, o respeito pelos 
direitos fundamentais, a solidariedade, o sentido de bem comum, 
a consciência ambiental (com o cuidado da nossa «casa comum», 
como bem expresso na Laudato si’), a honestidade, o diálogo entre 
pessoas de diferentes convicções. A educação para a cidadania deve 
contribuir para a consciencialização desses valores. Mas uma correta 
educação para a cidadania terá de basear-se em valores consen-
suais, precisamente porque deve ser cimento de unidade e coesão 
numa sociedade pluralista. Se for um instrumento de doutrinação 
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ideológica, tomando partido em questões que não recolhem esse 
consenso (contrariando, assim, o disposto no artigo 43º, n.º 2, da 
Constituição portuguesa: «O Estado não pode programar a educação 
e a cultura segundo quaisquer diretivas filosóficas, estéticas, políticas, ideo-
lógicas ou religiosas»), não será fator de unidade, mas de divisão e 
de uma imposição de pendor totalitário, contrária aos direitos da 
família. Este é parece-me o principal problema subjacente a todas 
as questões abordadas.  

7. Especial atenção e cuidado merece, a este respeito, a maté-
ria da educação sexual, que se integra atualmente na disciplina de 
educação para a cidadania e desenvolvimento. A educação sexual 
não pode reduzir-se a simples informação relativa à prevenção de 
doenças ou da gravidez não planeada; envolve uma dimensão ética. 
E sabemos que a esse respeito não é fácil encontrar um consenso 
na sociedade de hoje. Conhecemos até tentativas de imposição 
sistemática de visões contrárias à antropologia cristã através, preci-
samente, da educação. Assim, por exemplo, visões hedonistas, que 
separam o prazer sexual da comunhão e doação pessoal, total e sem 
reservas, abrindo caminho à instrumentalização do outro. Ou visões 
influenciadas pela ideologia do género, que desvaloriza o corpo 
sexuado e nega a beleza da dualidade sexual inscrita na ordem da 
criação («Deus os criou homem e mulher [Gn 1, 27] e considerou que 
a sua obra era muito boa» [Gn 1, 31]).

8. Perante a tentativa de imposição, ofensiva das convicções 
éticas e religiosas das famílias dos educandos, vale o princípio da 
primazia dos direitos desta, reconhecido pela Doutrina Social da 
Igreja e pelo referido artigo 26.º, n. 2, da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos. Podemos mesmo dizer que se essa prima-
zia não vale neste âmbito (de tão acentuada intimidade e de tão 
acentuado relevo existencial e ético), de pouco servirá reconhecê-
-la. A forma de tornar efetiva tal primazia passa, antes de mais, 
pelo direito de os progenitores serem informados do conteúdo das 
lições ou atividades e de sobre ele darem parecer. E tal primazia 
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poderá justificar até, como último recurso, a recusa de frequência 
dessas aulas ou atividades, com invocação do direito de objeção de 
consciência, direito que a Constituição portuguesa, no seu artigo 
41.º, n.º 6, reconhece. 

9. O direito de liberdade de consciência, estreitamente ligado 
à liberdade religiosa, assume a máxima importância numa socie-
dade e num Estado assentes na dignidade da pessoa humana. O 
âmbito das decisões de consciência situa-se nos domínios de mais 
acentuada intimidade e de mais acentuado relevo ético. Violar a 
consciência de uma pessoa poderá ser mais grave do que agredi-
-la ou provocar-lhe quaisquer outros danos de ordem moral ou 
patrimonial. Será uma ofensa à sua integridade pessoal. Invocar a 
objeção de consciência não é desobedecer a uma qualquer lei de 
que se discorda por motivos políticos ou outros, ou por razões 
subjetivas, é obedecer a uma lei suprema que se nos impõe (para 
os crentes, a lei de Deus) e que, por isso, nos coloca na disposição 
de por ela enfrentar os maiores sacrifícios. O Papa Francisco evocou, 
a este respeito, a propósito da celebração do “Dia da Consciência”, 
na audiência do dia 17 de junho passado, o exemplo do diplomata 
português Aristides de Sousa Mendes, que, por imperativo da sua 
consciência, desobedeceu a ordens do seu governo e assim salvou 
milhares de judeus perseguidos.

10. Penso ser adequado reconhecer a importância da disciplina 
de Educação para a Cidadania e Desenvolvimento, pois oferece 
elementos estruturais para uma sadia convivência em sociedade. 
Nunca sublinharemos suficientemente a imprescindibilidade duma 
educação séria que garanta um harmonioso viver em comum. Não 
existimos isoladamente e aprendemos em intercâmbio de conheci-
mentos, professores e alunos, que enriquece sempre para além do 
que a família poderá proporcionar. Ao mesmo tempo e com igual 
importância, perante o direito dos pais como primeiros educadores 
e da função subsidiária da escola e do Estado, para além do de-
ver/direito dos pais em conhecerem quanto é ensinado aos filhos, 
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deveriam também ter a possibilidade de não permitir que os filhos 
frequentem matérias que colidam com a sua consciência. Seria 
fundamental que o estado português assumisse em definitivo a 
regulamentação do direito constitucional à objeção de consciência.

11. Eis como este caso de uma família da nossa Arquidiocese 
que continua a suscitar grandes polémicas na opinião pública, nos 
deve levar a realçar o papel primordial e insubstituível da família 
no âmbito da educação. Assim saibamos aproveitar esta oportunidade.

O assunto merece muita reflexão séria, as ideias poderão não 
ser convergentes, mas importa criar espaços de debate e diálogo.

Quando dermos centralidade ao verdadeiro bem das crianças 
e colocarmos de lado interesses pessoais, ideológicos, ou de outra 
ordem, estaremos a colocar as bases de uma sociedade verdadeira-
mente humana. Neste sentido, a Arquidiocese bracarense exorta as 
autoridades académicas competentes, bem como os pais destes alunos 
para que, por via do consenso possível, encontrem uma solução que 
não penalize os referidos alunos, nem os obrigue a um retrocesso 
que em muito prejudicaria a sua vida pessoal e académica. Assim 
saibamos aproveitar esta oportunidade

† Jorge Ortiga, Arcebispo Primaz
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Vamos ser responsáveis
pelos outros

Mensagem do senhor D. Jorge Ortiga no Dia da 
Arquidiocese. 

O calendário da nossa igreja particular determina que no dia 
5 de outubro celebremos o Dia da Arquidiocese. 

Escolheu-se este dia por estarmos no início do ano pastoral.
Não teremos, este ano, celebrações a nível arciprestal ou arqui-

diocesano. Tudo acontecerá nas paróquias e com a consciência de 
que somos Igreja na Arquidiocese de Braga.

Queremos reforçar as ideias do Programa Pastoral e abrir-nos 
aos desafios que juntos temos de interpretar.

1. Tudo indica que teremos um ano diferente. Fugiremos aos 
esquemas habituais e teremos de reinventar a pastoral. 

Não cruzamos os braços! Discernimos caminhos novos onde a 
esperança nos conduzirá a novas aventuras, impensadas até há pouco 
tempo, mas obrigatórias neste peculiar contexto. 

Não nos fixemos nas lamentações que obstruem a caminhada. 
Precisamos de serenidade e de reconhecer de que algo de novo 
poderá e deverá acontecer. 

1. Dos nossos Pastores
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Este tempo poderá tornar-se Kairós, graça a apontar caminhos 
audazes e mais evangélicos porque despidos de adereços históricos 
que poderão deturpar a verdadeira imagem da Igreja para estes 
tempos da modernidade.

Não é um tempo mau. Não é uma catástrofe. É uma nova 
oportunidade que Deus nos concede. Abramos os ouvidos e aco-
lhamos o que Ele nos quer sugerir. 

Em vez de nos deixarmos cair no desalento e ansiedade teremos 
de nos deixar levar pelo entusiasmo e convicção nas nossas causas. 
São muitos os desafios perante a imprevisibilidade mas a esperança 
deve ser superior. 

A pandemia afectou-nos como Igreja e sociedade. Ela não passou 
e as previsões vão no sentido de nos acompanhar ainda durante 
um período não quantificável. Será um ano exigente. 

Vamos trabalhar para uma aposta séria na catequese, com ses-
sões presenciais ou de outro modo, apostando no que as famílias 
poderão testemunhar e anunciar. 

Avancemos com a actividade dos movimentos e obras de apos-
tolado e dêmos qualidade ao funcionamento dos diversos serviços 
diocesanos e paroquiais. 

Continuemos a apostar no trabalho com os jovens, nomeada-
mente numa maior integração na caminhada de preparação para 
as Jornadas Mundiais da Juventude.

Dediquemo-nos com entusiasmo à pastoral familiar criando todas 
as condições para verdadeiras experiências de igrejas domésticas.

Até agora tem havido compreensão e adaptação a todos os 
condicionalismos, nomeadamente no cumprimento escrupuloso 
das medidas de higienização e distanciamento. Vamos prestar ainda 
maior atenção à prevenção, adoptando comportamentos responsáveis 
no relacionamento social, e trabalhemos, como algo que também 
pertence à evangelização, para sensibilizar, dentro da Igreja e nas 
actividades, para que a partir das comunidades se cumpram as 
orientações que poderão evitar o contágio. 

A pandemia exige mais solidariedade e solicitude. É um inves-
timento que pede a convergência de todos os esforços acima de 
qualquer interesse ou vontade pessoais.
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2. Neste início de ano pastoral, gostaria de lembrar que o 
cristianismo, o Evangelho, não é um manual de procedimentos 
com um conjunto de prescrições e, talvez mais ainda, de proibições. 
Talvez o tenhamos apresentado nesta perspectiva moralista. Torna-se 
imperioso centrar a originalidade da nossa vocação como encontro 
amoroso com Cristo, expresso numa intensa e assumida adesão ao 
seu estilo de vida e realização do seu projecto. 

São João oferece-nos uma simbologia. “Eu sou a videira e 
vós os ramos. Quem fica unido a Mim, e Eu a ele, dará muito 
fruto, porque sem Mim não podeis fazer nada” (Jo 15,5). Unidos 
a Ele teremos de ser o que Ele é. Enxertados em Cristo temos a 
mesma vida e orgulhamo-nos de um estilo de vida inconfundível 
e diferenciador. 

Nunca reflectiremos o suficiente sobre o modo como S. João 
define categoricamente. “Deus é amor, quem permanece no amor 
permanece em Deus” (1 Jo 4,16). 

Tudo é muito lógico. O discípulo de Cristo é aquele que per-
manece no amor para estar em Deus. Para ele o amor não é um 
factor secundário ou aleatório que usa ocasionalmente. Torna-se ou 
deve tornar-se constitutivo da sua vida. É caminho obrigatório a 
percorrer em todos os momentos. A vida só se compreende amando.

Como Igreja Arquidiocesana temos vindo a discernir o que sig-
nifica ser discípulo missionário. Realçamos a importância da adesão 
a Cristo e sublinhamos a missão de ser semeadores da esperança. 

Iniciaremos, agora, um triénio dedicado à caridade com todas 
as implicações que possa trazer à vida pessoal dos cristãos e das 
comunidades. 

Não se trata de uma ruptura nas opções pastorais. Vemo-nos 
convidados a prosseguir o caminho do discípulo missionário, sempre 
no intuito de renovar a Igreja. 

A redescoberta da caridade reservar-nos-á muitas surpresas na 
relação com Cristo e com os outros. Devemos ser amor e oferecer 
amor. O Papa Francisco propõe-nos a palavra “transbordamento” 
como horizonte paradigmático. Possuídos pelo amor devemos 
mostrar amor. 
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3. Queremos renovar a Igreja com a sinodalidade. 
Em Deus faço parte de uma única família. Somos obras do 

amor criador de Deus. Todos e tudo. Por isso, a vida é uma ca-
minhada em comum. 

Sinodalidade significa este identificar-se com todos, reconhecer-se 
como família com sonhos e projectos comuns. Somos corpo que 
deve crescer como tal. Daí que a vida deve ser, como consequência, 
delineada em projectos onde todos estão envolvidos.

Urge discernir os melhores caminhos, pensando juntos e che-
gando em sintonia a decisões. Há muitos lugares onde isto pode 
acontecer. 

Querendo, mais uma vez, sublinhar a importância dos Conselhos 
Paroquiais Pastorais, cito um documento da Santa Sé. A renovação 
passa inequivocamente por aqui. Não tenho dúvidas. “Longe de ser 
um simples organismo burocrático o Conselho Pastoral coloca em 
destaque e realiza a centralidade do Povo de Deus, como sujeito 
e protagonista ativo da missão evangelizadora, em virtude do facto 
que cada fiel recebeu os dons do Espírito”. 

“É compromisso do Conselho Pastoral estudar, examinar tudo 
isto que concerne às atividades pastorais e propor, então, conclusões 
práticas, a fim de promover a conformidade da vida e da ação do 
Povo de Deus com o Evangelho” (A Conversão Pastoral, 110). 

4. Queremos ser Igreja Samaritana
Da caridade passamos à sinodalidade e, porque caminhamos 

juntos, teremos de reconhecer toda e qualquer pessoa como Filho 
de Deus e irmão de todos. Na caminhada conjunta não podemos 
permitir a indiferença ou o alheamento. A vida dos outros pertence-
-nos e pede-nos solicitude e atenção.

O cristão não pode aceitar a marginalidade ou a exclusão social. 
Apercebe-se do sofrimento alheio, material e espiritual, e deixa-se 
tocar compassivamente para pegar nele, e sobretudo encontrar so-
luções de um modo interpessoal ou através das instituições a que 
a comunidade dá vida.



1. Tema do Mês1. Tema do Mês 1261

O Bom Samaritano é uma parábola repleta de interpelações. A 
liturgia também nos ajuda a compreender. “Na sua vida mortal, Ele 
passou fazendo o bem e socorrendo todos os que eram prisioneiros 
do mal. Ainda hoje, como bom samaritano, vem ao encontro de 
todos os homens atribulados no corpo ou no espírito e derrama 
sobre as suas feridas o óleo da consolação e o vinho da esperança” 
(Prefácio Comum VIII).

Também a última encíclica do Papa, assinada ontem em As-
sis, falando da fraternidade e amizade social, irá ajudar-nos a ver 
caminhos novos de solidariedade e compromisso cristão. Espero 
que seja lida por todos. A fraternidade e amizade social deverá 
ser vivida por todos.

Neste ano, por onde deverá andar a nossa fé? Pelos caminhos 
da sinodalidade, sendo samaritanos, para transbordar amor para que 
o mundo acredite. O samaritano encheu-se de compaixão e agiu. 
É esse o nosso caminho. Juntos vamos ser responsáveis pelos outros.

 
† Jorge Ortiga, Arcebispo Primaz

Fiéis Defuntos em ano especial
Mensagem do senhor D. Jorge por ocasião dos 
Fiéis Defuntos.
 

Temos vindo a referir, por variadíssimas ocasiões, que esta 
pandemia, para além de uma responsabilização geral na prevenção 
e luta contra a sua tirania que atemoriza e responsabiliza, pode 
ser um acontecimento de graça do qual extraímos lições para a 
vida pessoal e pastoral. Nada ficará igual, tem sido referido com 
insistência. Saibamos aproveitar o que inevitavelmente bate à nossa 
porta. Não podemos ficar paralisados porque há sempre uma visão 
positiva a considerar.
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No calendário da vida cristã e eclesial, o Dia de Todos os Santos 
e dos Fiéis Defuntos surge como um momento que convida a pensar 
nos entes falecidos e a visitar os cemitérios, o que pode provocar 
aglomerados. Este ano, de modo excepcional, não podemos permitir 
situações de riscos. Teremos, por isso, de distinguir dois momentos: 
a oração pelos mortos nas igrejas e as devoções nos cemitérios. 

Quanto às celebrações nas igrejas, deverão ser realizadas tendo 
em consideração a capacidade dos espaços e o cumprimento es-
crupuloso das orientações da Direção Geral da Saúde. Os párocos 
ajuizarão da necessidade ou da conveniência de multiplicar o número 
das celebrações (Eucaristias, Vésperas, ou Celebrações da Palavra).

A movimentação nos cemitérios, por sua vez, não é da nossa 
responsabilidade. As autarquias, com as quais já contactamos, ema-
narão as determinações que considerarem oportunas e de harmonia 
com os diferentes lugares. Agradecemos, porém, que os cemitérios 
não sejam totalmente fechados, mantendo sempre alguma vigilân-
cia para impedir concentrações. O povo saberá comportar-se com 
responsabilidade. Quanto às celebrações comunitárias nos cemitérios 
ficam canceladas para este ano. Pede-se, porém, aos sacerdotes que 
não deixem de passar pelos cemitérios, sem avisos prévios, para 
que, pessoalmente e como pastores das comunidades, rezem por 
todas as pessoas falecidas. Também as pessoas devem fazer indivi-
dualmente desde que autorizadas pelas autoridades civis. Todo o 
mês de Novembro, em forma individual ou familiar deveria ser 
aproveitado para frequentes visitas aos cemitérios, sem nunca cair 
em aglomerados. Repito: não são permitidas procissões, romagens, 
celebrações comunitárias.

Importa ainda aproveitar esta circunstância, que é sensível para as 
comunidades, para reflectirmos mais profundamente. Na profissão de 
fé afirmamos a ressurreição dos mortos e a comunhão dos santos. 
Sabemos que os nossos entes falecidos estão agora vivos em Deus 
e, por isso, estamos unidos a eles, agradecendo o que foram para 
nós, pedindo que nos acompanhem com o seu amor e rezando 
para que Deus os admita no seu seio. Em Deus todos vivem na 
comunhão dos santos. (Lc 20, 38)
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Esta verdade da fé encontrou, ao longo da história, a sua ex-
pressão máxima na devoção aos mortos, tradicionalmente realizada 
durante o mês de Novembro. No contexto do Programa Pastoral 
é uma maneira de testemunhar a solicitude pelo irmão defunto. 
A parábola do Bom Samaritano também nos interpela para que 
ponhamos em prática a caridade para com os que partiram. Ou-
trora este mês tinha uma grande vivência nas nossas comunidades. 
A pandemia leva-nos agora a revitalizar esta devoção. 

Podemos fazê-lo mandando celebrar eucaristias em vários momen-
tos mas particularmente nos aniversários da morte ou do nascimento. A 
Igreja sempre aconselhou esta vivência comunitária. Depois, a oração, 
pessoal ou familiar, torna-se momento privilegiado para esta relação 
constante com os que partiram. Estamos a redescobrir a família como 
Igreja doméstica e a oração em família pelos mortos pode ser um 
pormenor a introduzir nos hábitos familiares. As esmolas pelos mortos 
foram sempre praticadas e hoje devem ser incrementadas perante as 
inúmeras necessidades. Há pobres e necessitados nas paróquias. A 
Arquidiocese tem o Fundo Partilhar com Esperança que dá resposta 
a muitos pedidos. As paróquias têm também diversas carências na 
hora de realizarem a sua missão evangelizadora. A caridade vive-se 
pelo valor que encerra mas pode tornar-se oferta pelos outros e, no 
caso concreto, pelas pessoas amigas falecidas. A oração deve aconte-
cer como algo espontâneo nesta permanente relação. É o modo de 
manter viva uma memória de gratidão e sufrágio. 

A Arquidiocese de Braga preparou esquemas de oração. Deve-
rão ser usados durante este mês de Novembro mas também em 
muitas outras ocasiões. Também foi preparada uma gravação com 
as Vésperas dos Fiéis Defuntos, disponíveis nas redes sociais, e que 
podem ser seguidas, rezando-as em qualquer momento do dia ou 
no cemitério junto às sepulturas.

A pandemia, perante a vulnerabilidade e precariedade da vida, 
convida-nos a redescobrir o sentido da vida e a nossa ligação aos 
entes falecidos. Esta passa pela oração, na eucaristia e na vida pessoal 
e familiar, pelas esmolas e por todas as experiências de caridade. 
Tudo isto vale muito mais que todas as flores, círios ou sepulturas 
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ornamentadas. Para além de tudo isto, alerto ainda para um sinal 
existente em muitas ruas e caminhos das nossas aldeias. Outrora 
foram-se construindo “alminhas” que hoje estão abandonadas ou 
aproveitadas para fins não convenientes. Muitas vezes, são um 
verdadeiro escândalo social onde os círios se amontoam, as flores 
se acumulam e o fumo enegrece. Passar por elas deveria convidar 
ao silêncio e a elevar uma prece por quem já partiu. Não é esta 
uma oportunidade para as recuperar, restituindo o significado que 
sempre tiveram: o convite à oração?

Na responsabilidade que me toca, deixo esta simples partilha, 
com o sentido de aproveitarmos este mês para revitalizar um artigo 
da nossa fé. Não poderemos ter a multidão de pessoas nos nossos 
cemitérios no dia 1 e 2 de Novembro. Todo o mês de Novembro 
deverá ser uma oportunidade para concretizar uma solicitude real 
pelos nossos irmãos defuntos, com a consciencialização de que, com 
eles, teremos de percorrer um caminho de santidade.

A par destas sugestões que expressam a nossa solicitude pelos 
irmãos defuntos, estes momentos de alguma anormalidade deve-
riam ajudar-nos a ultrapassar o problema sentido anualmente da 
preponderância do culto dos mortos sobre a vocação à santidade 
que estes dois dias deveriam sublinhar. A vida deve ser encarada 
como um projecto de santidade. Deus criou-nos para, depois de 
uma breve peregrinação na terra, vivermos em comunhão eterna 
com todos os que O amaram (2 Tim 2, 8-13). Ele ofereceu-nos 
o Seu amor. Deveremos acolhe-lo e fazer com que frutifique num 
relacionamento de “fraternidade e amizade social”. No caminho da 
caridade e em comunhão eclesial, celebrar os mortos terá de ser 
sempre um apelo à santidade, como vocação universal.

Convido a que olhemos para o essencial. As flores são impor-
tantes como sinal de amor mas podem valer muito pouco quando 
ficamos apenas nisso e nos gastos talvez exagerados. O aglomerado 
de familiares à volta das sepulturas deverá ser substituído pela revi-
talização de coisas já esquecidas e por novos hábitos que sublinhem 
as verdades em que acreditamos. Assim aconteça!

 † Jorge Ortiga, Arcebispo Primaz
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O Evangelho é a nossa paixão
Homilia proferida pelo senhor D. Jorge Ortiga 
na Sé, na Solenidade de S. Martinho de Dume, 
22 de outubro.

A solenidade de S. Martinho de Dume, nosso padroeiro principal, 
celebrada na nossa Catedral, é uma oportunidade para uma reflexão 
e compromisso sinodal sobre a Igreja que somos e a Igreja que 
queremos ser. Já temos levantado esta questão em diversas ocasiões 
a partir do programa da renovação eclesial que tem pautado as 
nossas iniciativas pastorais. 

