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Apresentação
Abrimos este número de Ação Católica com a Mensagem do 

Papa Francisco para o II Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, que 
se celebra em 24 de julho.

De D. José Cordeiro publicamos homilias proferidas na festa 
das Cruzes, em Barcelos; na Missa da Bênção de Finalistas, no 
Estádio 1.º de Maio; no Sameiro, no 40.º aniversário da visita de 
S. João Paulo II.

No elenco das atividades pastorais fazemos acompanhar a in-
formação de que temos conhecimento com textos publicados por 
D. José no Facebook.

Publicamos de D. Nuno Almeida a homilia que proferiu no 
Dia das Vocações, no Seminário Conciliar, e um texto que inseriu 
no Facebook, As coisas mais belas da vida.

Arquivamos a Mensagem da Comissão Episcopal do Laicado 
e Família (CELF) para o Dia dos Irmãos (31 de maio) e uma 
Nota da Comissão Episcopal da Cultura, dos Bens Culturais e das 
Comunicações Sociais. Damos a conhecer os patronos da próxima 
Jornada Mundial da Juventude.

Do Papa Francisco, além do texto com que abrimos a edição, 
publicamos as mensagens para o 59.º Dia Mundial de Oração 
pelas Vocações, que se celebrou em 08 de maio, e para o 108.º 
Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, previsto para 25 de 
setembro. Informamos das canonizações realizadas em 15 de maio, 
na Praça de S. Pedro.

Num texto de Rui Ferreira damos a conhecer as origens da 
devoção a Nossa Senhora da Torre.
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Durante o mês de maio foram aliviadas as restrições impostas 
pela COVID-19. Não na totalidade, pois o vírus continua ativo. 
Realizaram-se mais atividades presenciais. O mês foi, como é tra-
dicional, marcado pela devoção a Nossa Senhora. Regressaram as 
procissões e peregrinações. 

O Diretor



Tema do Mês

1.





“Dão fruto mesmo na velhice”
(Sl 92, 15)

Mensagem do Papa Francisco para o II Dia 
Mundial dos Avós e dos Idosos, que se celebra 
em 24 de julho.

 
Caríssima, caríssimo!
O versículo 15 do Salmo 92 – «dão fruto mesmo na velhice» 

– é uma boa notícia, um verdadeiro «evangelho» que podemos, por 
ocasião do II Dia Mundial dos Avós e Idosos, anunciar ao mundo. 

O mesmo vai contracorrente relativamente àquilo que o mundo 
pensa desta idade da vida e também ao comportamento resignado 
de alguns de nós, idosos, que caminhamos com pouca esperança 
e sem nada mais esperar do futuro.

Muitas pessoas têm medo da velhice. Consideram-na uma 
espécie de doença, com a qual é melhor evitar qualquer tipo de 
contacto: os idosos não nos dizem respeito – pensam elas – e é 
conveniente que estejam o mais longe possível, talvez juntos uns 
com os outros, em estruturas que cuidem deles e nos livrem da 
obrigação de nos ocuparmos das suas penas. 
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É a «cultura do descarte»: aquela mentalidade que, enquanto nos faz 
sentir diversos dos mais frágeis e alheios à sua fragilidade, permite-nos 
imaginar caminhos separados entre «nós» e «eles». Mas, na realidade, 
uma vida longa – ensina a Sagrada Escritura – é uma bênção, e os 
idosos não são proscritos de quem se deve estar à larga, mas sinais 
vivos da benevolência de Deus que efunde a vida em abundância.

Bendita a casa que guarda um ancião! Bendita a família que 
honra os seus avós!

Com efeito, a velhice constitui uma estação que não é fácil 
de entender, mesmo para nós que já a vivemos. Embora chegue 
depois dum longo caminho, ninguém nos preparou para a enfrentar; 
parece quase apanhar-nos de surpresa. 

As sociedades mais desenvolvidas gastam muito para esta idade 
da vida, mas não ajudam a interpretá-la: proporcionam planos de 
assistência, mas não projetos de existência1. 

Por isso é difícil olhar para o futuro e individuar um horizonte 
para onde tender. 