A situação de pandemia exige que prestemos redobrada inten-
ção a este objectivo. Sabemos que, com ela, nada ficará na mesma. 
Já o sentimos e tudo indica que seremos conduzidos a outras 
situações impensáveis. A sociedade terá uma fisionomia totalmente 
diferente, não só na dimensão económica e social. A Arquidiocese 
tem, por isso, a obrigação de começar a pensar por onde passará 
a sua missão. Tenho dito que muitas coisas cairão e que teremos 
necessidade de discernir um novo modo de ser Igreja. O mundo, 
em si mesmo, será diferente e a Igreja só existe quando se coloca 
ao serviço do mundo. Não pode andar por caminhos paralelos. 
Para mim, estar numa Igreja sinodal significa, entre outras coisas, 
querer caminhar com o mundo, com os seus problemas e ansiedades. 
Nada nos pode ser estranho e não devemos apostar numa missão 
bem estruturada mas ausente do quotidiano das pessoas. Trata-se da 
capacidade de ouvir, de escutar os anseios, de identificar-se com as 
dores e sofrimentos. Nunca seremos uma Igreja do futuro, e com 
futuro, sem esta capacidade de escuta para incarnar a mensagem 
que nos foi confiada.

Com esta capacidade de caminhar com o mundo, teremos 
de reconhecer que existimos para evangelizar. O Evangelho é o 
nosso código de vida e a única coisa que temos para oferecer ao 
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mundo. Nunca poderemos sair deste caminho e o mundo terá de 
intuir a nossa originalidade e diferença. Estas só terão validade se 
forem marcadas pela exigência da Boa Nova que nos foi confiada. 
Não temos outra alternativa. Basta-nos o Evangelho e a alegria 
de o anunciar. Foi este que permaneceu ao longo dos 20 séculos 
de história da Igreja. “Passarão os céus e a terra mas as minhas 
palavras não passarão” (Mt 24,35). A única coisa que deixaremos 
aos nossos vindouros é o que formos proclamando em palavras 
e obras. O nosso contexto social, marcado por um cristianismo 
repleto de formalidades e devoções, é e será totalmente alterado. 
Desaparecerão muitas coisas, perdendo a sua validade e motivação. 
Permanecerão as palavras saídas da boca de Cristo e consignadas 
na Sagrada Escritura.

Esta opção, permanente e prioritária, pela evangelização é-nos 
sugerida pelo testemunho de S. Martinho de Dume. A Arquidiocese 
vinha de um período onde tudo estava devidamente organizado. A 
chegada dos povos suevos trouxe uma mentalidade e cultura novas. 
Era imperioso anunciar o Evangelho nesta nova circunstância. Foi 
essa a grande obra de S. Martinho. A sua inteligência e sabedoria 
souberam encontrar o modo adequado. Mas vergou-se à força do 
Evangelho e fez com que ele penetrasse nos costumes e hábitos 
de um povo alheio aos valores do Evangelho. Investiu na conver-
são daquele povo, no sentido de lhes oferecer uma nova cultura a 
partir do Evangelho. Nada mais ficou da sua vida exemplar. Por 
isso ele é modelo para nós. É o nosso padroeiro.

É isto que a Palavra de Deus, hoje, nos oferece. S. Paulo, aos 
Coríntios, falava da sua experiência de ministro, não por valor 
próprio mas porque Deus lhe confiou um encargo que consistia 
em anunciar em plenitude a Palavra de Deus, com a certeza da 
presença de Cristo no meio de nós. S. Paulo trabalhava somente 
para isto e alegrava-se com os sofrimentos que teria de suportar 
para que a mensagem chegasse aos destinatários.

Depois, Ezequiel diz-nos que a mensagem deve chegar a todos, 
mas com a preferência pelos mais desfavorecidos. Ir à procura das 
ovelhas perdidas, cuidar, tirar dos sítios onde se desgarraram, pro-



2. Igreja Diocesana2. Igreja Diocesana 1267

curar a que anda perdida, tratar as feridas, dar vigor às que andam 
enfraquecidas, velar pelas gordas e vigorosas.

O Evangelho é universal, mas a predilecção está nos pobres e 
marginalizados. Os caminhos apontados pelo Papa Francisco suge-
rem à Arquidiocese por onde deve andar: cuidar daqueles de quem 
ninguém cuida. Descobrir as feridas. Como nos diz o Programa 
Pastoral, ver as situações e encher-se de compaixão. E quanto 
trabalho temos para realizar perante o cenário de tantas pobrezas. 
Também o Evangelho que nos foi comunicado não deixa dúvidas 
sobre a Igreja do futuro. “Assim deve brilhar a vossa luz diante dos 
homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso 
Pai que está nos céus” (Mt 5,16). No mundo, caminhando com 
ele, a Igreja deve ser luz e sal. Isto acontecerá quando o anúncio 
consistir nas boas obras. O Bom samaritano é demasiado elucidativo. 
Viu e agiu. O nosso Programa Pastoral oferece-nos alguns desafios 
a encarar. “Criar consciência em todas as comunidades de que a 
caridade é a missão constitutiva de toda a Igreja”. “Testemunhar a 
credibilidade da Igreja através da experiência concreta e ativa do 
amor.” “Abrir os olhos para as novas formas de pobreza e com-
prometer as comunidades na realização de respostas de proximidade 
e de solidariedade.”

Nesta solenidade do padroeiro, não é orgulho reconhecer o 
que a Arquidiocese fez ao longo da sua história. Construiu muitas 
igrejas e santuários que mostram o amor dos crentes por Deus. 
Mas, talvez ainda mais sublime, o seu trabalho passou por construir 
monumentos de caridade, que ainda hoje existem em instituições 
beneméritas dos pobres, mas que, sobretudo, plasmaram-se na cari-
dade anónima do amor ao outro, vendo nele a pessoa do próprio 
Cristo. Se precisamos de muitas instituições onde o amor é ofe-
recido, teremos de estar convencidos de que a caridade é o rosto 
da nossa fé e por ela mostramos a credibilidade da Igreja. As obras 
patrimoniais têm valor mas o seu valor torna-se insignificante se não 
suscita compromisso com o mundo da desventura. A Arquidiocese 
sempre percorreu os caminhos da caridade. O triénio que temos 
diante de nós deverá ser, para todos os cristãos e comunidades, 
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um sério desafio para dar valor ao que permanece. Tudo passa. O 
amor nunca desaparecerá.

Neste tempo de pandemia teremos de ser capazes de extrair 
lições apostando no essencial da missão da Igreja: centrar-se na 
única tarefa de evangelização. Não podemos ter outros intuitos. 
Tudo o que somos e temos deverá orientar-se conscientemente 
para isso. Quando lutamos pela posse dos nossos bens, procuramos 
interpretar tudo nesta perspectiva. São meios que a generosidade 
dos antepassados nos ofereceram e que hoje, directa ou indirecta-
mente, estão ao serviço deste anúncio. Uns falam directamente da 
caridade vivida. Outros proporcionam-nos condições para continuar 
a falar da Boa Nova nas celebrações, no anúncio da Palavra, nos 
momentos de convívio e lazer que a Igreja sempre considerou 
como integrantes de um humanismo cristão.

A fé não está só na oração e sacramentos. O modo como 
convivemos e nos distraímos também é sinal da força diferencia-
dora do Evangelho.

Para S. Martinho de Dume, com a sua ciência e cultura, foi 
fácil evangelizar os suevos. Hoje, numa globalização da indiferença, 
a tarefa é muito mais complexa. Não temos a santidade de tantos 
antepassados nem as virtudes que os impuseram. Somos o que 
somos. Podemos contar com a ajuda de quem imbuiu este povo 
do Minho de valores evangélicos. Procuremos ser continuadores 
de uma história que, inevitavelmente, será diferente. Não tememos, 
pois, caminharemos todos juntos e o Evangelho será a nossa paixão. 
Com ele a caridade que oferecemos, no passado a tantas gerações 
mas hoje, talvez no anonimato e sem reconhecimento público, 
continuaremos a investir fazendo com que a fé transpareça na 
obras e acreditando que uma sociedade de irmãos, que se estimam 
e servem, reciprocamente, irá acontecendo. 

Que S. Martinho de Dume nos acompanhe.

 † Jorge Ortiga, Arcebispo Primaz
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Responsabilidade pessoal
perante a aceleração
da pandemia
 

Mensagem do senhor D. Jorge Ortiga por ocasião 
da limitação de deslocações, tornada pública em 
24 de outubro.

O aumento acelerado de casos de pandemia, mais ou menos 
de uma forma consistente, manifesta um crescimento sem prece-
dentes na nossa região, obriga-nos a deixar uma palavra às nossas 
comunidades. Não podemos dramatizar mas também não podemos 
desvalorizar a situação em que estamos mergulhados. 

A única atitude passa pela responsabilização, pessoal e comu-
nitária, para que não aconteçam contágios com a possibilidade de 
uma transmissão que a falta de sintomas visíveis pode provocar. 

Na semana passada, o “mapa semáforo” da União Europeia para 
o controle da pandemia provocada pelo Covid 19 colocou a região 
norte em vermelho. Os últimos dados fornecidos pela Direção Geral 
da Saúde manifestam muita apreensão. Para cada um, parafraseando 
alguém, cuidar de si significa obrigatoriamente cuidar dos outros. 
Não cuidar dos outros significa não cuidar de si. 

As nossas comunidades, com todas as suas atividades de serviços 
de formação ou de índole social, devem continuar a cumprir es-
crupulosamente todas as determinações da Direção Geral de Saúde 
e colaborar também com as autarquias. 

Parece-me, porém, que já não é suficiente trabalhar, como 
temos feito até agora, para que as igrejas e os seus espaços não 
favoreçam possíveis contágios. Importa insistir na responsabilidade 
pessoal através de uma persistente clarificação. 
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As paróquias devem ser um lugar onde se aprende a conviver 
com o vírus. A sua missão é sempre educativa e pedagógica. Depois, 
também os movimentos e associações deverão exercer idêntica função. 

É fácil esquecer-se das responsabilidades pessoais ou pensar inad-
vertidamente que nada nos acontecerá. Não podemos aceitar o des-
leixo e teremos de nos colocar na linha da frente desta sensibilização. 

Talvez muitas pessoas, as mais simples e com menos acesso à 
comunicação social, não tenham outro meio de elucidação. Em 
simultâneo, também cada cristão deverá exercitar, na sua vida pessoal 
e de sociedade, idêntico trabalho de responsabilização. O respeito 
pelos outros é sempre imprescindível. A palavra amiga, tornada 
conselho nos momentos adequados e com sentido de oportunidade, 
poderá gerar os comportamentos que se impõem da parte de todos.

Não estamos a coartar a liberdade das pessoas. A liberdade é 
sempre um direito irrevogável e temos o dever de o respeitar nos 
outros. Só que o bem comum, o interesse da comunidade, pode 
justificar que a sacrifiquemos, começando a tomar atitudes de que, 
quem sabe, poderemos não estar convencidos da sua importância. 

Viver com os outros será sempre um jogo de conflitos ou 
oposições. 

Se a aceleração dos últimos dias foi constante, começa agora 
a verificar-se também uma grande incidência nos jovens. Sabemos 
que são os encontros informais ou por motivo de lazer, quando 
não dentro dos espaços familiares, que estão a provocar esta situação. 

Os jovens não podem esconder-se por detrás das suas vontades 
pessoais e da habitual capacidade de enfrentar os riscos. Também 
eles podem tornar-se um foco que se tornará incontornável. 

Continuemos, serenamente, a percorrer um caminho pastoral 
de responsabilidade. Não abandonemos o encanto das celebrações 
e ações formativas. Acreditemos na racionalidade das orientações 
por parte das autoridades e motivemos os nossos cristãos para um 
cumprimento de tudo quanto é determinado. 

Sabemos que de 30 de outubro a 03 de novembro não são 
permitidas deslocações fora dos concelhos de residência. Os sacer-
dotes que tiverem necessidade de viajar em arciprestados diferentes 
devem levar consigo o cartão sacerdotal. 
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Queremos continuar a celebrar e a realizar todas as nossas ati-
vidades formativas ou de índole social. Já passámos por um período 
de encerramento das igrejas. Não queremos voltar a esta situação. 
Ainda vamos a tempo de o impedir. A tarefa é de cada um. Como 
nunca fomos importantes neste exercício de uma cidadania ativa e 
de um cristianismo estruturalmente responsável. 

Os últimos dados apontam para um contágio a partir dos 
convívios familiares, ocasionados também por celebrações religio-
sas (casamentos, batismos, crismas) ou pela simples necessidade de 
alimentar os laços de proximidade. Devemos ser capazes de ultra-
passar os legítimos sentimentos para mostrar o compromisso com 
esta causa. Haverá sempre muitas razões. 

A vida não pode ser o que era antes. Haveremos de voltar à 
espontaneidade do relacionamento quando vencermos esta batalha. 
A religião não pode motivar estes comportamentos. Pelo contrário, 
ajuda a aceitar o que custa e que gostaríamos que não estivesse 
a acontecer. 

Não nos atemorizemos nem alarmemos, cada um e todos 
juntos venceremos. 

† Jorge Ortiga, Arcebispo Primaz

Sinodalidade
para com os Seminários

Mensagem do senhor D. Jorge Ortiga, na Semana 
dos Seminários.

A pandemia veio confirmar a precariedade e vulnerabilidade 
da vida. Muitas coisas manifestam a sua fragilidade, fazendo com 
que não perseverem no futuro. Muitas já caíram e muitas outras 
irão desaparecer.
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Há, porém, instituições que se identificam com os objetivos 
da humanidade e que, por isso, não só não podem ser colocadas 
em dúvida, mas que, neste contexto, reforçam a sua razão de ser, 
nunca podendo ser questionadas.

Isto está a acontecer na sociedade civil e na Igreja. Por aquilo 
que nos diz respeito, os Seminários permanecem sempre no âm-
bito das estruturas institucionais que devem readquirir um espaço 
mais significativo nestes tempos conturbados. Este momento é, por 
isso, oportunidade para que a Igreja Arquidiocesana, com as suas 
comunidades, lhes atribua a importância que efetivamente possuem.

Queremos ser uma Igreja sinodal. Com esta opção comprome-
temo-nos a caminhar todos juntos, dispondo-nos a colocar na vida 
de cada cristão e das comunidades tudo o que pertence à Igreja 
e não permitindo que haja realidades que são da responsabilidade 
apenas de alguns. 

Tudo é nosso e o bem da Igreja exige compromissos muito 
concretos. 

Se isto se aplica a muitas realidades da vida eclesial, os Seminários 
arquidiocesanos não só não podem ser esquecidos como exigem 
um carinho e atenção da parte de todos. Devemos quotidiana-
mente caminhar com eles. Porque eles não pertencem a quem lá 
trabalha, esta semana diz-nos que não há Igreja sem seminário. São 
um dom de Deus à comunidade diocesana que suscita permanente 
corresponsabilidade de todo o Povo de Deus. Aos seminaristas para 
que não desperdicem o tempo, aos sacerdotes para que se envol-
vam de um modo constante fazendo memória do que receberam 
e integrando-o, como gratidão, no coração das comunidades; às 
equipas formadoras para que, na gratuidade e compromisso ecle-
sial, nunca deixem de acreditar na beleza da tarefa que Deus lhes 
confiou; a todos os cristãos, particularmente aos grupos de jovens 
e movimentos, para que aceitem a responsabilidade de construir 
seminário com tudo o que, espiritual ou materialmente, lhe podem 
oferecer; aos professores de Educação Moral e Religiosa Católica 
para que semeiem o convite vocacional mostrando aos alunos que 
o projeto de Cristo produz felicidade humana.  
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A vida quotidiana dos seminários, com todas as suas exigências, 
não pode ser esquecida nesta atitude de sinodalidade concreta. Só 
com uma corresponsabilidade eclesial os bons resultados surgirão. Foi 
sempre assim. Os seminários cresceram com a solicitude da oração 
e generosidade das pessoas. Foi esta presença dos Seminários na 
vida dos cristãos à Igreja sacerdotes. Sempre existiu uma simbiose 
entre os cristãos e esta casa da Igreja a que pertencem. Não eram 
ignorados mas permanentemente recordados com gestos e sinais 
a mostrarem solidariedade efetiva e constante. São o coração da 
Diocese e sempre estiveram no coração das pessoas e comunidades. 
Também hoje é de esperar idêntica solicitude manifestada nesta 
semana, de um modo particular ou em qualquer outra ocasião. 
Tudo pode acontecer a partir de cada um, das famílias no seu 
conjunto, das empresas, associações, comunidades. Espera-se oração 
permanente e generosidade constante. Temos o Fundo de S. José 
que permanentemente recolhe dádivas e donativos. 

Para a sinodalidade com os Seminários, acrescento a experiência 
dos meus tempos de seminário que caiu em desuso. Os sacerdotes 
poderiam falar dela nas eucaristias e noutras atividades pastorais 
para a recuperarem. Trata-se das madrinhas dos seminaristas. Alguém 
oferecia-se para rezar por um seminarista em concreto. Sabia quem 
era mas ele não tinha conhecimento. Só no dia da ordenação o 
nome era revelado. Não será de concretizar, hoje, idêntica expe-
riência? Por outro lado, se queremos que a família seja uma Igreja 
doméstica, não poderiam estas assumir um seminarista por quem 
rezar em família?

Concluindo: os Seminários devem estar no quotidiano da vida 
eclesial. Com eles caminhamos sinodalmente. Fazemo-lo na oração 
(individual e comunitária), na generosidade (pessoal, familiar ou 
de empresas) e na gratidão a quem neles trabalha. Que esta tri-
logia manifeste que os Seminários são de todos, leigos, sacerdotes, 
comunidades, movimentos. Sintamo-los nossos quotidianamente e 
deixemos que as exigências da caridade manifestem muitos sinais 
de amor eclesial.

† Jorge Ortiga, Arcebispo Primaz
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A Família como Igreja
Doméstica na Exortação
Apostólica Amoris Laetitia

Conferência de senhor D. Nuno Almeida nas Jor-
nadas Nacionais de Catequistas, em 24 de outubro.

Introdução
Sendo a família, «Igreja doméstica», o lugar primário da edu-

cação religiosa e os pais os primeiros educadores da fé dos seus 
filhos, como ajudá-la a exercer a sua missão educativa através de 
uma fecunda parceria com a catequese, com a comunidade cristã 
e com a sociedade? É esta questão clara, mas muito laboriosa que 
estará sempre ativamente presente nesta aventura de reflexão que, 
em conjunto, queremos partilhar.

Perante as reais e atuais dificuldades, o principal desafio que 
a pastoral catequética familiar tem de encarar é conseguir que a 
família recupere, ou assuma, a sua função educativa e a consciência 
da sua responsabilidade e capacidade na educação religiosa dos filhos. 

Ao mesmo tempo, há que consciencializar párocos e catequistas 
para que decididamente percorram os caminhos da catequese com a 
família e para a família (cf. Diretório para a Catequese [DC], nn. 
236-233).  

Não é fácil alcançar estes objetivos, pois são muitos os obstáculos, 
tais como: falta de motivação, escassa preparação, o peso da tradi-
ção cultural e religiosa, a situação problemática de muitas famílias, 
a crise generalizada da identidade cristã e de fé e tantos outros. 

É preciso, portanto, não pouparmos esforços para que a família 
assuma o seu papel e volte a ser um lugar efetivo, afetivo e pri-
vilegiado da educação na fé (cf. AL 287-290). 
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O primeiro grande obstáculo que paralisa com frequência os 
agentes pastorais é partir, logo à partida, de uma atitude resignada 
e fatalista: «Não podemos fazer nada! Isto é impossível». Se se parte 
de semelhante convicção, é então que, efetivamente, nada evolui. 
Mas a experiência e a reflexão dizem-nos que é possível quebrar 
a aparente impenetrabilidade e encontrar caminhos fecundos. 

Temos a favor um argumento irrefutável: existem boas práticas de 
educação religiosa familiar que nos dizem que é possível. Mas não 
só isso: dizem-nos também que é possível chegar a um verdadeiro 
salto qualitativo quando a tónica é transferida dos filhos para os pais 
e para todos os membros da família, quando compreendem que o 
que verdadeiramente está em jogo –mais do que a religiosidade dos 
seus filhos – é a sua própria fé, a sua identidade cristã, a qualidade 
cristã da família. Então a situação transforma-se: não se trata apenas 
de ajudar os pais na educação e catequese dos filhos, mas sim de 
empreender a tarefa de uma verdadeira formação cristã dos pais que, 
naturalmente, também se repercute nos filhos. Desta forma, para que 
isto se realize, é de importância capital levar a cabo, como condi-
ção indispensável e elemento básico, a tarefa de: escutar, discernir, 
acompanhar e integrar (cf. AL capítulos 7 “Reforçar a educação dos 
filhos” e 8 “Acompanhar, discernir e integrar a fragilidade”).

Faz-nos bem, antes de mais, reparar preventivamente no contrário 
destes verbos: em vez de escutar, impor; em vez de discernir, aplicar 
mecanicamente as normas morais, disciplinares e organizativas; em vez de 
acompanhar, abandonar; em vez de integrar, excluir.

É óbvio que a Amoris Laetitia do Papa Francisco não é tanto um 
ponto de chegada, mas um ponto de partida. Também aqui vale o 
princípio de que o tempo é superior ao espaço. Ou seja, trata-se de 
gerar processos mais do que dominar espaços (AL 261). Este longo 
documento ensina que a existência humana deve ser conduzida no 
concreto da vida quotidiana com os pés bem assentes “na terra” e o 
espírito voltado “para o céu” (cf. Al 271-273). Tudo isto é ainda mais 
necessário para a família cristã que deverá ser tecida “artesanalmente” 
pelos fios da conjugalidade, parentalidade e fraternidade místicas, rea-
listas e oblativas. Tudo isto é também essencial na missão de educar. 
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1. Escutar: Compreender o nosso tempo
“A educação dos filhos deve estar marcada por um percurso de trans-

missão da fé, que se vê dificultado pelo estilo de vida atual, pelos horários 
de trabalho, pela complexidade do mundo atual, onde muitos têm um ritmo 
frenético para poder sobreviver. Apesar disso, a família deve continuar a ser 
lugar onde se ensina a perceber as razões e a beleza da fé, a rezar e a 
servir o próximo.” (AL 287)

O Papa Francisco convida a partir e a ter em conta o contexto 
pós-moderno em que vivemos, pois “o cristão não está imune às 
mudanças do seu tempo, e deve por isso ter consciência da trans-
formação do quadro epocal que incide sobre a cultura social dos 
ligames familiares.” (Discurso aos bispos dos Estados Unidos da América, 
Washington, 23 de setembro 2015).

Numa tentativa de síntese, apresentam-se três tópicos do pensa-
mento pós-moderno, na tentativa de entrar em comunicação com 
a mentalidade contemporânea e para que o anúncio evangélico 
possa tornar-se mais relevante e incisivo.

a)  A natureza. Para o pensamento débil pós-moderno a 
criação é somente natureza, perdeu o seu caráter metafísico, 
não é mais sinal do Criador, é somente química, matéria 
manipulável. A nível antropológico, é também difícil falar 
de natureza humana universal, porque o homem privado de 
essência fica confinado à existência. Também a masculinidade 
e a feminilidade se tornam assim insignificantes e não mais 
sinais da dimensão esponsal constitutiva do homem.

b)   A verdade. É considerada perigosa, pois pode fazer dos outros 
inimigos e desencadear violência, e de violência ideológica 
está, de facto, repleta a história sempre que o dogmatismo 
absolutizado impôs a sua própria verdade sobre as minorias 
ou sobre os mais frágeis. A verdade deve por isso fragmentar-
-se em infinitas possíveis interpretações. Afirma-se que não 
existem factos, mas somente interpretações. À verdade é 
contraposta à solidariedade, porque esta sim tende a unir.
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c) A cultura. O homem privado de essência é uma construção 
cultural, é criador de si mesmo, um “eu nómada” (e “mó-
nada”) em contínua evolução. Portanto, a tradição que não 
raramente se revelou autoritária, homogeneizante e carregada 
de estereótipos e preconceitos, é desconstruída, porque assim 
cada um pode inventar-se a si mesmo arbitrariamente.