Por um lado, somos tentados a exorcizar a velhice, escondendo 
as rugas e fingindo ser sempre jovens, por outro parece que nada 
mais se possa fazer senão viver desiludidos, resignados a não ter 
mais «frutos para dar».

O fim da atividade laboral e os filhos já autónomos fazem es-
morecer os motivos pelos quais gastamos muitas das nossas energias. 
A consciência de que as forças declinam ou o aparecimento duma 
doença podem pôr em crise as nossas certezas. 

O mundo – com os seus ritmos acelerados, que sentimos 
dificuldade em acompanhar – parece não nos deixar alternativa, 
levando-nos a interiorizar a ideia do descarte. Assim se eleva para o 
céu esta súplica do Salmo: «Não me rejeites no tempo da velhice; 
não me abandones, quando já não tiver forças» (71, 9).

1 Cf. Francisco, Catequese sobre a velhice: 1. A graça do tempo e a aliança 
das idades da vida (23 de fevereiro de 2022).
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Mas o mesmo Salmo, que repassa a presença do Senhor nas 
diversas estações da existência, convida-nos a continuar a esperar: 
chegada a velhice e os cabelos brancos, o Senhor continuará a 
dar-nos a vida e não deixará que sejamos oprimidos pelo mal. 
Confiando n’Ele, encontraremos a força para multiplicar o louvor 
(cf. Sal 71, 14-20) e descobriremos que envelhecer não é apenas a 
deterioração natural do corpo ou a passagem inevitável do tempo, 
mas também o dom duma vida longa. 

 Envelhecer não é uma condenação, mas uma bênção!
Por isso, devemos vigiar sobre nós mesmos e aprender a viver 

uma velhice ativa, inclusive do ponto de vista espiritual, cultivan-
do a nossa vida interior através da leitura assídua da Palavra de 
Deus, da oração diária, do recurso habitual aos Sacramentos e da 
participação na Liturgia. 

E, a par da relação com Deus, cultivemos as relações com 
os outros: antes de mais nada, com a família, os filhos, os netos, 
a quem havemos de oferecer o nosso afeto cheio de solicitude; 
bem como as pessoas pobres e atribuladas, das quais nos façamos 
próximo com a ajuda concreta e a oração. 

Tudo isto ajudará a não nos sentirmos meros espectadores no 
teatro do mundo, não nos limitarmos a olhar da sacada, a ficar à 
janela. 

Ao contrário, apurando os nossos sentidos para reconhecerem 
a presença do Senhor,2. seremos como uma «oliveira verdejante na 
casa de Deus» (Sal 52, 10), poderemos ser uma bênção para quem 
vive junto de nós.

A velhice não é um tempo inútil, no qual a pessoa deva pôr-
-se de lado recolhendo os remos para dentro do barco, mas uma 
estação para continuar a dar fruto: há uma nova missão, que nos 
espera, convidando-nos a voltar os olhos para o futuro.

2 Cf. Francisco, Catequese sobre a velhice: 5. Fidelidade à visita de Deus 
para a geração seguinte (30 de março de 2022). 
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«A nossa sensibilidade especial de idosos, da idade anciã às aten-
ções, pensamentos e afetos que nos tornam humanos deve voltar 
a ser uma vocação para muitos. E será uma escolha de amor dos 
idosos para com as novas gerações»3. 

É o nosso contributo para a revolução da ternura4, uma revo-
lução espiritual e desarmada da qual vos convido, queridos avós e 
idosos, a fazer-vos protagonistas.

O mundo vive um período de dura provação, marcado primeiro 
pela tempestade inesperada e furiosa da pandemia, depois por uma 
guerra que fere a paz e o desenvolvimento à escala mundial. 

Não é por acaso que a guerra tenha voltado à Europa no 
momento em que está a desaparecer a geração que a viveu no 
século passado. 

E estas grandes crises correm o risco de nos tornar insensíveis ao 
facto de que existem outras «epidemias» e outras formas generalizadas 
de violência que ameaçam a família humana e a nossa casa comum.

Perante tudo isto, temos necessidade duma mudança profunda, 
duma conversão, que desmilitarize os corações, permitindo a cada 
um reconhecer no outro um irmão. 

E nós, avós e idosos, temos uma grande responsabilidade: en-
sinar às mulheres e aos homens do nosso tempo a contemplar os 
outros com o mesmo olhar compreensivo e terno que temos para 
com os nossos netos. 