O Evangelho não se destina ao ser humano abstrato, mas a 
cada homem e a cada mulher, reais, concretos, históricos, enraizados 
numa situação particular e marcados por dinâmicas psicológicas, 
sociais, culturais e religiosas. Por um lado, a fé não é um processo 
linear e participa no desenvolvimento da pessoa, e este, por sua 
vez, influencia o caminho da fé (cf. DC 224).

2. Discernir a partir do sentido profundo do que é 
ser família

O momento atual foi descrito pelo Concílio Vaticano II como 
um crisol para a família, que obriga a ir ao essencial, às raízes, à 
razão de ser, e que, por sua vez, evidencia os valores de que é 
portadora e transmissora (cf. GS 46 e ss.)

2.1. Um olhar histórico
Antes que houvesse tribos, estados, igrejas, existiu a família. A 

família é a mais antiga realidade social - fundamento das tribos, 
dos estados, das igrejas. Sem a família, cuja raiz generativa é o 
casamento unitivo e procriativo, nenhuma sociedade daria mais 
um passo na história. 

O ritmo da família exprime sempre o ritmo da história. A 
família tem o seu fundamento (que é anterior à legitimação das 
igrejas, ao direito dos estados, ao costume das tribos) no projeto 
do Criador que desenhou o homem masculino e feminino como 
realidades semelhantes e diferentes; diferentes e complementares 
e, por isso, capazes   de fazerem comunhão. Génesis, venerável 
primeiro livro da Bíblia, dá-nos essa imagem fundadora da família.  

A família evoluiu e está, ainda, a evoluir. Durante séculos, 
viveu-se a família, sem haver uma doutrina sobre a família. Houve 
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o casamento que foi percebido segundo as tradições costumeiras 
e os princípios do direito romano; que foi assumido, à luz do 
Evangelho, pelos cristãos; que foi, depois, perfilado pela teologia 
cristã dos sacramentos. 

Nos séc. XII/XIII, o casamento estava, certamente, contado entre 
os sete sacramentos. O concílio de Trento (séc. XVI) enquadrou-o 
nas perspetivas canónicas que vieram até ao concílio de Vaticano 
II (séc. XX). 

Mas a doutrina (teologia) cristã sublinhou, sobretudo, a realidade 
contrato/sacramento do casamento; deu menos atenção à família 
que persistiu, sobretudo, como realidade sociológica. 

Os grandes documentos papais - nos últimos 100 anos- mostram, 
ainda, isso mesmo: “Divinum Arcanum” (Leão XIII) reivindica, forte-
mente, a dimensão canónica do casamento contra as práticas civis 
(nascidas com a Revolução Francesa); “Casti connubii” (Pio XI) bate-se 
pela dimensão objetiva da realidade interna do casamento à luz da 
natureza; “Humanae vitae” (S. Paulo VI) prolonga, ainda, a perspetiva 
da realidade interna do casamento com tímida recusa da cultura civil. 

Foi, com a “Familiaris consortio” (S. João Paulo II) que, pela 
primeira vez, um solene documento papal sublinha a dimensão 
familiar (expressa, aliás, no próprio título) e o reconhecimento da 
diferenciação social.  

Novos tempos se anunciaram, com “Amoris Laetitia” do Papa 
Francisco. 

2.2. O Sacramento do matrimónio funda a família
O Papa Francisco na Alegria do Amor recorda-nos que Deus não 

tem um sonho de amor abstrato ou idílico sobre cada um de nós. 
No Filho, n´Aquele que, para espanto de Maria e José, responde 
que deve ocupar-se das coisas de Seu Pai, descobrimos o verdadeiro 
e concreto caminho do amor revelado, incarnado e doado. 

O matrimónio cristão é um sinal que não só indica quanto 
Cristo amou a sua Igreja na Aliança selada na Cruz, mas torna 
presente esse amor na comunhão dos esposos» (Al 73). O mesmo 
e idêntico amor de Cristo dado na cruz para a Igreja é o mesmo 
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amor dos cônjuges e vice-versa. Isso cria uma equação extraordinária 
que faz tremer somente ao pensar nisso. Os esposos, em virtude 
da graça do Sacramento do Matrimónio, amam-se divinamente, 
eles amam-se por Deus. 

«O casal que ama e gera a vida é uma verdadeira «escultura» 
viva (não a de pedra ou de ouro, que o Decálogo proíbe), capaz 
de manifestar Deus criador e salvador. […] Sob esta luz, a relação 
fecunda do casal torna-se uma imagem para descobrir e descrever 
o mistério de Deus, fundamental na visão cristã da Trindade que, 
em Deus, contempla o Pai, o Filho e o Espírito de amor. O Deus 
Trindade é comunhão de amor; e a família, o seu reflexo vivente. 
[…] Este aspeto trinitário do casal encontra uma nova representação 
na teologia paulina» (Al 11). 

Urge, portanto, uma verdadeira e necessária proclamação do 
Evangelho de Jesus Cristo às famílias, mostrando como «na encar-
nação, Ele assume o amor humano, purifica-o, leva-o à plenitude 
e dá aos esposos, com o seu Espírito, a capacidade de o viver, 
impregnando toda a sua vida com a fé, a esperança e a caridade. 
Assim, os cônjuges são de certo modo consagrados e, por meio 
duma graça própria, edificam o Corpo de Cristo e constituem 
uma igreja doméstica» (Al 67). 

Segundo a AL a família, mais que objeto da ação pastoral, é 
sujeito da ação pastoral. Em boa e devida análise, a família é o 
“motor” da ação pastoral. Situada no coração da ação profética 
-lugar onde se escuta e se diz a Palavra, a família está, também, 
na interceção da presença na sociedade - ação social - e nas faldas 
da experiência mistagógica - ação litúrgica. 

“A família torna-se sujeito da ação pastoral, através do anúncio explícito 
do Evangelho e do legado de múltiplas formas de testemunho, nomeadamente 
a solidariedade com os pobres, a abertura à diversidade das pessoas, a salva-
guarda da criação, a solidariedade moral e material para com as outras famílias, 
especialmente para com as mais necessitadas, o empenho na promoção do 
bem comum, inclusive através da transformação das estruturas sociais injustas, 
a partir do território onde vive a família, praticando as obras corporais e 
espirituais de misericórdia. Isto deve ser feito no contexto da convicção mais 
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preciosa dos cristãos: o amor do Pai que nos sustenta e faz crescer, manifestado 
no dom total de Jesus Cristo, vivo no meio de nós, que nos torna capazes 
de enfrentar, unidos, todas as tempestades e todas as etapas da vida. E, no 
coração de cada família, deve ressoar também o querigma, a tempo e fora 
de tempo, para iluminar o caminho. Todos deveríamos poder dizer, a partir 
da vivência nas nossas famílias: ‘Nós conhecemos o amor que Deus nos 
tem, pois cremos nele’ (1 Jo 4, 16). Só a partir desta experiência é que 
a pastoral familiar poderá conseguir que as famílias sejam simultaneamente 
igrejas domésticas e fermento evangelizador na sociedade.” (AL 290)

Com a família se está presente e se faz caminho na sociedade 
que é espaço e projeto deste mundo plural de que fazemos parte 
(pastoral social); com a família se intui, reflete e anuncia a verdade 
que pode dar orientação ao saber e ao querer em cada conjun-
tura da existência (pastoral profética); com a família se acede à 
vida espiritual enquanto fonte perene e sobrenatural capaz de dar 
sentido ao que se vive dos desafios do tempo à intemporalidade 
do Reino (pastoral litúrgica).

A conjugalidade, parentalidade e fraternidade místicas, realistas 
e oblativas, fundamentam-se na sublime arte cristã de amar que 
contém uma razão, uma tática, uma medida, um estilo, um ho-
rizonte, um tempo. A razão: ama porque fomos e somos amados 
por Deus; a tática: em primeiro lugar, não espera ser amado para 
amar; a medida: sem medida (com a medida da própria vida como 
Jesus Cristo); o estilo: ama o outro como ele quer ser amado: o 
horizonte, um âmbito: ama todos; o tempo: no presente e sempre.

Tudo isto pode gerar uma verdadeira pedagogia do amor, 
que o ambiente familiar propicia e potencia. De facto, a família 
define-se, fundamentalmente, pela relação interpessoal: do homem 
e da mulher como esposos, dos pais e dos filhos, dos irmãos, dos 
avós e demais membros da família. As relações interpessoais fazem 
da família uma comunidade de pessoas, cuja forma de vida é a 
comunhão. Esta requer dinâmicas e atuações concretas:

1. Situando o amor como princípio, força e alma da comunhão: 
Sem o amor a família não pode viver, crescer e aperfeiçoar-se 
como comunidade de pessoas (FC 15, AL 89).
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2. Fazendo que o amor ajude na edificação das pessoas: fonte 
e estímulo para colher, respeitar e promover cada um dos seus 
membros na dignidade de pessoas (FC 22, AL 105).

3. Promovendo atitudes para que a riqueza da comunhão im-
pregne a vida familiar:

a) atitudes de gratuidade: acolhimento cordial, encontro e 
diálogo, disponibilidade desinteressada, serviço generoso, 
solidariedade profunda (FC 43, AL 99).

b) atitudes de permanente reconciliação: disponibilidade à 
compreensão, à tolerância, ao perdão (FC 21, AL 106-107).

c) atitudes de respeito e promoção da singularidade pessoal: da 
sua vocação, a estabilidade afetiva (equilíbrio afetivo) (AL 
110).

4. Favorecendo as formas efetivas de participação na vida fa-
miliar em que todos se sintam corresponsáveis, segundo a função 
própria de cada um (pais, filhos…) (AL 196-198).

2.3. Assumir a missão educativa 
Para tomar consciência da responsabilidade educativa, será 

necessário antes de mais combater a fácil abdicação educativa, o 
costume de delegar nos outros a educação religiosa dos filhos. Esta 
mentalidade, muito enraizada na tradição educativa e pastoral, não 
depende apenas da vontade dos pais, mas aprofunda também as 
suas raízes numa visão clerical da igreja, numa conceção maiorita-
riamente doutrinal da catequese (centrada sobretudo na aquisição 
de conhecimento) e numa práxis pastoral de cunho paternalista e 
infantil. Neste contexto, não é de estranhar que os pais estejam 
convencidos de cumprir com o seu dever quando levam os seus 
filhos à paróquia para que recebam a correspondente preparação 
para os sacramentos da iniciação cristã. 

É preciso consciencializar os pais sobre a sua missão e respon-
sabilidade educativa. E, para que não se assustem, é importante 
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explicar-lhes que não lhes pedimos simplesmente que sejam tutores 
ou professores dos seus filhos, transmissores de doutrinas ou uma 
espécie de catequistas suplentes. Não, convidámo-los a ser, nada 
mais, nada menos, do que pais cristãos, capazes de dar bom exem-
plo, inculcar atitudes e fazer uma leitura cristã dos factos da vida, 
seguindo o fio condutor dos acontecimentos familiares. 

Em família trata-se de uma catequese mais de testemunho do 
que de ensinamento, mais ocasional do que sistemática, mais per-
manente do que estruturada em períodos. 

O clima afetivo da família e a sua capacidade relacional é tal 
que coloca os pais numa situação de clara vantagem no momento 
de empreender a tarefa educativa: Os pais cristãos não precisam de 
conhecimentos teológicos especiais, mas sim de assumir de forma 
simples e com confiança os dons sacramentais da graça que deri-
vam do seu matrimónio. 

A este respeito impõe-se um esforço paciente de iluminação e 
de motivação. Para superar a passividade e a falta de compromisso 
é preciso ajudar a interiorizar uma nova visão de Igreja, como 
comunhão e corresponsabilidade, como povo de Deus totalmente 
sujeito à missão; e a consciência do papel e responsabilidade da 
família na educação religiosa dos filhos.

Mesmo as famílias chamadas «irregulares» (cf. AL 296), não 
devem ser excluídas da tarefa educativa com os seus filhos. No 
fundo, com muita frequência, estas famílias possuem um notável 
potencial afetivo e educativo, que não deve ficar à margem da 
solicitação pastoral.

É importante que cada comunidade cristã encare com realismo 
as realidades familiares heterogéneas, com as suas luzes e sombras, 
para as “acompanhar” de modo adequado e “discernir” a com-
plexidade das situações, sem ceder a formas de idealizações e de 
pessimismo (cf. DC 234). “Trata-se de integrar a todos, deve-se 
ajudar cada um a encontrar a sua própria maneira de participar 
na comunidade eclesial, para que se sinta objeto duma misericórdia 
imerecida, incondicional e gratuita” (AL 297). 
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3. Acompanhar e integrar: o apoio da comunidade cristã
É importante sublinhar que a família precisa do apoio de uma 

comunidade cristã convincente e evangelizadora. Este é um ponto de 
referência essencial para que possamos amadurecer e ter bons resultados 
no que se refere à ação educativa da família. Não é justo atribuir 
à família todo o peso da educação religiosa dos filhos. Trata-se de 
uma preocupação e uma tarefa que deve implicar a participação e 
sensibilidade de toda a comunidade cristã à qual a família pertence.

É necessário que toda a comunidade cristã preste atenção e se 
mostre disponível para assumir comunitariamente a responsabilidade 
educadora para as famílias e com as famílias. Nesse sentido, dever-
-se-á fomentar a sensibilidade comunitária destas iniciativas pastorais, 
para que as famílias, em geral, se sintam acolhidas e respeitadas, e 
possam expressar toda a sua riqueza e converter a comunidade cristã 
numa verdadeira «família». E isto leva-nos a recordar a necessidade 
– muito sentida na Igreja de hoje –de forjar um novo tipo de 
comunidade cristã, espaço de fraternidade vivida e de palavra liberta, 
de dimensão humana, capaz de relações humanas e verdadeiras. 

Precisamos de refazer e mudar o tecido comunitário da Igreja, 
fazendo-o para que esta se apresente e seja vivida não só como 
«sociedade» ou instituição, mas sim, sobretudo, como verdadeira 
«comunidade».

A catequese, tradicionalmente concebida com perspetivas mar-
cadamente individuais, deve converter-se, segundo o Diretório para 
Catequese, numa atividade de cariz grupal, comunitário e, portanto, 
geralmente intergeracional. Não se exagera quando se ressalta com 
força, nesta perspetiva, o papel necessário, insubstituível, da comu-
nidade em todo o processo de crescimento na fé. Estamos perante 
a explícita e necessária «opção comunitária» claramente afirmada 
no magistério catequético oficial, segundo a qual a comunidade é 
condição, lugar, sujeito, objeto e meta da catequese (cf. DGC 141, 
158, 219-221, 253-257; DC 218-223).).

Podemos dizer que «a comunidade autêntica (comunidade que 
avança) é o melhor texto de catequese», e que «a comunidade 
cristã é em si própria catequese viva» (DGC 141), “a comunidade 
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cristã é o sujeito primário da catequese” (DC 218). Esta é uma 
perspetiva que completa e enquadra no seu contexto verdadeiro 
a ação educativa e catequizadora da família. Enquanto «célula da 
Igreja» a família precisa de estar amparada e integrada numa rea-
lidade comunitária de apoio e de referência eclesial. 

Em relação a esta exigência destaca-se hoje a importância da 
pequena comunidade ou do grupo (DGC 263-264; DC 218-220), 
a comunidade de tamanho humano que possuiu um forte potencial 
evangelizador e catequizador. 

Todo este anseio comunitário traz consigo problemas e exi-
gências. Diz-se nesse sentido –por exemplo –que a paróquia e a 
diocese do futuro deverão ser «comunidades de comunidades». Mas 
estamos longe de ter encontrado a solução justa, pois podemos 
constatar que, com uma certa frequência, em vez de «comunidades 
de comunidades», o que vemos são «arquipélagos» de comunidades. 

Vale a pena correr alguns riscos porque são hoje cada vez mais 
importantes os pequenos grupos de famílias, onde se possa escutar 
juntos a Palavra de Deus, sobretudo nas ocasiões importantes da 
vida pessoal e familiar, deixando-nos “visitar” (como Maria) pela 
Palavra, para que ela nos envolva e nos converta.

Mediante a Palavra, a comunidade cristã oferece ao mundo 
uma mensagem concreta como chave para a interpretação da vida 
e da história humanas, fazendo dos cristãos “profetas de sentido 
e inimigos do absurdo” (P. Ricoeur), semeadores, anunciadores e 
testemunhas da Esperança! 

Trata-se de procurar abrir os ouvidos e o coração à Palavra de 
Deus juntamente com os que estão à nossa volta, deixando que dê 
sentido à vida, para que sejam vividos com beleza as circunstâncias 
festivas e com coragem os momentos de prova e sofrimento. É 
para isto há que multiplicar pequenos grupos ao redor da Palavra 
de Deus.

A partir da escuta, vivência e partilha orante da Palavra de 
Deus é possível “tecer” comunidades que sabem acolher e que 
procuram sair em missão a semear a esperança.
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Conclusão
Os pais sabem que não se bastam a si próprios na educação 

da fé, mesmo que sejam os primeiros catequistas dos seus filhos. 
Os catequistas de cada paróquia estão à disposição das famílias, não 
para ser seus substitutos, mas para se tornarem colaboradores ou 
parceiros na educação da fé. A missão de uns e de outros insere-se 
na comunidade cristã e na sociedade. 

“O exercício de transmitir aos filhos a fé, no sentido de facilitar a sua 
expressão e crescimento, permite que a família se torne evangelizadora e, es-
pontaneamente, comece a transmiti-la a todos os que se aproximam dela e 
mesmo fora do próprio ambiente familiar. Os filhos que crescem em famílias 
missionárias, frequentemente tornam-se missionários, se os pais sabem viver 
esta tarefa duma maneira tal que os outros os sintam vizinhos e amigos, 
de tal modo que os filhos cresçam neste estilo de relação com o mundo, sem 
renunciar à sua fé nem às suas convicções. Lembremo-nos que o próprio Jesus 
comia e bebia com os pecadores (cf. Mc 2, 16; Mt 11, 19), podia deter-se 
a conversar com a Samaritana (cf. Jo 4, 7-26) e receber de noite Nicodemos 
(cf. Jo 3, 1-21), deixava ungir os seus pés por uma mulher prostituta (cf. Lc 
7, 36-50) e não hesitava em tocar os doentes (cf. Mc 1, 40-45; 7, 33). E 
o mesmo faziam os seus apóstolos, que não eram pessoas desprezadoras dos 
outros, fechadas em pequenos grupos de eleitos, isoladas da vida do seu povo. 
Enquanto as autoridades os perseguiam, eles gozavam da simpatia de todo o 
povo (cf. At 2, 47; 4, 21.33; 5, 13).” (AL 289)

Com a vontade firme de incrementar uma fecunda parceria entre 
comunidade cristã, catequese e família, concluímos com um “decá-
logo” sobre o que faz de cada família uma família evangelizadora: 

1. Pela irradiação, junto dos amigos, da alegria do amor na própria 
vida familiar: é evangelizadora quando dá testemunho aos outros da 
experiência da alegria do amor, vivido em família, apesar das crises 
e dificuldades. A alegria do amor em família é, em si mesma, o 
primeiro anúncio do Evangelho e uma Boa Nova para o mundo.

2. Pela experiência da oração em família: família missionária, 
mesmo se não sabe muito de doutrina, liturgia ou moral. Que gran-
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de missão é a da família, quando ensina a fazer do coração de cada 
um, no dia a dia, um lugar de oração. Rezar em família, por breve 
tempo que seja, com aquilo que preocupa; rezar pelos membros da 
família e pelos outros; agradecer todos os dias o dom da vida, da fé, 
da unidade familiar, do pão, do perdão, da casa, da escola, dos amigos. 
A experiência diária da oração abre o coração para Deus, estende 
com hospitalidade as mãos aos irmãos e move os pés da proximidade. 

3. Pela experiência da celebração em comunidade: uma pequena 
família que sai de casa, para celebrar a fé, e assim se une à grande 
família, torna-se verdadeira igreja doméstica e edifica a paróquia 
como família de famílias. As famílias de uma urbanização, de um 
bairro, de uma rua ou de uma aldeia, certamente que se interrogam 
ao ver a família vizinha ir à missa e dela regressar com uma alegria 
e uma energia espiritual, que dura e perdura por toda a semana. 

4. Pelo anúncio explícito da Boa Nova, na transmissão da fé, 
adaptada a cada pessoa, segundo a sua idade e sensibilidade: os 
pais e os avós e até os irmãos, uns em relação aos outros, podem 
tornar-se sujeitos ativos da catequese. A palavra simples, a sabedoria 
de vida e o exemplo coerente da fé vivida pelos mais velhos são 
estimulantes e contagiantes para a fé dos mais novos. 

5. Pelo acompanhamento dos filhos na catequese ou noutros 
grupos eclesiais. Muitas vezes são os filhos mais novos a levar os 
pais ao (re)encontro com Deus, a regressar à Igreja, a iniciar ou a 
reiniciar a sua vida cristã. Os pais que acompanham os filhos na 
catequese, na vida paroquial, ou que nela se envolvem ativamente, 
acabam por crescer na fé com os filhos e como eles. Tanto apren-
dem os filhos dos pais, como estes dos filhos. 

6. Pelo discernimento atento da vocação dos filhos, dos seus 
sonhos e ideais, ajudando-os a descobrir a sua própria vocação e 
missão, na Igreja e no mundo. Uma família cristã, animada pelo amor 
de Cristo, que deu a vida por nós, educa para o dom de si mesmo, 
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para a entrega do coração ao Senhor e aos irmãos. E por isso, uma 
família cristã valoriza tanto a vocação matrimonial, como a vocação 
sacerdotal, religiosa ou missionária. Uma família onde se vive a alegria 
do amor é missionária, na medida em que prepara o coração de cada 
um para responder e corresponder ao apelo do Senhor. 

7. Pelo apoio dos casais cristãos a outros casais, mostrando dis-
ponibilidade para os acolher, formar e acompanhar. A experiência 
dos casais mais amadurecidos na alegria da fé e do amor é uma 
preciosa ajuda aos jovens casais, na sua preparação para o matrimónio, 
nos princípios de vida conjugal ou em momentos de crise. Não 
é bom que o casal esteja só. Um casal cristão, feliz e experiente, 
é a melhor ajuda para um casal principiante ou em dificuldade. 
Evangelizar é estar muito atentos a quem dá sinais de alarme e 
precisa de ajuda para salvar o casamento e a família. 

8. Pela aproximação discreta, atenta, generosa e solidária a ou-
tras famílias provadas pelo sofrimento, pela falta de saúde ou de 
trabalho, ou por causa da pobreza, do luto, da solidão. Uma família 
cristã é sempre irmã de outra família, se não for de sangue, há de 
ser em razão da fé. 

9. Pelo exercício da misericórdia, vivida em família, que a 
todos renova no amor. Como é importante que as famílias se in-
terroguem frequentemente se vivem a partir do amor, para o amor 
e no amor. Concretamente, isto significa doar-se, perdoar-se, não 
perder a paciência, antecipar-se ao outro, respeitar-se.

10. Pelo testemunho da misericórdia com os casais, cujo ma-
trimónio fracassou. Estar disponíveis para cuidar das suas “feridas”, 
prontos a acolher, a acompanhar, a discernir e a integrar a fragili-
dade, de modo que tais casais possam descobrir o seu justo lugar 
na Igreja e fazer o seu próprio caminho, sem deixar de batizar e 
educar os seus filhos na fé. 
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Como seria bom que todos os párocos, catequistas e pais se 
sentissem motivados a percorrer este caminho de participação e coo-
peração. Trata-se de nos ajudarmos mutuamente a sermos melhores 
catequistas, melhores famílias, melhores párocos e que a catequese 
esteja à altura das exigências do tempo atual, “polinizando” com 
o Evangelho a sociedade em que vivemos.
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Não é necessário legislar
sobre a eutanásia!

O senhor D. Nuno Almeida manifesta-se contra 
o propósito de legislar sobre a eutanásia e o sui-
cídio assistido.

Mais uma vez junto a minha voz à de todos os que dizem 
NÃO à eutanásia e ao suicídio assistido, porque é uma interrupção 
voluntária do amor e da vida! Formamos um grande coral, pois são 
incontáveis as pessoas e entidades que dizem NÃO, nomeadamente 
a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Enfermeiros e o Conselho 
Nacional de Ética para Ciências da Vida. Estas e muitas outras 
entidades fazem questão de publicamente deixar claro que a lei da 
eutanásia e do suicídio assistido não encontra qualquer justificação 
que não seja a crença dos seus proponentes.

Junto o meu clamor e indignação aos que se perguntam: Como 
é possível que, num tempo de emergência em que a pandemia 
continua a alastrar, o Parlamento Português discuta a eutanásia?

Nas difíceis e imprevisíveis circunstâncias de crise pandémica em que 
vivemos, o que se pede aos deputados e a todos nós, é que velemos e 
zelemos para que sejam respeitados os direitos, já consignados em lei, 
associados à dignidade humana e que devem ser praticados durante o 
período em que se avizinha o fim da vida. Usamos conscientemente 
a expressão “fim de vida digno” em vez de “morte digna”.

Os direitos do fim da vida incluem: o direito aos cuidados 
paliativos, o direito a que seja respeitada a sua liberdade de cons-
ciência, o direito a ser informado com verdade sobre a sua situação 
clínica, o direito a decidir sobre as intervenções terapêuticas a que 
se irá sujeitar (consentimento terapêutico), o direito a não ser sujeito 
a obstinação terapêutica (tratamentos inúteis e desproporcionados, 
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também designados como fúteis), o direito a estabelecer um diá-
logo franco e esclarecedor com os médicos, familiares e amigos; o 
direito a receber assistência espiritual e religiosa.

Apesar da pandemia, é preciso fazer tudo o que está ao nosso 
alcance para que sejam dadas respostas adequadas às necessidades dos 
doentes em fim de vida e terminais, que assentam essencialmente 
no alívio do sofrimento físico e psíquico, prestado por uma equipa 
devidamente capacitada, no apoio espiritual e no suporte afetivo 
através da família e amigos.

O sofrimento psíquico não deve ser menosprezado. Estes doentes 
apresentam com frequência perturbações depressivas que obrigam a 
uma terapêutica antidepressiva e a um adequado apoio psicológico. 
É importante que o doente sinta que não está sozinho, sinta que 
a sua vida tem sentido e que tem o apoio de uma equipa a tratar 
dele, o que, juntamente com o carinho da família e dos amigos, 
proporciona um precioso auxilio para contrariar o sentimento de 
isolamento e insegurança que ocorre com frequência nestes casos.

As necessidades espirituais (comuns a crentes e não crentes) e 
religiosas devem ser justamente valorizadas. O apoio que permite 
dar sentido ao sofrimento deve ser garantido a estes doentes.

Há que reafirmar com todas as forças que o direito à vida é 
indisponível. Não pode justificar-se a morte de uma pessoa com 
o consentimento desta. O homicídio não deixa de ser homicídio 
por ser consentido pela vítima. A inviolabilidade da vida humana, 
consagrada no artigo 24º, nº 1, da Constituição Portuguesa, não 
cessa com o consentimento do seu titular.

O direito à vida é indisponível, como o são outros direitos 
humanos fundamentais, expressão do valor objetivo da dignidade 
da pessoa humana. Também não podem justificar-se, mesmo com 
o consentimento da vítima, a escravatura, o trabalho em condições 
desumanas ou um atentado à saúde, por exemplo. É irrenunciável o 
direito à segurança social. Até em questões de menor relevo, como 
na obrigatoriedade de uso de capacetes de proteção ou cinto de 
segurança, no trânsito ou em determinados trabalhos, se manifesta 
a indisponibilidade de alguns direitos.
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Para justificar a legalização da eutanásia e do suicídio assistido, 
há quem alegue que dessa forma o Estado não toma qualquer par-
tido a respeito de conceções sobre o sentido da vida e da morte 
e respeita, apenas, a vontade e as conceções sobre o sentido da 
vida e da morte de quem solicita tais pedidos.

Não é assim. O Estado e a ordem jurídica, ao autorizarem 
tal prática, dando-lhes o seu apoio, estão a tomar partido, estão a 
confirmar que a vida permeada pelo sofrimento, ou em situações 
de total dependência dos outros, deixa de ter sentido e perde 
dignidade, pois só nessas situações seria lícito suprimi-la.

Quando um doente pede para morrer porque acha que a sua 
vida não tem sentido ou perdeu dignidade, ou porque lhe parece 
um peso para os outros, a resposta que os serviços de saúde, a 
sociedade e o Estado devem dar a esse pedido não é: «Sim, a tua 
vida não tem sentido, a tua vida perdeu dignidade, és um peso 
para os outros». Mas a resposta deve ser outra: «Não, a tua vida 
não perdeu sentido, não perdeu dignidade, tem valor até ao fim, tu 
não és peso para os outros, continuas a ter valor incomensurável 
para todos nós». Esta é a resposta de quem coloca todas as suas 
energias ao serviço dos doentes mais vulneráveis e sofredores e, 
por isso, mais carecidos de cuidados e amor; a primeira é a atitu-
de simplista e anti-humana de quem não pretende implicar-se na 
questão do sentido da verdadeira «qualidade de vida» do próximo 
e embarca na solução fácil da eutanásia ou do suicídio assistido.

A legalização da eutanásia e do suicídio assistido são habitual-
mente apresentadas junto da opinião pública como mais um sinal 
de progressismo, numa linha de promoção da liberdade individual. 
Os opositores surgem como antiquados.

É importante recordar que a legalização da eutanásia e do sui-
cídio assistido não são um progresso civilizacional, mas antes um 
retrocesso. A valorização e a defesa da vida humana em todas as 
suas fases foram instituídas, em grande parte, pelo cristianismo. O 
verdadeiro progresso da humanidade foi no sentido de criar leis e 
normas que defendam a vida humana e impeçam o mais forte de 
exercer o seu poder sobre o mais fraco (a abolição do infanticí-
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dio, da escravatura, da tortura, da discriminação racial, etc.). Uma 
sociedade será tanto mais justa e fraterna quanto melhor tratar e 
cuidar dos seus membros mais vulneráveis.

A quebra de um interdito fundamental (“não matar”) que es-
trutura, como sólido alicerce, a vida comunitária, não pode deixar 
de afetar a confiança no seio das famílias, entre gerações, e na 
comunidade em geral.

Há o sério risco de que a morte passe a ser encarada como 
resposta à doença e o sofrimento, já que a solução não passaria por 
um esforço solidário de combate a essas situações, mas pela supressão 
da vida da pessoa doente e sofredora, pretensamente diminuída na 
sua dignidade. E é mais fácil e mais barato. Mas não é humano!

Neste novo contexto cultural, o amor e a solidariedade para 
com os doentes deixarão de ser tão encorajados, como já têm 
alertado associações de pessoas que sofrem das doenças em questão 
e que se sentem, obviamente, ofendidas quando vêm que a morte 
é apresentada como “solução” para os seus problemas. E também 
é natural que haja doentes, de modo particular os mais pobres e 
débeis, que se sintam socialmente pressionados a requerer a euta-
násia, porque se sentem “a mais” ou “um peso”.

É este, sem dúvida, um perigo agravado num contexto de en-
velhecimento da população e de restrições financeiras dos serviços 
de saúde que implícita ou explicitamente se podem questionar: 
para quê gastar tantos recursos com doentes terminais quando as 
suas vidas podem ser encurtadas?

Não podemos ignorar que entre nós uma grande parte dos 
doentes, especialmente os mais pobres e isolados, não tem acesso aos 
cuidados paliativos, que são a verdadeira resposta ao seu sofrimento. A 
legalização da eutanásia e do suicídio assistido contribuirá para atenuar 
a consciência social da importância e urgência de alterar esta situação, 
porque poderá ser vista como uma alternativa mais fácil e económica.

Não é preciso legislar sobre a eutanásia e sobre o suicídio as-
sistido. O que precisamos, neste tempo incerto de pandemia, é de 
concretizar e cumprir o que já está legislado para que todos tenham 
uma existência feliz, apesar das lágrimas, e um fim de vida digno.
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Atividades pastorais 
outubro/2020

D. Jorge
 01 – Com uma mensagem através das redes sociais asso-

ciou-se à celebração do Dia Internacional do Idoso 
promovida pela Câmara Municipal de Guimarães.

 02 – Presidiu à Eucaristia de tomada de posse do Assistente 
adjunto e da Equipa de Núcleo de Braga do CNE, 
Corpo Nacional de Escutas (Escutismo Católico 
Português), na Basílica do Bom Jesus do Monte.

 04 – Fez a apresentação da cooperativa agrícola Convida, 
na quinta do Seminário.

 07 – Esteve no Auditório Vita num encontro de instituições 
particulares de solidariedade social.

 11 – Esteve presente no arranque da «Escola de Famílias».
 22 – Presidiu na Sé à celebração de S. Martinho de Dume 

e à posse de dois cónegos.

D. Nuno
 01 – Participou na Palestra do Clero de Guimarães, cujas 

reflexão e partilha se centraram no Programa Pastoral 
2020/21: “Igreja Sinodal e Samaritana”.

 02 – Encontro com diversos sacerdotes da Arquidiocese, 
nos Serviços Centrais.

 03 – Presidiu à Eucaristia e Confirmação em Tabuadelo, 
arciprestado de Guimarães, para jovens de Polvoreira 
e Tabuadelo.

 03 – Conclusão da Visita Pastoral e Crisma em Rio Tinto, 
arciprestado de Esposende.

 04 – Conclusão da Visita Pastoral e Crisma em Fonte Boa, 
arciprestado de Esposende.

 06 – Encontro com diversos sacerdotes.
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 07 – Reunião com os responsáveis do Movimento Pa-
roquial e Diocesano inspirado pela Obra de Maria 
ou Movimento dos Focolares.

 10 e 11 – Celebração do Crisma no âmbito da Visita Pastoral 
a São Paio de Antas (arciprestado de Esposende), a 
São Pedro de Fragoso e a Santa Maria de Tregosa 
(arciprestado de Barcelos).

 11 – Presidiu à Eucaristia no Seminário Conciliar, durante 
a qual foram instituídos leitores 9 seminaristas da 
Arquidiocese de Braga.

 12 – Participou na reunião da Comissão Episcopal Laicado 
e Família, em Fátima.

 12-13 – Participou na Peregrinação Internacional de Nossa 
Senhora de Fátima.

 14 – Celebrou a Eucaristia numa instituição de saúde de 
Braga.

 15 - Presidiu ao funeral da mãe do Pe. Mesquita, em 
Santiago da Cruz.

 17 e 18 – Conclusão das Visitas Pastorais e celebração do Crisma 
nas paróquias de Belinho e Forjães, no arciprestado 
de Esposende.

 20 – Teleencontro com os crismandos de Tamel, do ar-
ciprestado de Barcelos.

 20 – Reunião por teleconferência da Comissão Episcopal 
das Vocações e Ministérios.

 24 – Participou com a conferência “Família como igreja 
doméstica na Amoris Laetitia”, na Jornadas Nacionais 
de Catequistas.

 24 e 25 – Conclusão das Visitas Pastorais e Crisma em S. Bar-
tolomeu do Mar, no arciprestado de Esposende.

 25 – Crisma em S. Miguel de Vizela.
 28 – Eucaristia e Sacramento da Reconciliação em insti-

tuição de saúde de Braga.
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Decretos de aprovação
de estatutos

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

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE MASCOTELOS, sito 
na paróquia de São Vicente de Mascotelos, Concelho de Guimarães, 
Arciprestado de Guimarães e Vizela e Arquidiocese de Braga.

Constam de trinta e nove Artigos, distribuídos por seis capí-
tulos, exarados em vinte e duas páginas (incluído o averbamento) 
autenticadas com o timbre da Cúria Arquiepiscopal de Braga.

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

O ato fica registado na Cúria Arquiepiscopal na Secção das 
Pessoas Jurídicas, Processo n.º 2769 / 2018.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 08 de outubro de 2020.

IRMANDADE DE SÃO TORCATO, sita na paróquia de 
São Torcato, Concelho de Guimarães, Arciprestado de Guimarães 
e Vizela e Arquidiocese de Braga.

2. Serviços Centrais
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Constam de cinquenta e oito Artigos, distribuídos por oito 
capítulos, exarados em vinte e seis páginas (incluído o averbamen-
to) autenticadas com o timbre da Cúria Arquiepiscopal de Braga. 

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

O ato fica registado na Cúria Arquiepiscopal na Secção das 
Pessoas Jurídicas, Processo n.º 1216 / 2019. 

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 15 de outubro de 2020.

CENTRO SOCIAL TERESIANO DE VERIM, sito na 
paróquia de Santa Maria de Verim, Concelho de Póvoa de Lanhoso, 
Arciprestado de Póvoa de Lanhoso e Arquidiocese de Braga. 

Constam de trinta e nove Artigos, distribuídos por seis capítu-
los, exarados em vinte e quatro páginas (incluído o averbamento) 
autenticadas com o timbre da Cúria Arquiepiscopal de Braga.

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

O ato fica registado na Cúria Arquiepiscopal na Secção das 
Pessoas Jurídicas, Processo n.º 1680 / 2020.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 13 de outubro de 2020.

VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA DE SÃO DO-
MINGOS DE GUIMARÃES, sita na paróquia de São Paio de 
Guimarães, Concelho de Guimarães, Arciprestado de Guimarães e 
Vizela e Arquidiocese de Braga.

Constam de sessenta e três Artigos, distribuídos por sete capí-
tulos, exarados em vinte e quatro páginas (incluído o averbamento) 
autenticadas com o timbre da Cúria Arquiepiscopal de Braga.

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

O ato fica registado na Cúria Arquiepiscopal na Secção das 
Pessoas Jurídicas, Processo n.º 667 / 2020.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 15 de outubro de 2020.
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Decreto de fusão
e aprovação do estatuto

Tendo os Órgãos competentes do CENTRO SOCIAL DA 
PARÓQUIA DE SERZEDELO, sito na paróquia de São Pedro 
de Serzedelo, e do CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE 
SÃO GENS DE CALVOS, sito na paróquia de São Gens de 
Calvos, Concelho e Arciprestado de Póvoa de Lanhoso e Arquidio-
cese de Braga, requerido a sua fusão e aprovação dos seus estatutos;

Atendendo a que foram seguidos os trâmites exigidos e exa-
minados os Estatutos, integrados no Processo n.º 1270 / 2020 da 
Cúria Arquiepiscopal de Braga, nada obstando ao deferimento que 
foi requerido;

D. JORGE FERREIRA DA COSTA ORTIGA, por mercê 
de Deus e da Santa Sé Apostólica, Arcebispo de Braga e Primaz 
das Espanhas funde os referidos entes canónicos e aprova os novos 
ESTATUTOS do CENTRO SOCIAL DAS PARÓQUIAS DE 
SÃO PEDRO DE SERZEDELO E SÃO GENS DE CAL-
VOS, sedeado na paróquia de São Pedro de Serzedelo, Concelho e 
Arciprestado de Póvoa de Lanhoso e Arquidiocese de Braga, pelos 
quais se há-de reger de ora em diante, que constam de trinta e 
nove Artigos, distribuídos por seis capítulos, exarados em vinte e 
uma páginas (incluído o averbamento) autenticadas com o timbre 
da Cúria Arquiepiscopal de Braga.

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

O ato fica registado na Cúria Arquiepiscopal, no aludido pro-
cesso e na Secção das Fundações.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 01 de outubro de 2020.
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Decreto de aprovação
de estatutos e alteração
de identidade jurídica

Tendo o Órgão competente da «VENERÁVEL ORDEM 
TERCEIRA DE SÃO FRANCISCO» sita na Paróquia de São 
João do Souto, arciprestado de Braga, manifestado a falta de irmãos 
e a sua prática ausência nas atividades da Associação e requerido a 
alteração de Identidade Jurídica com a respetiva alteração e apro-
vação dos seus Estatutos;

Atendendo a que foram seguidos os trâmites exigidos e redigidos 
novos Estatutos, integrados no Processo Nº 29 / 2008 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:

ALTERA a Identidade Jurídica da «VENERÁVEL ORDEM 
TERCEIRA DE SÃO FRANCISCO» sita na Paróquia de São 
João do Souto, Concelho de Braga, Arciprestado de Braga e Arqui-
diocese de Braga, de Pessoa Jurídica Colegial para Pessoa Jurídica 
Não Colegial e APROVA os ESTATUTOS pelos quais se há-de 
reger de ora em diante, que constam de cinquenta e cinco artigos, 
distribuídos por oito capítulos, exarados em vinte e uma páginas 
(incluídos os índices e averbamento) autenticadas com o timbre da 
Cúria Arquiepiscopal de Braga.

Para memória, se outorga, por escrito, o presente Decreto, que 
vai assinado em nome da autoridade canónica competente, o Bispo 
Diocesano, (cânon 312 § 1, 3º do Código de Direito Canónico), 
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, 08 de outubro de 2020.
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Visitas pastorais

Informação do senhor D. Nuno Almeida relativa-
mente a visitas pastorais que efetuou:

A Rio Tinto e a Fonte Boa
Recomeçaram as visitas pastorais (03 e 04 de outubro) ao ar-

ciprestado de Esposende, com a conclusão das visitas às paróquias 
de Rio Tinto (Santa Marinha) e Fonte Boa (Divino Salvador), 
sendo párocos: Pe. Delfim Fernandes e Pe. Rui Neiva. Estas duas 
paróquias, foram as primeiras e receber a Visita Pastoral no arcipres-
tado de Esposende e a conclusão estava prevista para os dias 14 e 
15 de março último, altura em que, devido à pandemia Covid-19, 
ficámos confinados.

Recorde-se que as visitas pastorais a este arciprestado à beira-
-mar, tiveram início no dia 31 de janeiro com o primeiro encon-
tro de reflexão para todo o arciprestado, no Centro Paroquial de 
Esposende, com o tema “Comunidades mais fraternas e unidas”, 
abordado pelo Senhor Arcebispo, D. Jorge Ortiga, e pelo bispo 
auxiliar, D. Nuno Almeida. 

No âmbito desta nova modalidade de Visita Pastoral, houve ainda 
mais dois encontros de formação: no dia 21 de fevereiro, com o 
tema “Comunidades mais corresponsáveis e sinodais” (orientado pelo 

3. Programa Pastoral
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Pe. Tiago Freitas) e no dia 6 de março com o tema “Comunidades 
mais abertas e missionárias” (orientado pelo Pe. Jorge Vilaça).

A visita a cada paróquia começou na semana seguinte, ao 
visitarmos as paróquias de Rio Tinto e Fonte Boa, no dia 12 de 
março. Ainda foi possível reunir com os jovens crismandos de cada 
paróquia, visitar as escolas e outras instituições. 

A encerrar agora a visita pastoral a estas duas paróquias, e tendo 
em conta a pandemia que nos afeta, celebrámos as eucaristias de 
sábado e domingo, nas quais foi administrado o sacramento da Con-
firmação, dividindo os crismandos de cada paróquias pela eucaristia 
vespertina e de domingo de manhã. Em Fonte Boa, receberam o 
Sacramento da Confirmação 41 jovens e em Rio Tinto 18 jovens.

Na homilia foi recordado que o “Tempo da Criação”, iniciado 
no dia 1 de setembro e a concluir neste domingo, dia 4 de outubro 
(memória de São Francisco de Assis), é um estímulo a crescermos 
juntos, na consciência do cuidado da nossa Casa comum. Neste dia 
(ou véspera do dia) de São Francisco de Assis, tomemo-lo como 
modelo da nossa relação com a Criação, ele que chamava “irmão” 
e “irmã” às plantas e aos animais, ao Sol e à Lua, ao vento e ao 
fogo, ao lobo e à formiga. Sob a sua inspiração, vivamos “a nossa 
vocação de guardiães da obra de Deus” (cf. LS 217), porque, afinal, 
estamos todos ligados, assim na Terra como no Céu. Todos irmãos!

A visita pastoral foi também ocasião para pensarmos a vida 
familiar há luz da Palavra de Deus e da “Alegria do Evangelho” 
do Papa Francisco. Cada um é convidado a pensar no modo como 
ajuda a construir, a “tecer” os laços familiares. Há que aceitar o 
compromisso de uma renovada pastoral familar que procure, segundo 
a indicação do Papa Francisco: Acompanhar (AL 223), discernir 
(AL 243) e integrar (AL 296) as famílias dos nossos dias com as 
suas alegrias e dores.

A visita pastoral exige que se faça uma revisão da vida paróquia, 
para assumirmos um novo modo de fazer pastoral, mais sinodal e 
mais missionário, ou samaritano.

É importantíssimo valorizar a Equipa Pastoral Paroquial ou Se-
cretariado Permanente do Conselho Pastoral que, no mínino, tenha 
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a seguinte constituição: párocos, coordenador da Pastoral Litúrgica, 
Profética, Social, Familiar e da Pastoral dos Jovens, um membro 
do Conselho Económico e alguém que se ocupe da Pastoral da 
Comunicação.

Atualmente, é ainda mais importante e vital semear esperança. 
Porque cada Palavra do Evangelho é semente de vida, há que 
multiplicar os Grupos Semeadores de Esperança.

Um grande obrigado aos párocos, Pe. Delfim Fernandes e Pe. 
Rui Neiva, bem como a todos os que servem generosamente nestas 
comunidades, por tudo o que vivemos. Muitos parabéns pela vida 
fecunda destas comunidades.

Saudamos com alegria a inauguração e bênção do Centro Pa-
roquial de Rio Tinto, que aconteceu no intervalo das duas etapas 
da visita pastoral, pelo Senhor Arcebispo.