Aprimoramos a nossa humanidade ao cuidar do próximo e, 
hoje, podemos ser mestres dum modo de viver pacífico e atento 
aos mais frágeis. 

A nossa atitude poderá, talvez, ser confundida com fraqueza ou 
servilismo, mas serão os mansos – não os agressivos e prevaricado-
res – que herdarão a terra (cf. Mt 5, 5).

3 Francisco, Catequese sobre a Velhice: 3. A velhice, recurso para a juventude 
incauta (16 de março de 2022).

4 Cf. Francisco, Catequese sobre São José: 8. São José, pai na ternura (19 de 
janeiro de 2022). 
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Um dos frutos que somos chamados a produzir é o de guardar o 
mundo. «Todos nos sentamos nos joelhos dos avós, que nos tiveram 
ao colo»5; mas hoje é o momento de colocar sobre os nossos joelhos 
– com a ajuda concreta ou mesmo só com a oração –, juntamente 
com os nossos netos, muitos outros assustados que ainda não co-
nhecemos e que talvez fujam da guerra ou sofram por causa dela. 

Guardemos no nosso coração – como fazia São José, pai terno 
e solícito – os pequeninos da Ucrânia, do Afeganistão, do Sudão 
do Sul...

Muitos de nós maturaram uma consciência sábia e humilde, de 
que o mundo tanto precisa: não nos salvamos sozinhos, a felicidade 
é um pão que se come juntos. 

Testemunhemo-lo àqueles que se iludem de encontrar realização 
pessoal e sucesso na contraposição. Todos o podem fazer, mesmo 
os mais frágeis: até mesmo o deixarmo-nos cuidar – muitas vezes 
por pessoas que provêm doutros países – é uma maneira de dizer 
que é não só possível mas também necessário vivermos juntos.

Neste nosso mundo, queridas avós e queridos avôs, queridas 
idosas e queridos idosos, estamos chamados a ser artífices da re-
volução da ternura! 

Façamo-lo aprendendo a usar cada vez mais e melhor o 
instrumento mais precioso e apropriado que temos para a nossa 
idade: a oração. 

«Tornemo-nos, também nós, um pouco poetas da oração: adqui-
ramos o gosto de procurar palavras que nos são próprias, voltando 
a apoderar-nos daquelas que a Palavra de Deus nos ensina»6. 

A nossa imploração confiante pode fazer muito: é capaz de 
acompanhar o grito de dor de quem sofre e pode contribuir para 
mudar os corações. 

5 Francisco, Homilia na Missa do I Dia Mundial dos Avós e Idosos (25 de 
julho de 2021). 

6 Francisco, Catequese sobre a família: 7. Os avós (11 de março de 
2015). 
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Podemos ser «o “grupo coral” permanente dum grande santuário 
espiritual, onde a oração de súplica e o canto de louvor sustentam 
a comunidade que trabalha e luta no campo da vida»7.

Deste modo o Dia Mundial dos Avós e Idosos é uma opor-
tunidade para dizer mais uma vez, com alegria, que a Igreja quer 
fazer festa juntamente com aqueles que o Senhor – como diz a 
Bíblia – «saciou com longos dias» (Sal 91, 16). Celebremo-la juntos! 

Convido-vos a anunciar este Dia nas vossas paróquias e co-
munidades, a visitar os idosos mais abandonados, em casa ou nas 
residências onde estão hospedados. Procuremos que ninguém viva 
este dia na solidão. 

Ter alguém para cuidar pode mudar a orientação dos dias 
de quem já não espera nada de bom do futuro; e dum primeiro 
encontro pode nascer uma nova amizade. 

A visita aos idosos abandonados é uma obra de misericórdia 
do nosso tempo!

Peçamos a Nossa Senhora, Mãe da Ternura, que faça de todos 
nós dignos artífices da revolução da ternura para, juntos, libertarmos 
o mundo da sombra da solidão e do demónio da guerra.

A todos vós e aos vossos entes queridos, chegue a minha Bên-
ção, com a certeza da minha afetuosa proximidade. E, por favor, 
não vos esqueçais de rezar por mim!

Roma, São João de Latrão, na festa dos Santos Apóstolos Filipe e Tiago, 
3 de maio de 2022.

FRANCISCO

7 Ibidem. 



Igreja Diocesana
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Cruz florida

Homilia de D. José Cordeiro na Festa das Cruzes, 
em 03 de maio, em Barcelos.

1. Amor de Deus pela Humanidade
«Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho Uni-

génito, para que todo o homem que acredita n’Ele não pereça, 
mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho 
ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja 
salvo por Ele».

O texto do Evangelho pertence ao longo diálogo noturno de 
Jesus com Nicodemos. O Filho do Homem exaltado sobre a cruz 
é a fonte da salvação para o género humano. Tal como a serpente 
guiava o povo no deserto, assim a cruz guia o caminho de salvação 
na Igreja. A cruz é, ao mesmo tempo, humilhação e exaltação.

Toda a nossa glória está na cruz de Nosso Senhor Jesus Cris-
to. N’Ele está a nossa salvação, vida e ressurreição. Por Ele fomos 
salvos e livres. Só à luz do amor podemos entender a morte e a 
glorificação de Jesus Cristo.

O Nazareno é o Crucificado e o Ressuscitado. Aqui está a 
identidade de Jesus, o Cristo. A morte na cruz faz repensar a 
vida. A vida faz repensar o nascimento. A redação dos evangelhos 

1. Dos nossos Pastores
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obedeceu a esta tríplice sequência. Pascal sublinha isto ao afirmar 
«o que nos faz acreditar é a cruz. Mas aquilo em realmente acre-
ditamos é a vitória da cruz».  

A cruz florida da Páscoa!

2. Árvore da cruz
O piedoso desejo de conhecer e venerar a cruz em que 

morreu Jesus está na origem do culto litúrgico à santa cruz. Até 
1960 esta festa existia sob o título de «invenção da santa cruz» 
que se celebrava a 3 de maio e que comemorava a descoberta 
da cruz de Jesus Cristo por santa Helena, a mãe do imperador 
Constantino. 

Escolheu-se esta data, 3 de maio, porque nesse dia no ano 
628 foi recuperada a cruz, que havia sido capturada por um rei 
persa em 614. Hoje a Liturgia da Igreja celebra esta festa a 14 
de setembro sob o título de «exaltação da santa cruz», porque se 
comemora o aniversário da dedicação das basílicas constantinianas 
do gólgota e do santo sepulcro em Jerusalém. O culto da relíquia 
da santa cruz começou em Jerusalém e rapidamente se espalhou 
por todo o mundo católico.

Sim, a fé da Igreja confirma que: «não há árvore como a cruz» 
(Simone Weil).

Aqui, em Barcelos, celebra-se hoje com a marca pascal das 
flores e até com tapetes tanta arte e beleza e ainda com as co-
nhecidas “batalhas das flores”. O compasso da visita pascal poderá 
ser uma forma abreviada da expressão latina: Crux cum passo 
Domino. Na verdade, o compasso é a Cruz com a imagem do 
crucificado ressuscitado que é o sinal da redenção e da glória. A 
cruz florida é o compasso, isto é, a forma solene da bênção das 
casas e das famílias.

Como Romano Guardini, queremos também exortar: «Quando 
fizeres o sinal da cruz, fá-lo bem feito. Não seja um gesto aca-
nhado e feito à pressa, cujo significado ninguém sabe interpretar. 
Mas uma cruz verdadeira, lenta e ampla, da testa ao peito, dum 
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ombro ao outro. Sentes como ela te envolve todo? Recolhe-te 
bem. Concentra neste sinal todos os teus pensamentos e todos 
os teus afetos, à medida que o vais traçando da testa ao peito e 
dum ombro ao outro. Senti-lo-ás então a penetrar-te todo, corpo 
e alma. A apoderar-se de ti, a consagra-te, a santificar-te. Porquê? 
É o sinal da totalidade, o sinal da Redenção. Nosso Senhor remiu 
todos os homens na cruz. Pela cruz santifica o homem todo até 
à última fibra do seu ser».

3. A festa das cruzes
Ao celebrarmos hoje com tanta solenidade a festa das cruzes 

floridas na cidade e arciprestado de Barcelos, somos chamados a 
uma confissão de fé no amor de Deus por nós. 