A São Paio de Antas, São Pedro de Fragoso e Santa 
Maria de Tregosa

A conclusão da visita pastoral a São Paio de Antas (arciprestado 
de Esposende), a São Pedro de Fragoso e a Santa Maria de Tregosa 
(arciprestado de Barcelos) aconteceu no sábado 10 de outubro e 
domingo 11 de outubro de 2020. Estas comunidades estão confia-
das ao Pe. Manuel Brito Ferreira a quem agradecemos a entrega 
generosa no serviço pastoral e todo o cuidado na preparação e 
vivência da visita pastoral nas condições especiais de pandemia. 
Manifestamos gratidão a todos os que, de tantos modos e com 
tanta dedicação, servem estas comunidades nos diversos ministérios. 
Parabéns ao pároco e paroquianos!

Na tarde de sábado, dia 11 de outubro, o acolhimento festivo 
aconteceu no adro da Igreja Matriz de São Paio de Antas. Antes 
da Eucaristia e juntamente com o Pároco, Presidente da Junta de 
Freguesia e alguns membros do Conselho Pastoral, houve uma 
breve visita e oração no cemitério.

Os 40 crismandos, com seus familiares, ocuparam o interior 
da Igreja Paroquial e as outras pessoas permaneceram ao ar livre, 
no adro. Cumprindo as normas sanitárias todos puderam participar.
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Após esta bela celebração da Eucaristia e do Sacramento 
da Confirmação, “mergulhámos” no programa pastoral “normal” 
destas três paróquias: Eucaristia vespertina em Tregosa, onde foi 
apresentado, pela Secretária do Conselho Económico, o projeto 
para a construção de um ansiado Centro Pastoral Paroquial, tendo 
informado: “Agradecemos todos os comentários e contributos que 
foram recebidos relativamente ao Projeto do Centro Pastoral. O 
projeto encontra-se em andamento, aguardando-se a retificação da 
área do terreno onde vai ser construído para que dê entrada na 
Câmara e na Arquidiocese. O processo de retificação da área e de 
regularização dos terrenos adjacentes à Igreja encontra-se também 
em evolução. Nos próximos dias começarão a ser efetuados traba-
lhos de terraplanagem e preparação do terreno para que, aprovada 
a construção, a mesma se inicie o mais breve possível.”

A Missa vespertina, em Fragoso, foi de início da catequese, 
realizando-se, logo a seguir, uma reunião de pais. Este encontro 
muito bem preparado e orientado pela Coordenadora da Cate-
quese, permitiu o diálogo franco sobre como levar por diante a 
catequese num ano diferente. O famoso tripé (que torna fecunda 
a catequese) entre família, catequese e comunidade paroquial está 
bem afinado e firme por aqui. Foi possível, uma breve intervenção 
do pároco e do bispo auxiliar.

O bispo auxiliar presidiu à celebração da Eucaristia na manhã 
de domingo nas três paróquias, a primeira das quais em São Pedro 
de Fragoso, às 7 da manhã: com os jovens no acolhimento, grupo 
coral bem afinado e a Igreja Matriz completa.

Seguiu-se a Festa de Nossa Senhora do Rosário em Santa 
Maria de Tregosa e a última celebração em São Paio de Antas, na 
qual um belo grupo coral infanto-juvenil nos ajudou a participar 
e a celebrar.

Foi assumido o compromisso de multiplicar os Grupos Semea-
dores de Esperança.

Os jovens crismados receberam como lembrança o CD, cujo 
título é um convite: “Agarra a Vida”.
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As limitações a que a pandemia nos obriga fazem-nos expe-
rimentar que no centro da visita pastoral não está bispo nem o 
pároco. O importante é acolher Jesus Cristo e o seu Evangelho 
no coração, na família, na comunidade paroquial, na vida social, 
nos ambientes de trabalho, nas diversas associações e instituições! 
Mas para que Cristo seja encontrável, audível e tangível, a pri-
meira e fundamental condição é estarmos unidos na caridade e 
em comunhão.

Comunhão é unidade na diversidade e diversidade na unidade 
que torna possível a presença de Jesus Ressuscitado em nós e entre 
nós, envolvendo-nos no amor trinitário, gerando a fraternidade. O 
Senhor cumpre a sua promessa, enviando-nos a força do Espírito 
Santo que torna possível a presença viva de Jesus como compa-
nheiro, conterrâneo o contemporâneo e nos liga misticamente uns 
aos outros como irmãos.

A Forjães e Belinho
Nos dias 17 e 18 de outubro de 2020, concluiu-se a visita 

pastoral às paróquias de Belinho (São Pedro de Fins) e Forjães 
(Santa Marinha) do arciprestado de Esposende, confiadas ao Pe. 
José Manuel Ferreira Ledo. Agradecemos ao Pe. Ledo, aos que 
que se empenham generosamente na vida pastoral e a todos os 
paroquianos, o cuidado na preparação e na vivência destas visitas 
pastorais. O que experimentámos, nestes dias, foram sinal da vida 
fecunda, participada e evangelizadora que está em ato nestas co-
munidades cristãs.

Tendo em conta a situação de pandemia, o grupo de 75 cris-
mandos foi repartido por duas celebrações eucarísticas em Forjães, 
no sábado, e por uma, ao ar livre em Forjães, com 50 crismados, 
no domingo.

Celebrámos o Dia Mundial das Missões. Recordámos aos cris-
mandos e aos presentes bem como aos que acompanharam pela 
Internet, que a aventura missionária, que diz respeito a todos os 
batizados, e que se reforça em todos os crismados, se inspira na 
resposta pronta e generosa do profeta Isaías ao Senhor: «Eis-me 
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aqui, envia-me» (Is 6,8). É a resposta, sempre nova, à pergunta do 
Senhor, dirigida hoje a cada um: «Quem enviarei?» (Is 6,8). Este 
chamamento provém do coração de Deus, a quem pertence a nossa 
vida, por inteiro. Na verdade, somos imagem de Deus (Gn 2,27) 
e trazemos inscrita e tatuada no coração esta divisa amorosa: «Eu 
pertenço ao Senhor» (Is 44,5). Somos d’Ele e n’Ele somos dados 
aos irmãos, à missão.

A missão que Deus confia a cada um faz passar do “eu” me-
droso ao “eis-me aqui!” decidido e ao “eis-nos aqui!” como família 
e como comunidade que se sente família e sempre enviada.

Somos paróquia, haja o que houver, mas a comunidade cristã 
recebe-se do Alto como graça ou dom e constrói-se. Cristo é 
Sacramento do Pai, a Igreja é Sacramento de Cristo (sinal e instru-
mento) na força do Espírito. Recebe-se do Alto para se semear no 
coração de cada um, nas famílias e na sociedade (não pretendemos 
mandar, mas sim influenciar!).

A comunidade cristã é dom e projeto, graça e esforço hu-
mano. Daí a importância de continuar a percorrer os caminhos 
da sinodalidade (convidando e formando responsáveis para os 
diversos ministérios), da interparoquialidade e da missão, procu-
rando ser igreja samaritana a partir da leitura, oração e vivência 
do Evangelho. São decisivos os pequenos grupos ao redor a 
Palavra, nomeadamente os Grupos Semeadores de Esperança, 
que surgiram e estão a multiplicar-se nestas duas paróquias de 
Forjães e Belinho.

A concluir a homilia, rezámos:
Que queres de mim, Senhor? Que te poderei dar?
Trago nas mãos o pó da história e da rotina…
Carrego no corpo a cruz do abandono e do seguir…
E procuro a razão de amar como Tu,
na novidade e sem medida.
Desejo apenas surpreender-Te com o amor feito gesto,
o sorriso feito abraço incondicional,
e um olhar atento à Tua medida,
sem medida, de amor…!



2. Igreja Diocesana2. Igreja Diocesana 1305

No sábado ao fim do dia, 17, celebrámos a Missa de Sétimo Dia 
pelo Pai do Pe. Cândido de Azevedo de Sá, dali natural, a quem 
garantimos comunhão e oração, assim como a toda a sua família.

Foi uma bela dupla visita pastoral. Bem hajam! Parabéns ao 
pároco, aos crismandos e paroquianos.

A S. Bartolomeu do Mar
A conclusão da visita pastoral à paróquia de S. Bartolomeu do 

Mar, arciprestado de Esposende, aconteceu no passado dia 24 e 25 
de outubro de 2020. Esta comunidade está confiada ao Pe. Manuel 
Domingos Sampaio Viana, a quem agradecemos a fraterna amizade, 
a preparação e o acolhimento, bem como o seu zeloso e dedicado 
trabalho pastoral. A gratidão estende-se a todos os agentes pasto-
rais e a todos os que se dedicam ao bem comum. Agradecemos 
ao Rúben Pinheiral, seminarista dali natural, pela sua presença e 
participação ativa. 

O bom povo de S. Bartolomeu do Mar vive da agricultura, 
da pesca, da pecuária e de muitas outras profissões e atividades 
que foram surgindo fruto da proximidade da estrada nacional e da 
autoestrada que reduziu as distâncias entre as populações e facilita 
o transporte de matérias primas e o escoamento de produtos.

Na tarde de sábado, 24 de outubro, houve um breve e par-
ticipado encontro com os 26 crismandos, ocasião para preparar a 
celebração da Eucaristia e do Sacramento da Confirmação, que 
aconteceu na manhã de domingo, 25 de outubro. Foi também 
oportunidade para apontar o futuro e os compromissos a assumir 
livre e responsavelmente.

O Grupo de Jovens desta paróquia está a comemorar um ano 
de existência. Foi muito bem acolhido o convite que, oportu-
namente, o pároco e animadores dirigiram aos crismandos para 
que integrassem ativamente este grupo. Foi evocado um poeta 
indiano que diz que “não é possível atravessar o mar, olhando 
apenas para a água”. Assim, cada confirmado deve continuar a 
navegar, a querer viver e a trilhar os caminhos do Senhor e os 
caminhos que o Pai nos dá.
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Cumprindo as regras sanitárias e o distanciamento necessários, 
muitas pessoas participaram nas celebrações de sábado e de do-
mingo. Entre elas os membros do Conselho Pastoral e Económico, 
o Sr. Presidente da Junta e da Assembleia de Freguesia e demais 
membros. Muitas mais acompanharam as celebrações através dos 
meios de comunicação da paróquia, que uma dinâmica equipa de 
jovens torna possível em cada domingo.

Nesta visita pastoral, de novo experimentámos e recordámos 
que a paróquia é a Igreja no quotidiano das pessoas, famílias e 
instituições. Nunca esquecendo que a Igreja existe para que Jesus 
Cristo Ressuscitado continue a ser nosso contemporâneo, conter-
râneo e companheiro.

Através da comunhão/missão (caridade vivida e partilhada) a 
paróquia evangeliza samaritanamente: celebrando, anunciando e 
servindo.

Todos ficámos mais conscientes de que a paróquia existe para 
dar visibilidade, centralidade e proximidade a Jesus Cristo.

Movidos pelo amor de Deus, queremos ser uma paróquia que 
vive em caridade, fomentando a unidade de alma e coração na 
justa diversidade de dons e ministérios, a capacidade de perdão e a 
necessária abertura à reconciliação, o diálogo paciente e permanen-
te entre todos, a cultura do encontro e da proximidade, a estima 
recíproca entre pessoas e grupos, a procura humilde dos caminhos 
de renovação pastoral.

Movidos pelo amor de Deus, queremos fazer da alegria do 
Evangelho a nossa paixão, a nossa vida, a nossa missão! Por isso, é 
preciso continuar a multiplicar grupos ao redor a Palavra: “Grupos 
Semeadores de Esperança”.

Os tempos incertos de pandemia, desafiam a paróquia a ser 
“uma verdadeira casa de família, sensível, fraterna, acolhedora e 
sempre apressadamente a caminho, mãe «comovida» com as dores e 
alegrias dos seus filhos e filhas, cada vez menos em casa, cada vez 
mais fora de casa, a quem deve fazer chegar e saber envolver, na 
mais simples e comovente notícia do amor de Deus” (CEP, Carta 
Pastoral, Para um rosto missionário da Igreja, ns.7-8).
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Cooperação missionária
A Arquidiocese de Braga vai enviar uma equipa missionária, 

constituída por três voluntários, para a paróquia de Santa Cecília 
de Ocua, na Diocese de Pemba, Moçambique.

“Salama” é o nome do projeto de cooperação missionária 
que une as comunidades católicas lusófonas desde 2003, quando 
um acordo com a Sociedade Missionária da Boa Nova levou dois 
sacerdotes de Braga a partir em missão para aquele território, du-
rante dois anos.

A cooperação aprofundou-se em 2012, quando o arcebispo 
de Braga, D. Jorge Ortiga, decidiu irmanar missionariamente uma 
paróquia extraterritorial – Ocua, em Pemba, passa a ser considerada 
a ‘paróquia 552’ da arquidiocese minhota.

Sacerdotes diocesanos e leigos de Braga têm feito experiências 
missionárias por períodos de um ano; em 2020, a equipa vai ser 
constituída por duas leigas e um padre, Manuel Faria, que já tinha 
passado por missões na Guiné-Bissau e em Angola.

O projeto é enquadrado pelo Centro Missionário Arquidiocesano 
de Braga (CMAB), dirigido por uma leiga, Sara Poças, com um 
passado de experiência missionária em diferentes países.

Sara Poças afirma que o projeto “Salama” é a possibilidade de 
testemunhar no concreto a experiência missionária e desafiar leigos 
e padres a fazer a experiência.

O CMAB lançou a campanha ‘Todos juntos por Cabo Del-
gado’, que recolhe apoio financeiro para auxiliar os deslocados 
através do campo de refugiados que está a 40 quilómetros da 
cidade de Pemba.

O programa de formação de voluntários para 2021 arranca no 
dia 14 de novembro, com um encontro inicial que visa a divulgação 
desta cooperação missionária Braga-Pemba.
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Informações diversas
Um Momento de Oração pela Vida e Vocações realizou-

-se em 01 de outubro na igreja paroquial de S.  José de S. Lázaro, 
no arciprestado de Braga.

«Desmascarar o acolhimento» foi o tema de um momento 
de formação online promovido em 01 de outubro pelo Departa-
mento para a Liturgia da Arquidiocese de Braga. 

Escola de Famílias. A primeira sessão da Escola de Famílias 
2020/2021 realizou-se em 11 de outubro, com recurso às tecnolo-
gias digitais. Foi dedicada ao tema «A Família e a Escola online».

Educação Moral e Religiosa. Centena e meia de professores 
de Educação Moral e Religiosa Católica participaram em 10 de 
outubro numa reunião efetuada no Espaço Vita, numa iniciativa do 
Departamento Arquidiocesano para a Presença da Igreja no Ensino.

O arciprestado de Barcelos promoveu em 17 de outubro, 
na igreja matriz da cidade, uma vigília missionária onde foi 
apresentado um filme sobre “Amazónia à luz da Laudato Si”, da 
autoria do P. Firmino Cachadas.  Foi projetado também um vídeo 
sobre o terrorismo na província de Cabo Delgado, em Moçambique, 
gravado pelo Bispo de Pemba, D. Luiz Lisboa.

A iniciativa foi organizada pela Pastoral Vocacional e Missionária 
local, em colaboração com o Centro Espírito Santo e Missão da 
Silva, também em Barcelos, e o Grupo de Jovens Sem Fronteiras, 
de Carvalhal.

O Clero do arciprestado reuniu em 21 de outubro no antigo 
Seminário da Silva. A ordem de trabalhos incluiu a celebração de 
Fiéis Defuntos, a catequese, o sufrágio pelos sacerdotes falecidos.



2. Igreja Diocesana2. Igreja Diocesana 1309

Arciprestado de Braga. O Clero da Zona Pastoral da Cidade 
e Este reuniu online em 15 de outubro. O principal ponto da 
ordem de trabalhos foram as celebrações de 01 e 02 de novembro: 
Todos os Santos e Fiéis Defuntos.

Arciprestado de Fafe. A Bênção de Estudantes do Ensino 
Superior realizou-se em 04 de outubro na igreja nova de Santa Eulália.

O novo ano catequético na paróquia de Santa Eulália 
principiou entre 17 e 23 de outubro. Estão inscritos mais de 700 
catequizandos.

Sessões de preparação de um grupo de adultos para o Crisma, 
interrompidas em março por causa da COVID-19, recomeçam em 
27 de novembro no Centro Pastoral Santa Eulália. Outras estão 
programadas para 18 de dezembro e 15 de janeiro.

O Grupo Bíblico iniciou em 29 de outubro o terceiro ano de 
atividade, com a colaboração do P. Manuel Torre. Este ano centra a 
atenção no Evangelho de S. Marcos. Há sessões presenciais e online.

Arciprestado de Guimarães e Vizela. Uma vigília missioná-
ria realizou-se em 30 de outubro na Basílica de S. Pedro do Toural.

A Escola Bíblica de Cerzedelo recomeçou atividades em 
25 de outubro.

O Clero do arciprestado reuniu em 01 de outubro no sa-
lão paroquial de S. Pedro de Azurém. Saudaram-se os sacerdotes 
que entram e agradeceu-se o trabalho dos que cessam funções. 
Programou-se o trabalho das sete zonas pastorais.

Arciprestado de Vila Nova de Famalicão. Meia centena 
de  coordenadores da catequese reuniu em 09 de outubro no 
Centro Pastoral de Santo Adrião. Foi tema a preparação do novo 
ano pastoral. 
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Nomeação eclesiástica
Dom Jorge Ferreira da Costa Ortiga, por mercê de Deus e da 

Santa Sé, Arcebispo de Braga e Primaz das Espanhas;
Tendo presente novas necessidades pastorais, torna-se necessário 

proceder à seguinte nomeação:
- Padre Tiago Leonel Araújo Cunha, nomeado Assistente 

Espiritual do Núcleo de Guimarães do Corpo Nacional de Escutas 
(C.N.E.), Escutismo Católico Português, Região de Braga. 

Braga e Cúria Arquiepiscopal,
1 de outubro de 2020.

† Jorge Ortiga, Arcebispo Primaz

Movimento Eclesiástico
Nomeações para o ano pastoral de 2020+21 (continuação).
Dom Jorge Ferreira da Costa Ortiga, por mercê de Deus e da 

Santa Sé, Arcebispo de Braga e Primaz das Espanhas;
Tendo presente novas necessidades pastorais, torna-se necessário 

proceder às seguintes nomeações:

4. Clero e Seminários
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– Padre Armando Ferreira Guimarães, dispensado, a seu 
pedido e por razões de saúde e idade, da paroquialidade de São 
Vicente de Areias, Arciprestado de Barcelos, continuando com a 
paróquia de Divino Salvador de Lama, do mesmo Arciprestado;

– Padre Manuel Macedo da Fonseca Silva, nomeado pároco 
de São Vicente de Areias, Arciprestado de Barcelos, continuando 
com a paroquialidade de Santa Eulália de Oliveira e São Martinho 
de Manhente, do mesmo Arciprestado;

– Cónego Domingos Castro Mendes, dispensado, a seu pedi-
do e por razões de saúde e idade, com a gratidão da Arquidiocese, 
da Capelania da Igreja dos Santos Passos, cidade de Guimarães, 
Arciprestado de Guimarães e Vizela;

– Padre José António Fernandes Antunes, nomeado Cape-
lão da Igreja dos Santos Passos, em acumulação com as paróquias 
de São Sebastião e São Paio, Arciprestado de Guimarães e Vizela, 
coadjuvado pela equipa Sacerdotal da cidade de Guimarães, no-
meadamente, o Padre José Silvino de Magalhães Araújo e o Padre 
Henrique dos Santos Ribeiro.

Braga e Cúria Arquiepiscopal, 22 de Outubro de 2020
† Jorge Ferreira da Costa Ortiga,

Arcebispo Primaz

Notícias diversas
Os novos cónegos do Cabido Metropolitano e Primacial  

Bracarense tomaram posse no dia 22 de outubro, no final da eu-
caristia da Solenidade de São Martinho de Dume, na Sé Catedral 
de Braga.

Mário Martins e Eduardo Duque foram nomeados capitulares 
da Sé de Braga a 12 de março. 
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O cónego Mário Martins é diretor do Seminário de Nossa 
Senhora da Conceição, do Departamento Arquidiocesano para as 
Vocações e vigário judicial do Tribunal Eclesiástico e Metropoli-
tano Bracarense. 

O cónego Eduardo Duque é diretor do Departamento Arqui-
diocesano da Pastoral Universitária e Departamento para a Cultura, 
Diálogo Ecuménico e Inter-religioso, assim como assistente na 
Fraternidade Nuno Álvares e assistente espiritual na Universidade 
do Minho.

O Cabido da Sé de Braga é um órgão consultivo com sede 
na Catedral de Santa Maria de Braga, tem funções litúrgicas na 
Catedral e cabe-lhe, também, zelar pelo património, conservação 
e decoro da Catedral, promovendo iniciativas que visem a evan-
gelização da cultura.

Uma Recoleção do Clero realizou-se online em 20 de 
outubro. Principiou às 09h30, com a oração de Laudes. Seguiu-se 
uma reflexão orientada pelo padre Nuno Ventura, às 10h00.

Instituição de leitores. No dia 11 de outubro o Seminário 
Conciliar de São Pedro e São Paulo recebeu o Senhor D. Nuno 
Almeida para presidir à Eucaristia da Instituição do Ministério do 
Leitor dos jovens que frequentam o quinto ano de Teologia.

Os seminaristas dos 11º e 12º anos do Seminário de Nossa 
Senhora da Conceição participaram em 03 de outubro num En-
contro Espiritual Casa de Campo, em Esposende, o primeiro neste 
novo ano pastoral e letivo, sob a orientação do Diretor Espiritual 
do Seminário, Pe. Álvaro Balsas.

O programa iniciou-se com um tempo dedicado à oração 
pessoal e à celebração da Eucaristia.

A parte da tarde decorreu a partir de um programa de cariz mais 
cultural, em que os seminaristas tiveram oportunidade de visitar várias 
igrejas locais, além de apreciar a beleza do rio Cávado e da sua foz. 
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“Como servir Jesus hoje?” No âmbito da Semana dos Se-
minários, a celebrar entre os dias 01 e 8 de novembro, decorreu 
– com transmissão online – uma conversa vocacional no dia 30 
de outubro subordinada ao tema “Como servir Jesus hoje?”

Teve como objetivo “provocar todos os agentes da pastoral a 
reforçarem a sua sensibilidade e compromisso com a causa voca-
cional arquidiocesana, porque é uma interpelação a todos para um 
maior empenho e compromisso na causa das vocações. 

Encontro de Pais do Seminário Menor. No dia 11 de 
outubro decorreu o primeiro Encontro de Pais da comunidade 
residente do Seminário de Nossa Senhora da Conceição deste 
ano pastoral e letivo 2020/21. Ocorreu apenas da parte da manhã, 
devido à pandemia da Sars-Cov-2 (COVID-19). 

Sob o tema arquidiocesano, “Onde há amor há um olhar”, 
e sob a proposta dos Seminários Arquidiocesanos, “Aproximar-se. 
Ver. E compadecer-se”, possibilitou um primeiro contacto entre 
os pais dos novos alunos com aqueles que há um ou mais anos 
frequentam a instituição. 