A piedade popular em distintos contextos oferece aos mais jovens 
e aos mais velhos um acesso privilegiado à fé, estando vinculada 
à cultura e às tradições locais. Nesta manifestação pública da fé 
valorizamos a linguagem do corpo e dos afetos, a participação, a 
comunhão e a missão do Evangelho.

Hoje ousamos dizer: «adoramos, Senhor a vossa Cruz, louva-
mos e bendizemos a vossa ressurreição gloriosa: pela Cruz veio 
a alegria ao mundo inteiro». De facto, «Ele, ao morrer, matou 
em Si a morte; nós somos livres da morte pela sua morte» (St. 
Agostinho). 

Ao contemplar a Cruz, contemplamos todos os crucificados: 
na doença, na tristeza, na solidão, no isolamento, no esqueci-
mento, na guerra, na fome, na violência e na falta de sentido 
para a vida.

Jesus toma sobre Si mesmo o mal e o pecado do mundo, 
transformando-os na Sua misericórdia da cruz florida da Páscoa.

Gostaríamos de cruzar o nosso olhar com o olhar do coração 
da Senhora das Dores, a Pietà junto do Senhor Bom Jesus da Cruz 
e dizer-lhe com o coração ao alto: 

«Virgem Santíssima, na vida gloriosa em que viveis,
não esqueçais as tristezas terrenas.
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Lançai um olhar de bondade sobre aqueles que sofrem,
que lutam contra as dificuldades
e que não cessam de experimentar as amarguras desta vida.
Tende compaixão daqueles que, amando-se, vivem separados.
Tende clemência do isolamento do nosso coração.
Tende caridade da fraqueza da nossa fé.
Tende bondade dos que são objetivo da nossa ternura.
Tende caridade dos que choram, dos que imploram, dos que sofrem.
Dai a todos a esperança e a paz» (Abbé Pierre Pereyve).

Protagonistas
de uma nova Humanidade

Homilia de D. José Cordeiro na Missa da Bên-
ção de Finalistas, no Estádio 1.º de Maio, em 
07 de maio.

1. Dar a vida
O Evangelho de hoje apresenta-nos Jesus como o Bom e o 

Belo Pastor que dá a vida pelas suas ovelhas e pelos seus cordeiros, 
ou seja, dá a vida pelos grandes e pelos pequenos, por todos. O 
segredo da vida consiste no DAR.

O que o pastor dá é a vida eterna. Esta é a grande alegria 
e o grande trabalho de Deus. Dar a vida é aqui entendido no 
sentido da linfa de um enxerto numa árvore para lhe transmitir 
maior abundância de vida. Dar a vida é oferecer o segredo da 
própria vida.

A imagem do pastor não é exclusiva aos ministros da Igre-
ja, mas inclui a todos os homens e mulheres de boa vontade  
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e especialmente aos cristãos. Defender, ajudar, construir, dar a  
vida.

Este é o segredo que aprendemos de Jesus Cristo – a vida é 
DOM – que o segredo da vida é DAR. Cada pessoa para estar 
bem deve DAR. É urgente uma cultura do DAR, porque esta é 
a lei da vida. É assim que Deus faz.

Se não dás vida à tua volta ficas doente. Se não dás amor, uma 
sombra envelhece o teu coração e um vazio entra em ti. 

A vida é vocação para o Amor. «Não há ninguém que não 
ame; a questão está em saber o que se deve amar. Não somos, 
por conseguinte, exortados a não amar, mas sim a escolher o que 
havemos de amar. Mas que podemos nós escolher, se antes não 
somos escolhidos?» (Santo Agostinho). A felicidade tem muito a 
ver com o DOM.

2. Onde há amor nascem gestos
Na Eucaristia deste dia de festa queremos celebrar a alegria da 

fé que nasce e renasce da Páscoa. 
Caros amigos jovens, abri o vosso coração ao coração de Deus 

e vivei a alegria de ser cristão! Hoje é a nossa oportunidade, hoje 
é o nosso momento favorável de alegria e de esperança. Coragem 
e confiança! Não podemos desistir de esperar um amanhã melhor 
que o hoje.

Nós humanizamo-nos por relações de confiança, a partir dos 
nossos pais, a começar pela mãe.

Já pensamos que: «religião é quando fazemos Deus à nossa 
medida, fé é quando nos fazemos à medida de Deus»? 

Este é o segredo da alegria da fé. Esta é uma alegria que não 
tem ressaca, porque não é passageira. A alegria da fé é eterna, 
como o amor. 

Sem fé não existe vida humana. Como seria possível viver sem 
fiar-se de alguém? 

Um jovem universitário da Arquidiocese de Braga, que faleceu 
com trinta anos, Bernardo de Vasconcelos (1902-1932), cujo pro-
cesso de canonização está em curso, escreveu com beleza poética:
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«Um dia, tive sede de infinito
e senti-me no mundo insatisfeito. 
E por esses caminhos que se abriram
Eu comecei uma ascensão sem fim...
E nunca soube ao certo por onde ia
Nem se era eu que para Deus subia
Ou se era Deus que me levava a mim» (Cântico de amor).
3. Chamados à Esperança
A vossa qualificação académica, técnica e profissional abre 

horizontes de empreendedorismo, de iniciativa empresarial, de 
criatividade e de grande coragem em Braga, em Portugal ou nesta 
terra global. Rezamos convosco para que haja maior dedicação dos 
poderes públicos nas políticas geradoras de emprego.

Ao finalizar um curso universitário e uma presença na cidade 
de Braga, o que buscais?

Num famoso sermão, o Padre António Vieira diz: «o que faz 
o estudante nas universidades, tomando sebentas, revolvendo livros, 
queimando as pestanas? Busca pão. (…) Em buscar o pão se resolve 
tudo, e tudo se aplica a o buscar».

Caros finalistas, vós recolheis a chama das mãos dos mais velhos 
(vossos pais e família, professores e comunidade académica e social 
de Braga) e vivereis na globalização, na hora das mais gigantescas 
transformações desta profunda mudança de época. 

Sede protagonistas de uma nova humanidade!
Sede pessoas de esperança! «Esperança: é o nome que damos 

às nuvens quando nos falta a água» (José Eduardo Agualusa).
Nunca esqueçais o encontro da amizade com Jesus Cristo e 

que esta bênção é a Luz que ilumina o vosso futuro, Jesus Cristo 
o Dom dos dons – A Esperança pascal.
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Tu podes, és Mãe de Deus;
e deves, és nossa Mãe

Homilia proferida por D. José Cordeiro nos 40 
anos da visita de S. João Paulo II ao Sameiro; 
Peregrinação arquidiocesana das crianças e Home-
nagem a D. Jorge Ortiga.

1. O grande Domingo da Páscoa
Neste quinto Domingo da Páscoa, o conceito “novo, novidade” 

aparece muitas vezes para evocar um sentido positivo, «Cantai ao 
Senhor um cântico novo» (Antífona de entrada); «Eu, João, vi um 
novo céu e uma nova terra...Vi também a cidade santa, a nova 
Jerusalém...Vou renovar todas as coisas» (Segunda leitura); «Dou-
-vos um mandamento novo» (Evangelho); «vida nova da graça» 
(Oração depois da comunhão), que nasce do mistério pascal, 
celebrado na alegria e exultação como um único dia de festa, 
melhor como «um grande domingo», conduzindo os batizados à 
vida nova em Cristo.

No contexto da última ceia, o relato evangélico apresenta a 
revelação que Jesus fez de si mesmo, o mistério da sua glória. Jesus 
diz aos seus discípulos: «Agora foi glorificado o Filho do homem... 
e glorificá-l’O-á sem demora», indicando a reciprocidade entre o 
Pai e o Filho. 

No Antigo Testamento, a glória era a revelação de Deus, a 
manifestação da Sua presença e do seu Mistério. Por isso, todos os 
Patriarcas e Profetas queriam contemplar a sua glória.

Agora, em Jesus isto torna-se visível, de modo especial no seu 
mistério pascal. Ele é a revelação plena do mistério do Pai. 