 O programa incluiu a apresentação do Projeto Educativo para 
o Ano Pastoral 2020-21, a cargo do Cón. Mário Martins, Reitor 
do Seminário, e a celebração da Eucaristia.
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Notícias diversas
Votos perpétuos. Em dia de S. Francisco de Assis, 04 de 

outubro, no Convento de Montariol, fizeram a Profissão de Votos 
Perpétuos Frei Márcio Carreira, Frei Paulo Faria e Frei Sérgio Araújo. 

Os Missionários Combonianos tiveram em 18 de outubro, 
no salão paroquial de S. José de S. Lázaro, em Braga, um encontro 
de amigos e colaboradores. Versou o tema: «Missão: do eu medroso 
ao renovado dom de si».

O Instituto das Religiosas do Sagrado Coração de Ma-
ria está a celebrar os 150 anos da sua fundação.

Glória da Conceição da Silva, da Companhia de Santa Te- 
resa de Jesus, faleceu em 18 de outubro na Residência de Santa 
Teresa (Rua Elísio de Moura, 17, em Braga). Tinha 104 anos de 
idade.

Glória da Conceição Silva (em religião, Glória da Conceição 
de Jesus Crucificado Silva) nasceu em Fonte Arcada, arciprestado 
da Póvoa de Lanhoso, em 31 de agosto de 1916.

Filha de Clemente da Silva e de Helena Maria de Jesus, per-
tenceu a uma família de nove irmãos.

5. Religiosos/as
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Entrou no Pré-Noviciado da Companhia de Santa Teresa, em 
Braga, em 14 de outubro de 1939. Entrou no Noviciado, também 
em Braga, em 09 de maio de 1940. Em 16 de julho de 1942, 
ainda em Braga, fez os primeiros votos. Os votos perpétuos fê-los 
também em Braga em 16 de julho de 1945.

Na Companhia de Santa Teresa de Jesus esteve ao serviço da 
missão nas casas de Coimbra, Santo Tirso, Lisboa (Andrade Cami-
nha e D.ª Estefânia), Lourinhã, Porto e Almendra. Foi cozinheira, 
roupeira, catequista e ministra extraordinária da Comunhão. Com 
a Madre Maria de Jesus foi fundadora da primeira casa de Lisboa 
(em Conde Vale Mor).

A irmã Maria da Conceição do Coração de Jesus fale-
ceu em 20 de outubro, no Carmelo de Santa Teresinha, em Viana 
do Castelo. Natural da paróquia da Silva, arciprestado de Barcelos, 
tinha 83 anos de idade e 35 de Carmelita Descalça.

Aos 18 anos consagrou-se num Instituto Missionário, que a 
levou a trabalhar como missionária em Angola e Moçambique. Aos 
45 anos entrou no Carmelo de Santa Teresinha.  
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Parque de S. João da Ponte

Câmara de Braga quer apropriar-se do Parque de 
S. João da Ponte.

Li com estranheza a notícia do Jornal de Notícias do dia 28 
de setembro de 2020, intitulada: “Igreja reclama em tribunal parque 
de S. João da Ponte”.

Antes de mais, quem escreveu não ouviu as duas partes, 
não deu espaço ao “outro lado”, à Igreja. Sim, muito estranho! 
 
Depois, não percebi a intenção: é mover a opinião pública a favor 
da Câmara, silenciando o “contraditório?”

Quanto ao caso em si:
- Descanse o jurídico que se pronunciou no artigo que a Ar-

quidiocese de Braga tem documentos, desde o séc. XV, que provam 
ser a Igreja católica a proprietária do Parque da Mitra, onde se 
insere a Capela de S. João da Ponte;

- Não será preciso frequentar-se a Universidade “de Perre” para 
se saber o que significa: DA MITRA!;

- Saiba o jurídico em causa que a Câmara não tem, nunca 
teve (desafio-a a que o desminta, com provas, não com artimanhas!) 

6. Património
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nenhum tipo de título de posse sobre aquele território (ao contrá-
rio da Igreja – atualmente através da Paróquia de Santo Adrião);

- Relembre o causídico que não foi às Atas da Câmara, nem 
à Câmara, que o Estado, no princípio da República, expropriou a 
Quinta DA MITRA;

- Também não foi às Atas da Câmara, nem à Câmara, que 
o Estado, na sequência da Concordata, restituiu o bem subtraído 
em 1911;

- Saiba mais: a Igreja também sempre usou aquele espaço, sem 
pedir licença a quem quer que seja, ainda que sempre o tenha 
colocado à fruição pública; e também cuida daquele espaço (não 
por abuso, mas por que lhe pertence!);

- As ajudas que a Igreja pede à Câmara para conservação do 
espaço têm exatamente a ver com a fruição pública do mesmo (é 
uma espécie de do ut des… dar para receber…). Esse acordo verbal 
nunca roubou à Igreja a propriedade. O senhor engenheiro Mesquita 
Machado (nunca imaginei vir a ter saudades dele!...) sabia bem disso: 
quando havia problemas no Parque de S. João da Ponte escrevia: 
a Igreja que responda, que o Parque é dela. À laia de exemplo, 
cite-se um parágrafo de jornal: “A madeira das tílias derrubadas no 
Parque da Ponte, em Braga, é da Comissão Fabriqueira da Paróquia 
de Santo Adrião, afirmou ontem Mesquita Machado, na sessão da 
Câmara Municipal” (Diário do Minho, 14-02-92). Acrescente-se: não 
se falava de madeira tirada do teto da capela, nem do interior, nem 
das suas paredes; era do Parque DA MITRA;

- Saibam todos que todas as capelas de romaria têm amplo 
adro à volta. Assim na Penha, na Franqueira, no Alívio… Não é 
exceção a capela de S. João da Ponte;

- Que horror esse argumento de que, frequentado por muitos, 
o espaço é público. Querem ver que a Câmara quer também deitar 
a mão ao Bom Jesus (a Igreja deixa lá andar toda a gente…)?!; 
Querem ver que a Câmara quer deitar a mão a todos os adros 
das Igrejas (anda lá toda a gente…)?! Querem ver que a Câmara 
quer deitar a mão ao Sameiro (anda lá quem quer…)?! Se é assim, 
cuidado!!!!!!!!!;



Ação CatólicaAção Católica  | novembro1318

Teria muito mais a dizer. Mas espero ter essa oportunidade no 
Tribunal (uma vez que a Câmara para lá nos empurra; já muitas 
vezes tentamos chegar a um acordo…), com documentos na mão. 
Que isto não é para resolver no Jornal de Notícias (com todo o 
respeito pelo Jornal).

Quanto ao Picoto, mencionado também na notícia acima re-
ferida, a Igreja recebeu, no dia 29 de setembro de 2020, os cerca 
de 18.000€ que a Câmara foi obrigada, pelo Tribunal, a pagar à 
Arquidiocese.

Termino com um pedido, endereçado às Paróquias de S. 
Lázaro (até há pouco proprietária daquele território) e San-
to Adrião: o bem é vosso. Conseguido com muita generosida-
de dos antepassados. É pena que se perca. Todos temos direito à 
indignação. E todos temos formas de dizer se gostamos ou não 
do modo como estão a lidar connosco e com as nossas coisas. 
Não se esqueçam!

Cón. José Paulo Leite de Abreu
Vigário Geral da Arquidiocese de Braga

Capela Imaculada

“Capela Imaculada. As pinturas” é o livro de 
Lisa Sigfridsson, recentemente publicado e editado 
pelo Seminário de Nossa Senhora da Conceição.

De acordo com o Secretariado Nacional da Pastoral da Cul-
tura (SNPC), os textos foram escritos pela pintora sueca, tratando-se 
esta de uma edição bilingue, em português e inglês. A tradução é de 
Joana Jacinto e as fotografias são do Pe. Joaquim Félix de Carvalho.

“É sobretudo a narrativa pictórica de Sigfridsson que dá ao relato 
uma outra perspectiva. Cada história toma forma mediante uma visão 
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de conjunto ora reduzida, para certas imagens, ora ampliada, para 
os pormenores. Sigfridsson terá talvez tomado de empréstimo esta 
técnica narrativa do universo fílmico. Ali as histórias constroem-se 
diante os nossos olhos através de janelas alternadas de diferentes 
cortes, isto é, sequências que fazem avançar a história. É criado 
um ego narrativo, ou seja, um sujeito que conta a história como 
uma série de experiências pessoais e imagens mentais. Este expe-
diente permite a Sigfridsson dar uma vida nova à sua abordagem 
e, também, produzir uma compreensão original acerca dos relatos 
bíblicos”, escreve, no prefácio, Kajsa Frostensson, Directora da Galeria 
de Arte Vänersborgs konsthall, na Suécia, ainda segundo o SNPC.

Notícias diversas
«Terra Convida» é o nome de uma cooperativa apresentada em 

04 de outubro pela Arquidiocese na Quinta do Seminário Conciliar.
Tem como objetivos centrais e imediatos cuidar dos terrenos  

das entidades ligadas à Arquidiocese de Braga e rentabilizá-los, 
cultivando-os,  fazer limpeza e cuidado das matas e florestas, assim 
como a manutenção dos jardins.
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Notícias diversas
Um festival internacional de órgão realizou-se nas igrejas 

de Ribeirão (16 de outubro), Joane (dia 17), Requião (dia 18) do 
arciprestado de Vila Nova de Famalicão.

Um curso de latim e de gregoriano principiou em 03 de 
outubro na Escola Arquidiocesana de Música Litúrgica.

As aulas estiveram a cargo de José Carlos Miranda e do cónego 
Hermenegildo Faria.

A paróquia de Balasar, no arciprestado de Vila do Conde e 
Póvoa de Varzim, celebrou de 11 a 13 de outubro a festa litúrgica 
da Beata Alexandrina.

O Centro Regional de Braga da Universidade Católi-
ca, atendendo ao agravamento da pandemia da COVID-19, cancelou 
duas cerimónias previstas para 22 de outubro: a da abertura solene 
das aulas e a celebração da Missa do Espírito Santo. 

A XV edição do presépio ao vivo de Priscos foi cancelada 
devido à pandemia da COVID-19. Esta iniciativa tem envolvido muitas 
centenas de figurantes e sido visitada por mais de 100 mil pessoas.

7. Educação da Fé
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A pessoa no centro
da sociedade

A LOC/MTC (Liga Operária Católica/Movimento de Traba-
-lhadores Cristãos) da Arquidiocese de Braga realizou no  dia 17 
de outubro, o seu Encontro de Relançamento, que substituiu a 
Assembleia prevista para este mês.

Foi aprovado o Plano de Ação para os anos 2020/2021 de que 
transcrevemos a parte final:

AGIR para colocar a pessoa no centro da sociedade.
A LOC/MTC quer que cada um dos seus militantes sejam 

testemunhos, como cristãos batizados, na missão de evangelizar os 
meios onde vivem, prioritariamente o do trabalho e da família, 
tendo em conta que o plano de Deus para a humanidade, com 
seres humanos felizes, responsáveis uns pelos outros.

Comprometemo-nos:
Envolver os militantes na missão do Movimento, partilhar 

com as pessoas mais próximas a importância que tem para nós os 
grupos de Revisão de Vida Operária (RVO) que nos congregam 
e animam, motivando-nos para nos tornar “protagonistas da nossa 
própria libertação”.

Exigir políticas sociais justas no campo do trabalho, da educação, 
da saúde, da habitação e segurança social, exigimos respeito por 

8. Apostolado dos Leigos
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todos os homens e mulheres que trabalham ou trabalharam, aper-
feiçoando o mundo em que vivemos, logo o Homem e Mulher 
devem voltar a estar no Centro da Sociedade e não continuarem 
a serem vistos, como mercado, a fazer lembrar a escravatura. 

Defender o trabalho digno, sem perda de rendimentos, com 
direitos, com segurança e com justa remuneração como pilar 
fundamental duma sociedade democrática e inclusiva, tal como 
defende a Doutrina Social da Igreja, ao reconhecer que todos os 
seres humanos estão em pé de igualdade em relação à propriedade 
dos bens da Terra. Cada pessoa recebe o mandato do trabalho no 
ato da criação, mas esse trabalho tem de ser digno, livre, criativo 
com a pessoa em primeiro lugar. Continuar a dar a nossa tenção 
à questão de uma melhor proteção social, especialmente dos que 
são forçados a reformar-se mais cedo, dos cuidadores formais e 
informais e daqueles que pouco descontaram para a Segurança 
Social porque tiveram que cuidar de familiares (pais ou filhos).

Apoiamos a implementação de um Rendimento Básico In-
condicional (RBI) ou de outras formas de sustentação dignas para 
todos, como forma concreta de não deixar ninguém privado de 
rendimentos em futuras crises da sociedade;

Reafirmamos a nossa pertença à Ação Católica, como mo-
vimento coletivo especializado de trabalhadores, vivendo a nossa 
espiritualidade, encarnada na vida do mundo do trabalho e da 
família; 

Somos Igreja profética, continuaremos a denunciar esta “econo-
mia que exclui e mata”, bem como aqueles que a protagonizam, 
que alimentam o medo e fazem acumular riquezas nas mãos de 
poucos, à custa da miséria e privações de muitos;

Como grupos de base que somos, verdadeiros “Semeadores 
da Esperança” comprometemo-nos a elaborar os nossos planos 
locais de ação, ao nível paroquial ou inter-paroquial, inspirados 
no conteúdo aprovado neste plano de ação e na vida que juntos 
experienciamos.
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Notícias diversas
Junta de Núcleo de Braga do Corpo Nacional de Escu-

tas (CNE). A nova equipa, liderada por Alexandra Gonçalves, do 
Agrupamento 375 Este S. Mamede, eleita para o triénio 2020/2023, 
tomou posse em 02 de outubro.

Constituição da Equipa: 
Chefe de Núcleo – Alexandra Gonçalves. Agrup. 375 Este S. 

Mamede.
Chefe de Núcleo Adjunto – João Paulo Caldas. Agrup. 660 

Montariol.
Secretário Administrativo e Financeiro – Rui Lopes. Agrup. 3 

S. Victor.
Secretária para a Comunicação e Desenvolvimento – Joana 

Cunha. Agrup. 2 S. Lázaro.
Secretária para os Recursos Adultos – Elisabete Gomes – Agrup. 

500 Fraião.
Secretário para o Centro Escutista – Marciano Ferreira – Agrup. 

207 Aveleda.

A Junta do Núcleo de Guimarães do Corpo Nacional 
de Escutas (CNE) tomou posse em 09 de outubro no Auditório 
da Universidade do Minho.

Presidida por Ernesto Machado é composta também por Sér-
gio Lemos, Porfírio Faria, Porfírio Mendes, Carla Azevedo, Silvina 
Oliveira. É assistente o Padre Leonel Cunha.

Aquele núcleo tem 54 agrupamentos.

Pastoral Universitária. Três dezenas de coordenadores assu-
miram em 18 de outubro, na Igreja dos Terceiros, o compromisso 
público para com a Pastoral Universitária de Braga para o ano 
letivo prestes a iniciar.
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No dia 27 apresentou o programa pastoral que inclui três 
novas propostas: «Semana Missionária», «GrupoORAR», «Pastoral 
Portas Abertas».
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Notícias diversas
Um encontro de instituições particulares de solidariedade 

social ligadas à Igreja Católica realizou-se em 07 de outubro 
no Auditório Vita. Promovido pela Comissão Arquidiocesana para 
o Desenvolvimento Humano Integral refletiu sobre os problemas 
com que aquelas instituições se deparam.

A diferença de crescer em igualdade. A Cáritas Arqui-
diocesana de Braga desenvolveu a campanha de sensibilização “A 
diferença de crescer em igualdade”.

Dinamizada por crianças do 1.º Ciclo do Ensino Básico dos 
Agrupamentos de Escolas de Braga teve como objetivo sensibilizar 
e capacitar a comunidade em geral para as questões da Igualda-
de, contribuindo para a transformação de crenças, estereótipos e 
preconceitos que têm vindo a perpetuar modelos sociais desiguais.

“Com vista a combater atitudes de exclusão e discriminação 
que, em última instância, conduzem à adoção de comportamentos 
violentos, pretendeu sensibilizar a população em geral para práticas 
inclusivas e de aceitação da diversidade, no que diz respeito ao 
género e à diversidade cultural”, sublinharam os responsáveis.

“Por Deus mudei uma Vida” é o projeto dos adolescentes 
da catequese de Santa Maria Maior, em Barcelos.

9. Pastoral Social
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Tendo como objetivos criar nos adolescentes valores como a 
solidariedade, a entreajuda, o respeito e a preocupação pelos outros, 
a iniciativa está, entre outros frutos, a permitir a criação de um 
ambiente habitacional digno e acolhedor.

Entre as atividades já realizadas e em curso estão a ida à ha-
bitação conhecida como a “Casa dos Pobres”, seguida de reflexão, 
reunião e estabelecimento de contactos que poderiam ajudar à 
sua remodelação – como a Autarquia, Junta de Freguesia e os 
Encarregados de educação –, pedidos de orçamentos para a re-
modelação e arranjo da habitação e marcação de entrevistas com 
as várias entidades.

As obras já estão em curso. 
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Caminhos da Abadia
e de S. Bento da Porta Aberta*

1. Sob a designação “Caminhos de S. Bento da Porta Aberta”, 
a gestão do santuário de S. Bento da Porta Aberta fez um traba-
lho promocional do santuário, ao estilo dos caminhos de S. Tiago 
de Compostela. É uma iniciativa culturalmente interessante sobre 
antigas tradições religiosas do povo profundo; mas, há uma falha 
nesse trabalho que devia ser rectificada e sem a qual esta campa-
nha pode parecer uma apropriação de um património cultural da 
Senhora da Abadia. Por regra (poderá haver alguma excepção), esses 
caminhos não são originalmente de S. Bento da Porta Aberta: já 
eram caminhos dos peregrinos da Senhora da Abadia. 

Como se sabe, o culto a Nossa Senhora da Abadia é bastantes 
séculos mais antigo que o culto a S. Bento da Porta Aberta e os 
caminhos para S. Bento só começaram a fazer-se no seguimento 
da romagem à Abadia: iam à Senhora da Abadia e terminavam a 
sua romagem em S. Bento da Porta Aberta. 

O culto a S. Bento da Porta Aberta, em Rio Caldo, só come-
çou a partir da construção de uma pequena ermida, no lugar da 
Seara da Forcadela, em 1615. Até finais do século XVII, não há 
memória de essa ermida ter significativa concorrência de devotos. 

10. Memória
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Em 1758 já se refere que havia algum incremento de devoção 
popular; e só em 1845 é que há informação documental de haver 
grande número de peregrinos e de muitas esmolas que lá deixavam (o 
que terá dado origem a abusos de apropriação de dinheiros), como 
escreveu o então arcipreste de Pico de Regalados, citado no Portal 
do santuário: “a ermida é notável pelo numeroso concurso de romeiros que 
aí se juntam quase todo o ano, sendo mais célebres os dias do primeiro 
Sábado da Quaresma, no dia 21 de Março, Dia dos Prazeres de Nossa 
Senhora, no dia 11 de Julho e desde 10 de Agosto até dia da Assunção 
de Nossa Senhora…”. Ainda hoje, os dias entre 10 e 15 de Agosto 
continuam a ser os que mais romeiros trazem à Abadia e daí se-
guem para S. Bento da Porta Aberta. Na Abadia, a grande romaria 
continua a ser no dia 15 de Agosto, festa da Assunção de Nossa 
Senhora; em S. Bento, a festa maior é no dia 13, referenciada a 
Nossa Senhora de Fátima.

2.As romagens a pé dos peregrinos de S. Bento sempre se 
fizeram pelos caminhos da Abadia (vinham à Abadia e, depois de 
aí cumprida a sua devoção, seguiam para S. Bento, até ao alto do 
Formigueiro, descendo depois em direcção ao lugar da Seara da 
Forcadela, em Rio Caldo, onde ficava a ermida de S. Bento e 
hoje fica o santuário de S. Bento da Porta Aberta); as excursões em 
autocarros é que começaram a ser autónomas: a Abadia foi perdendo 
frequência de excursões porque a estrada de acesso, a partir de 
Bouro, não tem boas condições para autocarros maiores. Em vão 
as gentes da Abadia se lamentam que “o S. Bento da Porta Aberta foi 
o diabo que apareceu à Senhora da Abadia…”, mas a verdade é que, 
enquanto as condições da estrada não melhorarem para suportar os 
grandes autocarros, eles continuarão a não ir por lá via S. Bento.

3.A devoção a Nossa Senhora da Abadia é, no mínimo, seiscentos 
anos mais antiga do que a devoção a S. Bento da Porta Aberta. 
As peregrinações começaram logo após o achamento da imagem 
da Senhora da Abadia por Paio Amado e Frei Lourenço. Mas, se 
atendêssemos a que o primitivo santuário de Nossa Senhora da 
Abadia, que terá sido construído entre os séculos VII e VIII ligado 
ao chamado Mosteiro das Montanhas, que existiu lá no planalto do 
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monte de S. Miguel-O-Anjo, essa diferença de idade seria ainda 
maior (entre essa data e a data de 1758). 

Como se sabe, a quando da invasão e perseguição árabe, os 
monges desse Mosteiro das Montanhas tiveram de fugir, à pressa e 
esconderam a imagem de Nossa Senhora, para que não fosse profa-
nada pelos muçulmanos. Mais tarde, terá sido encontrada pelo eremita 
Paio Amado, um fidalgo da corte de Dom Afonso Henriques, em 
Guimarães, que por volta do ano 1100, depois de ficar viúvo, decidiu 
vir para ali viver como asceta e penitente, fazendo companhia ao 
eremita frei Lourenço que aí vivia e gozava de fama de santidade. 

Segundo a tradição, certa noite, quando ia fazer as suas orações, 
Paio Amado terá visto uma luz intensa no vale. Foi contar a frei 
Lourenço, que comprovou essa visão. No dia seguinte, de manhã 
cedo, foram investigar o que se passava e descobriram, numa gruta, 
a imagem da Senhora da Abadia. Logo decidiram erguer, aí por 
perto, uma capela para sua veneração e passaram a residir nas suas 
proximidades, deixando de morar no planalto agreste do monte 
de S. Miguel-O-Anjo.

A notícia do achamento da imagem e dos milagres correu 
célere e chegou aos ouvidos do arcebispo de Braga, que foi visitar 
esse lugar. Depois de verificar a pobreza extrema em que viviam 
os dois eremitas, mandou construir aí um abrigo para eles e uma 
igreja mais digna para a veneração da imagem achada. 

Entretanto, outros eremitas se foram juntando a eles. E de todo 
o lado começaram a vir grupos de peregrinos à Abadia. Assim se 
foram fazendo os caminhos da Abadia, que séculos mais tarde haviam de 
conduzir também os peregrinos até S. Bento da Porta Aberta.

 Em 1148, atraído pela fama dos milagres e da afluência de 
peregrinos, o próprio Dom Afonso Henriques também foi visitar o 
santuário e informar-se do que aí se referia. Fez grandes doações 
para o culto e dotou o mosteiro de variados bens para a sustentação 
daqueles monges e apoiou a construção de um novo convento, cá 
mais para baixo, o Convento de Bouro, agora transformado em 
Pousada de turismo.

*M. Ribeiro Fernandes (Diário do Minho. 09.agosto.2020
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Fortalecer e apoiar a família, 
igreja doméstica

Nota pastoral da Comissão Episcopal da Educação 
Cristã e Doutrina da Fé a propósito da Semana 
Nacional da Educação Cristã que decorre de 18 
a 25 de outubro de 2020.

No início de um novo ano pastoral e escolar, a Comissão 
Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé dirige a todos os 
obreiros da educação cristã uma mensagem de apreço e incentivo 
pela dedicação e coragem com que abraçam este desafio em tem-
pos de incerteza e de dificuldades variadas. Invoquemos a graça do 
Senhor Jesus e a luz do Espírito Santo para encontrarmos caminhos 
novos para a situação presente.

1. Agarrar-se ao essencial
Este tempo de pandemia veio trazer-nos a experiência do 

distanciamento de forma surpreendente e inusitada; uma paragem 
no ritmo acelerado dos afazeres e no suceder de (pre)ocupações. 

Uma experiência que reduziu ou empobreceu muitas dimensões 
da vida humana de grande significado e riqueza, como o convívio 
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social, as assembleias religiosas, a alegria das festas, o buliço das 
crianças.

Provocou uma “nova normalidade” com repercussões na trans-
missão da fé e na sua vivência. 

Ajudou-nos a prestar atenção ao interior de nós mesmos, a 
cultivar a espiritualidade, a apreciar as realidades simples e quoti-
dianas como a beleza do universo, a amizade, a comunicação com 
os outros, com a natureza criada e com a vida. 

Desafiou-nos a descobrir e a ter tempo para o essencial. 
Em muitos casos impulsionou para um olhar e um cuidado 

generoso e criativo no serviço aos mais frágeis e desprotegidos. 
Por outro lado, houve uma valorização das redes sociais como 

espaço fecundo de contacto interpessoal, possibilitando reduzir o 
distanciamento, transmitir o afeto, apoiar a educação, mitigar a 
solidão.

Fizemo-nos próximos, reinventámos e ampliámos possibilidades 
de propostas de formação cristã, de oração e de celebração. 

Permanece a imagem do Papa Francisco, só, na imensa praça 
de São Pedro, testemunho e convite a caminharmos com coragem 
e esperança em Deus. 

2. A família, um bem essencial
Foi um tempo que veio, mais uma vez, evidenciar a impor-

tância fundamental da família na transmissão da vida e dos valores 
humanos e cristãos, assim como da sua função insubstituível na 
construção de laços, na educação dos afetos, no acolhimento mútuo. 
Ela foi o refúgio e o apoio das pessoas ameaçadas por este flagelo. 

Dioceses, paróquias e escolas procuraram sensibilizar e apoiar 
as famílias a viver a liturgia e a oração quotidianas e a intensificar 
a sua participação na educação formal dos filhos. 

Deste modo, a Igreja prestou maior atenção e colaboração à 
família, “Igreja Doméstica”. Não apenas para a ensinar, mas também 
para aprender com ela a exercer a missão eclesial de “hospital de 
campanha”, acolhendo a Cristo e aos irmãos na nossa vida de 
todos os dias. 
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3. A família cristã no “novo normal”
A nova normalidade, criada pela pandemia, pede-nos para olhar 

e preparar um futuro diferente e redescobrir nesse horizonte o 
lugar fundamental da família.

Na verdade, o individualismo e a descrença da cultura mo-
derna penetraram também nas famílias e ameaçam a sua unidade, 
harmonia, estabilidade. 

Esta situação desafia-nos a cultivar mais profundamente a es-
piritualidade pessoal, em família e em pequenos grupos, na linha 
da promessa de Jesus: “onde estão dois ou três reunidos em meu 
nome aí estou Eu no meio deles” (Mt 18, 20). 

Fortalecer a família como lugar eclesial da presença de Deus 
onde se vive, celebra e transmite a fé é um caminho a percorrer 
hoje. Assim pensa também o sacerdote e teólogo jesuíta, Miguel 
Yañez: “Creio que a crise da pandemia nos dá a oportunidade de 
voltar a pensar no protagonismo dos leigos, na função primordial 
da família na vivência e na transmissão da fé, portanto da sua 
função sacerdotal, que não se reduz ao litúrgico mas abarca toda 
a ação solidária que estão a realizar e sobretudo a contemplar na 
família o modelo da Igreja na sua capacidade de compreensão, de 
diálogo, de mútuo apoio e de integração”.

Entre nós, a Catequese, a Educação Moral e Religiosa Católica 
(EMRC) e a Escola Católica têm prestado atenção e cuidado à 
família, na sua missão evangelizadora, com propostas válidas para 
apoiar a sua missão educativa. 

Perante as circunstâncias presentes, e abertos à luz do Espírito, 
torna-se imperioso aprofundá-las e abrir caminhos para o futuro.

4. Caminhos a percorrer
Tendo presente o percurso já realizado, indicamos algumas 

propostas para fortalecer a família como Igreja Doméstica. As 
comunidades cristãs e realidades educativas acompanhadas pelos 
Secretariados Diocesanos procurarão concretizar e partilhar.
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1. Escutar as famílias, as suas sugestões, descobrir as suas dificul-
dades e êxitos alcançados, deverá ser uma pedagogia constante nas 
reuniões e encontros. Para se tornar prática e enriquecedora, essa 
escuta precisa de ser programada e apoiada em questões concretas. 

O momento de escuta prepara e desperta interesse para o 
momento de proposta. 

2. Outra preocupação de fundo no apoio à família é a sino-
dalidade. Pede-se que os educadores cristãos cultivem uma relação 
cordial, de proximidade e de abertura uns com os outros, com 
a comunidade, com a família e com as Instituições educativas e 
chamem mesmo novos colaboradores. 

Na dinâmica sinodal a proximidade vivida no pequeno grupo 
e nos movimentos constitui uma preciosa oportunidade no apro-
fundamento da fé, no apoio e no estímulo mútuos, em vista ao 
encontro pessoal e comunitário com o Deus da Vida.

3. Outra proposta a ter sempre presente é a necessidade de 
consciencializar as famílias de que estamos a viver uma mudança de 
época e, portanto, precisamos de descobrir em conjunto caminhos 
novos para preparar o futuro. 

Não é com um regresso ao passado, como alguns sonham, mas 
com um discernimento lúcido dos sinais dos tempos e com a co-
laboração esclarecida de todos que podemos promover a formação 
humana e cristã nas diferentes realidades educativas. 

Para descobrir caminhos novos são importantes testemunhos 
concretos vividos e apresentados por famílias.

4. A dimensão espiritual ou mística precisa de estar sempre 
presente nos momentos de encontro familiar e nas reuniões de 
formação dos pais. 

A preparação dos pais para as festas da catequese deverá privi-
legiar esta dimensão, através de um retiro, ou de exercícios espi-
rituais adequados (por exemplo lectio divina para preparar a festa 
da entrega da Palavra).
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Não podemos cansar-nos de recomendar também a oração 
em família e oferecer elementos adequados colhidos na Sagrada 
Escritura ou na piedade popular.

5. Proporcionar às comunidades e às famílias subsídios digitais 
de qualidade, práticos e acessíveis para a educação cristã. Dialogar 
com as famílias a possibilidade de alternar a catequese presencial na 
paróquia com a formação em família sem esquecer a necessidade 
da sistematização da formação que identifica a catequese.

As experiências vividas nestes últimos tempos despertaram inú-
meras famílias para a dimensão espiritual da vida e motivou para 
um maior envolvimento na educação religiosa dos filhos, realçan-
do a dimensão vivencial e não tanto a doutrinal. É um princípio 
que pode e deve ser desenvolvido por um acompanhamento mais 
próximo das famílias por parte das comunidades. É um desafio 
de ser Igreja e o desejo de construir um mundo fraterno e belo.  

Dia de Santa Teresa do Menino Jesus, doutora da Igreja.
Lisboa, 1 de outubro de 2020

Avivar a chama da esperança
Nota do Conselho Permanente da Conferência 
Episcopal Portuguesa a propósito das celebrações 
de Todos os Santos e Fiéis Defuntos.

1. Aproxima-se a data da solenidade de Todos os Santos (1 de 
novembro) e da Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos (2 de 
novembro). São dias intensamente sentidos pela piedade dos fiéis 
católicos do nosso país, que neles fazem uma romagem de fé e espe-
rança aos cemitérios onde repousam os restos mortais dos seus entes 
queridos, que consumaram o seu batismo participando até ao fim no 
mistério pascal, morrendo com Cristo para com Cristo ressuscitarem.
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2. Porque o dia de Fiéis Defuntos é laboral, o nosso povo cos-
tuma aproveitar os dias anteriores, nomeadamente a solenidade de 
Todos os Santos – feriado nacional – para fazer memória dos que 
nos precederam, marcados com o sinal da fé, ornando os cemitérios 
com flores e acendendo luzes expressivas dos seus sufrágios e preces.

3. É certo que não depende da Igreja a gestão da grande 
maioria dos cemitérios nacionais. Confiamos, porém, que as autar-
quias e entidades que os tutelam saberão interpretar as exigências 
do bem comum encontrando um justo, mas difícil equilíbrio entre 
os imperativos de proteger a saúde pública e o respeito pelos di-
reitos dos cidadãos. Porque não se adoece apenas de COVID-19. A 
impossibilidade de exprimir de forma sensível e concreta saudades 
e afetos também é causa de sofrimento e de doença, por vezes 
grave e até mortal.

4. Dado o estado atual da pandemia, é sensato que se impo-
nham medidas suplementares de proteção, como a obrigatoriedade 
do uso de máscaras e o controlo do número de visitantes, em 
simultâneo, estabelecendo um limite máximo, conforme a dimensão 
dos espaços. Mas não seria apropriado o encerramento completo 
dos cemitérios. Tenha-se em conta que a emergência sanitária já 
dura desde março e que muitas famílias enlutadas neste período 
nem sequer puderam acompanhar adequadamente os seus entes 
queridos em exéquias muitas vezes celebradas, como diz o Papa 
Francisco, de um modo que fere a alma.

5. As celebrações terão lugar nas igrejas e noutros espaços 
utilizados para o efeito nestes tempos de emergência, cumprindo 
as regras já estabelecidas. Porventura, poderá aumentar-se a sua 
oferta, sobretudo no dia 2 de novembro, em horários que sejam 
mais convenientes à comunidade. Para diminuir ocasiões de maior 
aglomeração de pessoas, recomendamos aos párocos que considerem 
nestes dias, em coordenação com as autoridades locais, a possibilidade 
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de celebrar a Eucaristia nos cemitérios. Quanto às romagens que 
é costume realizar nos cemitérios em sufrágio dos Fiéis Defuntos, 
sugerimos que se façam com acompanhamento mínimo, respeitando 
sempre as normas de segurança e de saúde.

6. Exortamos os fiéis das nossas comunidades, unidos aos seus 
pastores, para que transfigurem a saudade e o luto próprio destes 
dias com a luz pascal que Jesus Cristo Ressuscitado acendeu para 
sempre em nossos corações.

7. No dia 14 de novembro, às 11 horas na Basílica da Santíssima 
Trindade do Santuário de Fátima, a Conferência Episcopal celebrará 
uma Eucaristia de sufrágio pelas vítimas da pandemia em Portugal.

Igrejas, verdadeiras
casas de Deus

Homilia de D. José Ornelas de Carvalho na 
Eucaristia de 13 de outubro de 2020 em Fátima.

Este ano, celebramos o dia 13 de outubro de uma forma mui-
to contida, no que diz respeito ao número de peregrinos, à sua 
proveniência e à forma festiva das manifestações que habitualmente 
caraterizam esta última grande peregrinação do ano. Todos sabe-
mos que essa forma mais atenta e cuidada provém de uma atitude 
necessária e responsável perante os condicionalismos da pandemia 
que veio alterar radicalmente toda a vida da humanidade, sobre-
tudo nos modos de relacionamento entre as pessoas. Trazemos a 
este santuário as nossas dores e as da humanidade, pedindo luz e 
força para vencermos esta pandemia.
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Além desta, a nossa celebração é guiada por uma dupla re-
ferência: Antes de mais, celebramos a última das manifestações 
de Nossa Senhora aos pastorinhos, em 1917, aqui, na Cova da 
Iria. Em segundo lugar, também se celebra o aniversário da de-
dicação da Basílica de Nossa Senhora do Rosário, aqui erigida 
para memória e atualização desses acontecimentos. Deixemo-nos 
guiar pela Palavra de Deus que escutámos nesta solenidade, para 
que a nossa peregrinação possa ser iluminada por ela e dê fruto 
na nossa vida.

A primeira leitura que escutámos fala-nos da inauguração do 
templo de Jerusalém e da oração do rei Salomão nesse momento. 
Ele começa por reconhecer que o templo que mandou construir 
não pode ser um lugar onde Deus habita, no sentido de aí viver 
como os homens, num edifício e num lugar, por mais esplendoroso 
e evocativo que seja. Deus não se encontra num monumento de 
pedra, mas no coração e na vida daqueles que, como pedras vivas, 
formam a Igreja nesta terra, como nos diz a carta de Pedro que 
acabámos de escutar.

Os santuários e igrejas são lugares de relação e de comunhão. 
Comunhão entre as pessoas que para eles convergem e neles se 
reúnem, comunhão e relação com Deus, que quer habitar no 
meio do seu povo. No meio das nossas cidades e povoações ou 
ao longo das estradas que percorremos, estes espaços mostram que 
Deus não está longe de nós, não se alheia dos nossos percursos, 
dores, lutas e esperanças. Ele é um “Deus-Connosco”, que escuta 
a nossa oração, como pede Salomão.

A esta luz, é importante que as nossas paróquias e comunida-
des, as nossas dioceses e a Igreja disseminada pelo mundo sejam 
verdadeiras casas de Deus no meio da sociedade, pontos de refe-
rência e de acolhimento de quem busca apoio, sentido de vida e 
esperança. Sendo a casa do Pai do céu, a Igreja enche-se de filhas 
e filhos gerados pelo seu Espírito, que se tornam irmãs e irmãos, 
independentemente da sua origem, etnia ou estado social. Esta é a 
semente do mundo novo, o modelo fundamental da Igreja. Esta é 



3. Da Igreja em Portugal3. Da Igreja em Portugal 1341

a primeira mensagem que podemos levar desta peregrinação. Deus 
não está longe das nossas dificuldades e caminha connosco para 
tornar possível o nosso caminho.

Maria está naturalmente ligada, não apenas a esta igreja de 
pedra, mas à Igreja de pedras vivas que somos nós, sugerindo o 
seu modo de ser e impulsionando a sua missão entre os povos. 
Celebrar hoje a memória desta basílica dedicada à Senhora do 
Rosário, abre o nosso coração para entender e participar na vida 
e na missão da Igreja. 

No Evangelho, Maria recebe, como primeira, o dom do Espírito, 
que a cobre com a sua sombra, tornando-a Mãe da nova humani-
dade que tem como primogénito o seu Filho Jesus. Junto à cruz, 
ela está presente quando, do Coração trespassado do Salvador, jorra 
sangue e água, o dom da vida e do Espírito que forma a Igreja 
e, no Pentecostes está ao lado dos apóstolos, quando e Espírito dá 
início à Igreja. Ela acompanha, assim, não apenas a vida de Jesus, 
mas também a Igreja nos seus inícios e ao longo dos séculos.

Esta presença feminina e materna de Maria, a que se junta, 
desde a missão de Jesus e no início da Igreja um grupo de outras 
mulheres, lança uma luz de entendimento sobre a identidade e a 
missão da Igreja, não como um facto secundário ou subsidiário 
perante o protagonismo masculino, mas como um importante ele-
mento constitutivo da Igreja. Acentuar o feminino e o materno 
não é apenas buscar um equilíbrio de poderes ou de influências 
na organização funcional da Igreja. Trata-se de mudar de paradig-
ma: a liderança eclesial não está fundada sobre a ideia de poder, 
mas na vida, no cuidado e no serviço, utilizando todos os dons 
do Espírito na edificação da casa do Senhor, a partir do amor 
paterno/materno de Deus. Valorizar o papel da mulher contribui, 
decisivamente, para a valorização dos ministérios na Igreja, hoje 
demasiado concentrados nos ministérios ordenados.

E esse mundo novo manifesta-se nos sinais eloquentes do amor 
esponsal homem-mulher, no serviço e no cuidado da fragilidade 
pela maternidade e paternidade que geram filhos e filhas, irmãos e 
irmãs, na Igreja, casa de Deus. A primazia da vida, do serviço e do 
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cuidado do mundo e da humanidade exige a presença de homens 
e mulheres, na diversidade dos dons de cada um, para o serviço 
dos irmãos e para a missão de construir um mundo mais justo e 
fraterno, inclusivamente nos lugares onde se tomam decisões para 
todos, como tem repetido o Papa Francisco.

Junto com o ministério dos apóstolos, há que deixar entrar 
na vida das nossas comunidades os sinais femininos e maternos 
de Maria e das Marias da Igreja: o perfume afetuoso da pecadora 
derramado nos pés de Jesus; as pequenas mas generosas moedas da 
viúva pobre; a súplica desesperada de uma mãe síria e de outra 
tradição religiosa que implora a cura da sua filha; as lágrimas das 
mães que perdem os seus filhos, como a viúva de Naim; a atitude 
silenciosa da adúltera, condenada na praça pública em nome da 
lei, pronta a apedrejá-la, despojando-a da vida, depois de lhe ter 
roubado a dignidade; as irmãs Marta e Maria, peritas em admi-
nistração, serviço e hospitalidade gentil e acolhedora, na casa que 
acolhe Jesus e os seus discípulos. Faz-nos falta olhar, compadecer-
-se, acolher e sentar à mesa, na casa do Pai do céu, com alegria, 
dignidade e responsabilidade, todas as suas filhas e filhos. Assim, 
os dons e competências de cada um/a deles e delas poderá ser 
colocado ao serviço de todos.

Esta complementaridade na diversidade na casa de Deus que 
é a Igreja há de ter alicerces, não só na diversidade dos seres 
humanos, mas também na riqueza diferenciada de cada terra e de 
cada cultura deste mundo. Celebrar o dom desta basílica, casa de 
Deus dedicada a Maria, na dimensão internacional que assumiu 
o Santuário de Fátima, faz-nos experimentar a universalidade da 
nossa vocação na Igreja.

Vivemos num tempo em que movimentos populistas manipu-
lam a nostalgia do passado, o medo real ou imaginário perante o 
desconhecido, o perigo do estrangeiro e do que pensa diferente, 
a ganância de possuir e dominar e até modelos religiosos para os 
seus interesses. Para isso, constroem muros, exacerbam nacionalismos 
egoístas e conflituosos, que impedem que se chegue a consensos 
mundiais para encontrar soluções para os problemas de todos, como 
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a pobreza, a injustiça, a guerra e a depredação do planeta, que 
coloca em perigo o futuro, como indica o Papa Francisco na sua 
última encíclica “Todos Irmãos”. Este não é o projeto de Deus 
nem o caminho que Maria nos indica. Não é deste modo que se 
constrói a Igreja, casa de Deus para toda a humanidade.

A pandemia veio tornar mais visíveis estes problemas e mos-
trar também a necessidade de encontrar caminhos e soluções 
para todos. A dimensão dos problemas com que nos defrontamos 
exige soluções que contem com a participação de todos e cujos 
benefícios possam ser disfrutados também por todos. Estamos no 
mesmo barco e só é possível salvarmo-nos, se todos colaborarmos 
para que todos se salvem.

Maria, mulher, esposa e mãe ilumina o nosso modo de estar 
na Igreja e o nosso compromisso na sua missão de ser casa de 
Deus para toda a humanidade. Serva do Senhor para cumprir o 
seu projeto, ela ensina-nos a escutar a voz de Deus e a tornar-nos 
disponíveis para seguir o chamamento que Ele dirige a cada um/a, 
a fim de participarmos na missão da Igreja para um mundo melhor.

Como Mãe carinhosa fiel e inovadora, ela ensina-nos a cora-
gem de ousar, para não fazer da fé uma exposição de peças de 
museu, de ter o gosto e a paciência de semear e esperar que o 
Reino de Deus tenha tempo de crescer e de dar frutos para saciar 
a fome do mundo.

Assim esta casa/Igreja será casa de Deus para toda a humanidade.

D. José Pedreira
D. José Augusto Martins Fernandes Pedreira faleceu em 14 de 

outubro no Hospital Central de Braga. A Missa exequial, presidida 
por D. José Ornelas de Carvalho, celebrou-se no dia 16 na Sé de 
Viana do Castelo. Foi sepultado no cemitério daquela cidade.
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Nascido em Gondomil, no concelho de Valença, distrito de Viana 
do Castelo, no dia 10 de abril de 1935, entrou no Seminário de 
Braga em 14 de outubro de 1947 e foi ordenado presbítero na 
Sé de Braga, a 12 de julho de 1959.

Foi formador no Seminário Maior de Braga, diretor e professor 
do Colégio do Minho, em Viana do Castelo, e Professor da Escola 
do Magistério Primário, da Escola de Educadoras de Infância e 
da Escola de Enfermagem de Viana do Castelo (1975-1979). De 
1978 a 1983, foi Chanceler Secretário da Cúria Diocesana e, em 
1982, Promotor de Justiça do Tribunal Eclesiástico. Foi ainda Pro-
-Vigário Geral da Diocese. No ano de 1971/72, esteve em Lisboa, 
onde concluiu o curso do Instituto Superior de Psicologia Aplicada 
(ISPA), tendo feito estágio de Psicologia na Fundação Gulbenkian.

A 31 de dezembro de 1982 foi eleito Bispo Titular de Elvas e 
Auxiliar do Porto, tendo sido ordenado em Viana do Castelo por 
D. Armindo Lopes Coelho a 19 de março de 1983.

A 29 de outubro de 1997 foi nomeado Bispo de Viana do 
Castelo, tendo tomado posse a 8 de dezembro do mesmo ano. 

D. José Augusto Pedreira manteve-se em funções até 2010, ano 
em que foi nomeado D. Anacleto Oliveira como Bispo de Viana 
do Castelo.

Foi o terceiro bispo da Diocese de Viana do Castelo, precedido 
de D. Júlio Tavares Rebimbas (1977-1982) e de D. Armindo Lopes 
Coelho (1982-1997).
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Fratelli Tutti

‘Fratelli Tutti’, nova encíclica do Papa Francisco.

O Papa Francisco publicou em 04 de outubro uma nova en-
cíclica, ‘Fratelli Tutti’. Tem como temática central a fraternidade 
e amizade social, reforçando a posição católica sobre a “função 
social” da propriedade.

“A tradição cristã nunca reconheceu como absoluto ou into-
cável o direito à propriedade privada, e salientou a função social 
de qualquer forma de propriedade privada”.  

Citando João Paulo II, Paulo VI e o Compêndio da Doutrina 
Social da Igreja, Francisco propõe uma “reflexão sobre o destino 
comum dos bens criados”.

“É possível desejar um planeta que garanta terra, teto e trabalho 
para todos. Este é o verdadeiro caminho da paz, e não a estratégia 
insensata e míope de semear medo e desconfiança perante ameaças 
externas”, sublinha.