Em simultâneo com o tema da glória, João considera o man-
damento novo. 
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Os israelitas tinham exaltado a amizade e o serviço recíproco, 
porém, o mandamento de Jesus é novo, na medida em que Ele o 
põe como exigência essencial para entrar na comunidade escatológica 
e porque requer uma humildade e uma vontade de serviço que 
propõem a ocupação do último lugar e o dar a vida pelos outros. 

De facto, o modo de viver de Jesus não oferece só uma norma 
e um estilo de vida, mas dá a possibilidade de viver plenamente 
o amor e a mútua edificação aos seus discípulos. 

Quem vive o amor como Jesus viveu torna-se, deste modo, 
um revelador da glória divina. 

O amor é mais forte! E, «onde há amor nascem gestos»!

2. A fé é uma aventura fascinante
É com muita alegria que me dirijo a vós, queridos meninos 

e meninas da Arquidiocese de Braga, para vos saudar e para fazer 
chegar até vós uma palavra de muita estima e de encorajamento 
na fé.

A fé é uma aventura fascinante. Mas talvez já alguns de vós 
estejam a perguntar: “O que é a fé?!” 

Antes de mais, convido-vos a olhar à vossa volta: Deus é maior 
que nós, Ele é o autor deste mundo, ou melhor, desta casa comum 
tão bela que nos envolve e da qual também nós fazemos parte. 

Ele fala-nos pelas suas obras e por esta energia acesa no nosso 
coração, é a energia do amor. Ele quer falar connosco e partilhar 
a sua vida. 

A fé é a aceitação do imenso amor que Deus nos dedica. Mas, 
como sabeis, às vezes estamos distraídos e não nos damos conta da 
beleza deste amor, não sabemos entender a sua linguagem. 

Jesus tinha dentro de si tanto amor, tanto amor, que quis abrir 
o seu coração, mesmo fisicamente, a fim de que todos pudessem 
ver sair dele este amor como uma fonte, pudessem recebê-lo para, 
também eles, se tornarem fontes de amor. 

Mas certamente os meninos e a meninas estão a concluir, com 
razão: “Para abrir o coração, Jesus tinha de morrer!” 
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É verdade, Jesus teve de morrer… Mas, amando tanto os seus 
amigos, Jesus achou que não se podia separar deles, então pensou 
em deixar-lhes um sinal da sua presença e, antes de morrer, teve 
uma ideia, maravilhosa: fazer-se pão!

Vós sabeis como precisamos de nos alimentar todos os dias. 
Através do Pão onde Jesus se faz presente Ele mostra-nos como 
a nossa vida precisa da sua vida para viver com mais alegria, mais 
profundidade, mais verdade. 

Quando nos alimentamos do seu Pão Ele fica a fazer parte de 
nós. A nossa vida vive da sua Vida. É este o grande milagre que 
celebramos em cada missa. 

Certamente muitos de vós participam semanalmente na Eucaris-
tia. Convido todos a fazê-lo, para que todos possamos participar da 
vida de Jesus. É que nós, hoje, também podemos e queremos ser 
grandes amigos de Jesus. Todos aqueles, em todos os tempos, que 
acolhem a sua mensagem e acreditam nela, são os amigos de Jesus.

Olho para vós com muita esperança! Vós sois frutos da alegria 
de Deus, testemunhos do Seu amor, sementes de futuro. Continuo 
a contar muito com cada um de vós, com a vida que Deus em 
vós acendeu, com a vossa vontade de crescer, com a amizade que 
quereis cultivar com Jesus, com a vossa capacidade de amar. 

Espero mesmo a vossa ajuda: juntos podemos fazer crescer em 
santidade e bondade a nossa Arquidiocese de Braga!

Aqui, neste magnífico santuário do Sameiro, há precisamente 
quarenta anos, São João Paulo II encorajou a família, comunidade 
insubstituível: «E vós, queridos pais e mães de família, conscientes 
de que o vosso lar é a primeira escola de valorização humana dos 
filhos que Deus vos deu, estareis conscientes também, certamente, 
deste outro grave dever que vos incumbe: de tudo dispor ou até 
exigir, para que os vossos filhos possam progredir harmonicamente, 
na ascensão para a vida, apoiados numa conveniente formação hu-
mana e cristã. A Igreja alegra-se quando os poderes constituídos na 
sociedade, tendo em conta o pluralismo e a justa liberdade religiosa, 
“ajudam as famílias, para que a educação dos filhos possa ser dada 
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em todas as escolas, segundo os princípios morais e religiosos das 
mesmas famílias”».