O Papa destaca que o direito à propriedade privada só pode 
ser considerado como “um direito natural secundário e derivado 
do princípio do destino universal dos bens criados”, pedindo con-
sequências concretas deste conceito.
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“A sociedade mundial tem graves carências estruturais que 
não se resolvem com remendos ou soluções rápidas meramente 
ocasionais”, assinala.

Francisco diz que não é possível aceitar que a Economia “as-
suma o poder real do Estado”, denunciando sistemas corruptos que 
impedem o desenvolvimento digno dos povos.

A reflexão aborda ainda o problema da dívida externa, indicando 
que, “em muitos casos, o pagamento da dívida não só não favorece 
o desenvolvimento, mas limita-o e condiciona-o intensamente”.

A encíclica é o grau máximo das cartas que um Papa escreve 
e a expressão ‘Fratelli Tutti ‘ (todos irmãos) remete para os escritos 
de São Francisco de Assis, o religioso que inspirou o Pontífice 
argentino na escolha do seu nome.

Francisco pede políticas que apontem ao desenvolvimento soli-
dário de todos os povos, defendendo que “os bens dum território 
não devem ser negados a uma pessoa necessitada que provenha 
doutro lugar”.

“Se todo o ser humano é meu irmão ou minha irmã e se, 
na realidade, o mundo pertence a todos, não importa se alguém 
nasceu aqui ou vive fora dos confins do seu próprio país”, indica.

O Papa pede o uso do conceito de “cidadania plena” em vez 
do recurso “discriminatório do termo minorias, que traz consigo 
as sementes de se sentir isolado e da inferioridade”.

A nova encíclica defende um pacto social “realista e inclusivo” 
e um “pacto cultura”, que respeite e assuma as diversas visões  
do mundo, as culturas e os estilos de vida que coexistem na 
sociedade.
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Pacto educativo global

O Papa Francisco lançou em 15 de outubro, desde 
o Vaticano, um ‘Pacto Educativo Global’ (Global 
Compact on Education), propondo sete compro-
missos por um mundo diferente, na promoção do 
diálogo entre culturas, da paz e da ecologia integral. 
O pacto consta de uma mensagem por ocasião de 
um encontro promovido pela Congregação para a 
Educação Católica: “global compact on education. 
together to look beyond”, na Pontifícia Universi-
dade Lateranenese.

Queridos irmãos e irmãs!
Quando vos convidei para iniciar este caminho de preparação, 

participação e lançamento dum pacto educativo global, nunca me 
passou pela cabeça a situação em que havia de desenrolar-se; o 
Covid acelerou e amplificou muitas das urgências e emergências que 
sentíamos, e revelou outras. Às dificuldades sanitárias, seguiram-se 
as económicas e sociais. Os sistemas educativos do mundo inteiro 
sofreram com a pandemia, tanto a nível escolar como académico.

Procurou-se por todo o lado implementar uma resposta rápida 
através de plataformas educativas informáticas, que evidenciaram 
não só uma acentuada disparidade de oportunidades educacionais 
e tecnológicas, mas também o facto de muitas crianças e adoles-
centes, devido ao confinamento e outras carências anteriores, terem 
sofrido atrasos no processo normal de desenvolvimento pedagógico. 
Segundo alguns dados recentes de agências internacionais, fala-se 
de «catástrofe educativa» – é talvez forte a expressão, mas fala-se 
de «catástrofe educativa» –, pois cerca de dez milhões de crianças 
poderiam ser obrigadas a abandonar a escola por causa da crise 
económica gerada pelo coronavírus, agravando uma disparidade 
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educativa já alarmante (com mais de 250 milhões de crianças, em 
idade escolar, excluídas de toda e qualquer atividade formativa).

Perante realidade tão dramática, sabemos que as inevitáveis 
medidas sanitárias se revelarão insuficientes, se não forem acompa-
nhadas por um novo modelo cultural. Esta situação fez crescer a 
consciência de que se deve imprimir uma viragem ao modelo de 
desenvolvimento. Para que respeite e defenda a dignidade da pessoa 
humana, tal modelo deverá partir das oportunidades que a interde-
pendência mundial oferece à comunidade e aos povos, cuidando da 
nossa casa comum e tutelando a paz. A crise que atravessamos é 
uma crise geral, que não se pode reduzir nem limitar apenas a uma 
única área ou setor. É geral. O Covid tornou possível reconhecer, 
de forma global, que aquilo que está em crise é a nossa forma de 
compreender a realidade e de nos relacionarmos entre nós.

Neste contexto, vemos que não bastam receitas simplistas nem 
vãos otimismos. Conhecemos o poder transformador da educação: 
educar é apostar e infundir no presente a esperança que rompe 
os determinismos e fatalismos com que muitas vezes o egoísmo 
do forte, o conformismo do vulnerável e a ideologia do utopista 
se querem impor como único caminho possível1.

Educar é sempre um ato de esperança que convida à com-
participação transformando a lógica estéril e paralisadora da indi-
ferença numa lógica diferente, capaz de acolher a nossa pertença 
comum. Se hoje deixássemos os espaços educativos continuarem 
a reger-se pela lógica da substituição e repetição, incapazes de 
gerar e mostrar novos horizontes, onde a hospitalidade, a solida-
riedade intergeracional e o valor da transcendência fundamentem 
uma nova cultura, não estaríamos porventura a falhar o encontro 
com a História?

Temos consciência também de que um caminho de vida neces-
sita da esperança fundada na solidariedade e que toda a mudança 

1 Cf. M. DE CERTEAU, Lo straniero o l’unione nella differenza (Vita e 
Pensiero, Milão 2010), 30. 



4. Da Santa Sé4. Da Santa Sé 1351

requer um percurso educativo para construir novos paradigmas 
capazes de responder aos desafios e emergências do mundo atual, 
de compreender e encontrar as soluções para as exigências de cada 
geração e de fazer florir a humanidade de hoje e de amanhã.

Pensamos que a educação seja um dos caminhos mais eficazes 
para humanizar o mundo e a história. A educação é sobretudo uma 
questão de amor e responsabilidade que se transmite, ao longo do 
tempo, de geração em geração.

Por conseguinte, a educação apresenta-se como o antídoto na-
tural à cultura individualista, que às vezes degenera num verdadeiro 
culto do «ego» e no primado da indiferença. O nosso futuro não 
pode ser a divisão, o empobrecimento das faculdades de pensamento 
e imaginação, de escuta, diálogo e compreensão mútua. O nosso 
futuro não pode ser este!

Hoje temos necessidade duma renovada estação de empenha-
mento educativo, que envolva todos os componentes da sociedade. 
Escutemos o grito das novas gerações, que destaca a exigência e, ao 
mesmo tempo, a oportunidade estimulante dum caminho educativo 
renovado, que não volte o olhar para o outro lado, favorecendo 
graves injustiças sociais, violações dos direitos, pobrezas profundas 
e descartes humanos.

Trata-se dum percurso integral, no qual se enfrentem as situa-
ções de solidão e desconfiança quanto ao futuro que geram entre 
os jovens depressão, toxicodependências, agressividade, ódio verbal, 
fenómenos de bullying. Um caminho partilhado, no qual não se 
fique indiferente ao flagelo das violências e abusos contra os me-
nores, aos fenómenos das meninas-noivas e das crianças-soldado, ao 
drama dos menores vendidos e escravizados. A isto vem juntar-se a 
amargura pelos «sofrimentos» do nosso planeta, causados por uma 
exploração sem cabeça nem coração, que gerou uma grave crise 
ambiental e climática.

Na história, há momentos em que é preciso tomar decisões basi-
lares que imprimam marcas na nossa forma de viver e principalmente 
uma posição correta face aos possíveis cenários futuros. Na situação 
atual de crise sanitária – repleta de desânimo e perplexidade –, 



Ação CatólicaAção Católica  | novembro1352

pensamos que este seja o momento de aderir a um pacto educativo 
global para e com as gerações jovens, que empenhe as famílias, as 
comunidades, as escolas e universidades, as instituições, as religiões, os 
governantes, a humanidade inteira na formação de pessoas maduras.

Hoje é-nos pedida a audácia necessária para ultrapassar visões 
extrínsecas aos processos educativos, superar as excessivas sim-
plificações circunscritas à utilidade, ao resultado (padronizado), à 
funcionalidade e à burocracia, que confundem educação com ins-
trução e acabam por fragmentar as nossas culturas; em vez disso, 
somos solicitados a procurar uma cultura integral, participativa e 
poliédrica. Precisamos de ter a coragem de gerar processos que 
assumam, conscientemente, a fragmentação existente e os contras-
tes que efetivamente carregamos connosco; a coragem de recriar 
o tecido de relações em prol duma humanidade capaz de falar a 
linguagem da fraternidade. O valor das nossas práticas educativas 
não será medido simplesmente pela superação de testes padroni-
zados, mas pela capacidade de incidir no coração duma sociedade 
e fazer nascer uma nova cultura. Um mundo diferente é possível 
e pede que aprendamos a construí-lo, e isto envolve toda a nossa 
humanidade, tanto a nível pessoal como comunitário.

Apelamos, em todas as partes do mundo, de maneira particular 
aos homens e mulheres da cultura, da ciência e do desporto, aos 
artistas, aos operadores dos meios de comunicação social, para que 
adiram – também eles – a este pacto e, com o seu testemunho e 
trabalho, façam-se promotores dos valores de desvelo, paz, justiça, 
bondade, beleza, acolhimento do outro e fraternidade.

«Não devemos esperar tudo daqueles que nos governam; seria 
infantil. Gozamos dum espaço de corresponsabilidade capaz de ini-
ciar e gerar novos processos e transformações. Sejamos parte ativa 
na reabilitação e apoio das sociedades feridas. Hoje temos à nossa 
frente a grande ocasião de expressar o nosso ser irmãos, de ser 
outros bons samaritanos que tomam sobre si a dor dos fracassos, 
em vez de fomentar ódios e ressentimentos» (Enc. Fratelli tutti, 
77). Um processo plural e poliédrico capaz de nos envolver a to-
dos em respostas significativas, onde as diferenças e as abordagens 
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saibam harmonizar-se na busca do bem comum. Capacidade de 
criar harmonia: é disto que precisamos hoje.

Por estes motivos, comprometemo-nos, pessoal e conjuntamente, a…
• Primeiro: colocar no centro de cada processo educativo – 

formal e informal – a pessoa, o seu valor, a sua dignidade para 
fazer emergir a sua especificidade, a sua beleza, a sua singularidade 
e, ao mesmo tempo, a sua capacidade de estar em relação com 
os outros e com a realidade que a rodeia, rejeitando os estilos de 
vida que favorecem a difusão da cultura do descarte;

• Segundo: ouvir a voz das crianças, adolescentes e jovens a 
quem transmitimos valores e conhecimentos, para construir juntos 
um futuro de justiça e paz, uma vida digna para toda a pessoa;

• Terceiro: favorecer a plena participação das meninas e jovens 
na instrução;

• Quarto: ver na família o primeiro e indispensável sujeito 
educador;

• Quinto: educar e educarmo-nos para o acolhimento, abrindo-
-nos aos mais vulneráveis e marginalizados;

• Sexto: empenhar-nos no estudo para encontrar outras for-
mas de compreender a economia, a política, o crescimento e o 
progresso, para que estejam verdadeiramente ao serviço do homem 
e da família humana inteira na perspetiva duma ecologia integral;

• Sétimo: guardar e cultivar a nossa casa comum, protegendo-
-a da exploração dos seus recursos, adotando estilos de vida mais 
sóbrios e apostando na utilização exclusiva de energias renováveis 
e respeitadoras do ambiente humano e natural, segundo os prin-
cípios de subsidiariedade e solidariedade e da economia circulante.

Enfim, queridos irmãos e irmãs, queremos empenhar-nos co-
rajosamente a dar vida, nos nossos países de origem, a um projeto 
educativo, investindo as nossas melhores energias e também iniciando 
processos criativos e transformadores em colaboração com a socie-
dade civil. Neste processo, um ponto de referimento é a doutrina 
social que, inspirada nos ensinamentos da Revelação e no huma-
nismo cristão, proporcione uma base sólida e uma fonte viva para 
encontrar os caminhos a percorrer na situação atual de emergência.
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Tal investimento formativo, baseado numa rede de relações 
humanas e abertas, deverá garantir a todos o acesso a uma edu-
cação de qualidade, à altura da dignidade da pessoa humana e 
da sua vocação à fraternidade. É tempo de olhar em frente com 
coragem e esperança. Que, para isso, nos sustente a convicção de 
que habita na educação a semente da esperança: uma esperança de 
paz e justiça; uma esperança de beleza, de bondade; uma esperança 
de harmonia social!

Lembremo-nos, irmãos e irmãs, de que as grandes transforma-
ções não se constroem à escrivaninha. Há uma «arquitetura» da paz 
em que intervêm as várias instituições e pessoas duma sociedade, 
cada qual segundo a sua competência, mas sem excluir ninguém 
(cf. ibid., 231). Por isso, devemos ir para diante: todos juntos, cada 
um como é, mas sempre olhando juntos para a frente, para a cons-
trução duma civilização da harmonia, da unidade, onde não haja 
lugar para esta pandemia ruim da cultura do descarte.

Que Europa sonhamos?
Parte substancial de uma carta do Papa Francisco, 
datada de 22 de outubro de 2020, dirigida ao 
Cardeal Pietro Parolin, Secretário de Estado.

(…) Hoje, enquanto muitos se interrogam desalentados sobre o 
futuro da Europa, há tantos que a olham com esperança, convencidos 
de que ela ainda tem algo a oferecer ao mundo e à humanidade. 
É a mesma confiança que inspirou Robert Schuman, ciente de 
que «o contributo vital que uma Europa organizada pode dar à 
civilização é indispensável para se manter relações pacíficas». É a 
mesma confiança que podemos ter também nós, a partir de valores 
partilhados e radicados na história e cultura desta terra.
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Que Europa sonhamos para o futuro? Em que consiste o seu 
contributo original? No mundo atual, não se trata de recuperar 
uma hegemonia política ou uma centralidade geográfica, nem 
de elaborar soluções inovadoras para os problemas económicos 
e sociais. A originalidade europeia reside, antes de mais nada, na 
sua conceção do homem e da realidade, na sua capacidade de 
iniciativa e na sua solidariedade operosa.

Assim, sonho uma Europa amiga da pessoa e das pessoas. 
Uma terra onde seja respeitada a dignidade de cada um, onde a 
pessoa seja um valor em si mesma e não o objeto dum cálculo 
económico nem uma mercadoria. Uma terra que defenda a vida 
em todos os seus momentos, desde o instante em que surge 
invisível no ventre materno até ao seu fim natural, porque ne-
nhum ser humano é dono da sua própria vida ou da dos outros. 
Uma terra que favoreça o trabalho como meio privilegiado para 
o crescimento pessoal e a edificação do bem comum, criando 
oportunidades de emprego especialmente para os mais jovens. Ser 
uma Europa amiga da pessoa significa promover a sua instrução e 
desenvolvimento cultural; significa proteger os mais frágeis e débeis, 
especialmente os idosos, os doentes que carecem de tratamentos 
custosos e as pessoas com deficiência. Ser uma Europa amiga da 
pessoa significa defender os direitos, mas também lembrar os de-
veres; significa recordar que cada um é chamado a prestar a sua 
própria contribuição à sociedade, pois ninguém é um universo à 
parte e não se pode exigir respeito por si mesmo, sem respeito 
pelos outros; nem se pode receber, se ao mesmo tempo não se 
está disposto também a dar.

Sonho uma Europa que seja uma família e uma comunidade. 
Um lugar que saiba valorizar as peculiaridades de cada pessoa e 
de cada povo, sem esquecer que estão unidos por responsabilidades 
comuns. Ser família significa viver em unidade, valorizando as 
diferenças a começar pela diferença fundamental entre homem 
e mulher. Neste sentido, a Europa é uma verdadeira família de 
povos, diversos entre si, mas ligados por uma história e um 
destino comuns. Os últimos anos, e ainda mais a pandemia, têm 
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demonstrado que ninguém pode sobreviver sozinho e que uma 
certa forma individualista de conceber a vida e a sociedade gera 
apenas desconforto e solidão. Todo o ser humano aspira a fazer 
parte duma comunidade, ou melhor, duma realidade maior que 
o transcenda e dê sentido à sua individualidade. Uma Europa di-
vidida, feita de realidades solitárias e independentes, facilmente se 
achará incapaz de enfrentar os desafios do futuro. Pelo contrário 
uma Europa-comunidade, solidária e fraterna, saberá valorizar as 
diferenças e o contributo de cada um para enfrentar, juntos, as 
questões que a aguardam, a começar pela pandemia, mas também 
o desafio ecológico, que não diz respeito apenas à proteção dos 
recursos naturais e à qualidade do ambiente onde habitamos; 
mas trata-se de escolher entre um modelo de vida que descarta 
homens e coisas e um modelo inclusivo que valoriza a criação 
e as criaturas.

Sonho uma Europa solidária e generosa. Um lugar acolhedor 
e hospitaleiro, onde a caridade – que é a virtude cristã suprema 
– vença toda a forma de indiferença e egoísmo. A solidariedade é 
expressão fundamental de toda a comunidade e exige que cuidemos 
uns dos outros. Falamos sem dúvida duma «solidariedade inteligen-
te», que não se limite apenas a atender às carências fundamentais 
quando necessário.

Ser solidários significa conduzir quem é mais frágil por um 
caminho de crescimento pessoal e social, de modo que um dia 
possa por sua vez ajudar os outros. Como um bom médico, que 
não se limita a ministrar um medicamento, mas acompanha o 
paciente até à sua recuperação total.

Ser solidários implica fazer-se próximo. Para a Europa, significa 
concretamente tornar-se disponível, vizinha e desejosa de apoiar os 
outros Continentes – penso especialmente na África –, através da 
cooperação internacional, para se resolverem os conflitos em curso 
e iniciar um desenvolvimento humano sustentável.

Entretanto a solidariedade alimenta-se de gratuidade e gera gra-
tidão. E a gratidão leva-nos a olhar para o outro com amor; mas, 
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quando nos esquecemos de agradecer pelos benefícios recebidos, 
estamos mais inclinados a fechar-nos em nós próprios vivendo no 
medo de tudo o que nos rodeia e é diverso de nós.

Vemos isto nos inúmeros medos que permeiam as nossas socie-
dades hoje em dia, entre os quais não posso silenciar a difidência 
a respeito dos migrantes. Só uma Europa que seja comunidade 
solidária pode enfrentar este desafio de forma profícua, ao passo 
que as soluções de parte já se demonstraram inadequadas. Com 
efeito é claro que o devido acolhimento dos migrantes não se 
pode limitar a meras operações de assistência a quem chega, fre-
quentemente fugindo de conflitos, carestias ou desastres naturais, 
mas deve permitir a sua integração de tal modo que possam 
«conhecer, respeitar e até assimilar a cultura e as tradições da 
nação que os recebe».

Sonho uma Europa saudavelmente laica, onde Deus e César 
apareçam distintos, mas não contrapostos. Uma terra aberta à 
transcendência, onde a pessoa crente se sinta livre para professar 
publicamente a fé e propor o seu ponto de vista à sociedade. 
Acabaram-se os tempos do confessionalismo, mas também – assim 
o esperamos – dum certo laicismo que fecha as portas aos outros 
e sobretudo a Deus,[8] pois é evidente que uma cultura ou um 
sistema político que não respeite a abertura à transcendência, não 
respeita adequadamente a pessoa humana.

Os cristãos têm, atualmente, uma grande responsabilidade: como 
o fermento na massa, são chamados a despertar a consciência da 
Europa para animar processos que gerem novos dinamismos na 
sociedade. Por isso, exorto-os a empenhar-se corajosa e decidida-
mente, prestando a sua contribuição em todos os âmbitos onde 
vivem e trabalham.
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Beato Carlos Acutis 

“Concedemos que o Venerável Servo de Deus 
Carlos Acutis, leigo, que, com o entusiasmo da 
juventude cultivou amizade com o Senhor Jesus, 
a partir de agora seja chamado Beato e que seja 
celebrado todos os anos em 12 de outubro, dia 
de seu nascimento ao céu”: esta foi a fórmula 
lida pelo cardeal Vallini, que presidiu à missa de 
beatificação de Carlos Acutis, em 10 de outubro, 
em Assis.

Logo no início, na presença dos pais – Andrea e Antonia – e 
dois irmãos do jovem, foi lida uma breve biografia do novo beato 
e o presidente da celebração e representante pontifício - cardeal-
-vigário do Papa para a Diocese de Roma, Agostino Vallini - leu 
a carta do Papa Francisco com a fórmula de beatificação, acima 
transcrita.

A seguir, sob calorosos aplausos, foi revelada a imagem do 
beato, enquanto uma relíquia foi levada em procissão até ao altar.

Já na homilia, o cardeal Vallini repercorreu os momentos de 
uma curta, mas intensa existência.

“Espontaneamente surge a pergunta: o que havia de especial 
nesse jovem de apenas quinze anos? Ele tinha o dom de atrair e 
era visto como exemplo. Desde criança, sentia a necessidade da fé 
e tinha o olhar voltado para Jesus”, disse o cardeal.

Jesus era para ele Amigo, Mestre e Salvador, era a força da 
sua vida e o propósito de tudo o que fazia, inclusive na internet.

“Oração e missão: estes são os dois traços distintivos da fé heroica 
do Beato Carlos Acutis, que no decorrer da sua breve vida o levou a 
confiar-se ao Senhor em todas as circunstâncias, especialmente nos momentos 
mais difíceis.”
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O novo Beato representa ainda um modelo de força, alheio a 
toda forma pactos, consciente de que, para permanecer no amor 
de Jesus, é necessário viver o Evangelho de forma concreta (cf. Jo 
15,10), mesmo à custa de ir contra a maré.

A sua vida é um modelo particularmente para os jovens, a 
não encontrar gratificação somente nos sucessos efémeros, mas nos 
valores perenes que Jesus sugere no Evangelho.

“Acutis testemunhou que a fé não nos afasta da vida, mas 
nos mergulha mais profundamente nela, indicando-nos o caminho 
concreto para viver a alegria do Evangelho. Cabe-nos percorrê-
-lo, atraídos pela fascinante experiência do Beato Carlos, para 
que também a nossa vida possa resplandecer de luz e esperança”, 
concluiu o cardeal.

Os seus restos mortais repousam no Santuário do Despojamento, 
onde o jovem Francisco expressou entre os braços do Bispo Guido 
a radicalidade da sua escolha de Deus.

Neste santuário, afirmou Dom Sorrentino, “por um desígnio 
especial da Providência, Francisco e Carlo são agora indissociáveis”.

O arcebispo então anunciou uma “iniciativa de caridade que 
pretende ser um estímulo para a renovação da própria economia”.

“Tem início hoje o ‘Prémio Internacional Francisco de Assis 
e Carlos Acutis por uma Economia de Fraternidade”. É a nossa 
primeira, pequena, mas generosa resposta à Encíclica ‘Fratelli tutti’ 
que o Papa Francisco assinou há exatamente uma semana neste 
lugar de graça.”