E depois agradeceu num telegrama enviado a 19 de maio de 
1982 ao Arcebispo Primaz, D. Eurico Nogueira, com estas palavras: 
«com grata recordação pelos momentos de intensidade espiritual 
vividos com o povo bracarense, minhoto e transmontano no Sa-
meiro, nessa Arquidiocese, reitero a expressão de agradecimento por 
participação nesse momento da minha inesquecível visita pastoral a 
Portugal. Com pensamento afetuoso nas famílias portuguesas peço 
a Deus que em seus lares brilhe a firmeza na fé e amor cristão e 
aí desabrochem vocações para a vida de consagração».

3. Senhora Mãe do Sameiro, ensina-nos a Esperança
Com Maria sou feliz – é o tema que nos congrega aqui e 

agora nesta peregrinação arquidiocesana.
Na verdade, como diz uma poetisa: «Deus, quando se adormeceu, 

sonhou Maria» (...) «Tu és bela, peregrina de fé» (Alda Merini).
Com Maria, e sobretudo como Maria, muitos homens e mulhe-

res viveram a vontade de Deus durante a sua peregrinação terrena. 
Hoje, o Papa Francisco canonizou dez novos santos e santas. 

Entre eles, um homem “irmão universal”, Charles de Foucauld, 
que rezou assim: «Meu Pai, eu me abandono a Ti, faz de mim 
o que quiseres. O que quer que faças de mim, eu to agradeço. 
Estou pronto para tudo, aceito tudo, contanto que a Tua Vontade 
se faça em mim e em tudo o que criaste; nada mais quero, meu 
Deus. Nas tuas mãos entrego a minha vida, eu ta dou, meu Deus, 
com todo o amor do meu coração, porque eu te amo, e porque 
é para mim uma necessidade de amor dar-me, entregar-me sem 
medida nas tuas mãos, com uma infinita confiança, porque Tu és 
o meu Pai».

A nossa prece cantada continua a chamar a Senhora Mãe do 
Sameiro: «Vela por nós filhos teus, Mãe de Jesus, nossa Mãe! Tu 
podes, és Mãe de Deus; e deves, és nossa Mãe!»
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O Bom Pastor
é mestre de amor

Homilia de D. Nuno Almeida no Seminário Con-
ciliar de Braga no Dia das Vocações, 08 de maio.

1. Um par de corajosos faz frente aos judeus poderosos e não 
recua na missão de anunciar a todos a Palavra de Deus. Paulo e 
Barnabé desviam a rota, deixando de lado os judeus e meia dúzia 
de senhoras piedosas, voltando-se definitivamente para os gentios. 
No meio da perseguição mantêm a mesma firmeza e perseverança. 
E, no meio das tribulações, os discípulos estavam cheios de alegria 
e do Espírito Santo. 

Se é assim nos princípios da missão, em terra dura, qual não 
será, por fim, a sorte dos eleitos, lá no Céu? São João oferece-nos, 
no Apocalipse, a visão de uma multidão imensa e incontável, sem 
muros nem fronteiras, que canta um hino de vitória, diante do 
Cordeiro, imolado e de pé, imagem de Cristo, morto e ressusci-
tado por nós! 

Diante do Cordeiro, está de pé uma multidão de homens e 
mulheres corajosos. É a multidão dos mártires, dos perseguidos, 
dos que tiveram a coragem de arriscar e deixar tudo, para seguir 
o Senhor e se consagrar completamente a Ele!

2. Enquanto os outros evangelistas têm parábolas, o Evangelho 
de João está cheio de imagens. Hoje, vem em destaque a imagem 
do Bom Pastor e a ternura das suas palavras revestem-se de uma 
enorme intensidade que aquece e alegra o coração, mesmo no 
meio das tempestades, como as que vivemos na hora presente de 
pandemia e de guerra sombria.
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Nunca é de mais procurarmos redescobrir esta figura bíblica 
do Pastor, que evoca: doação, simplicidade, serviço, dedicação total, 
amor gratuito. É alguém que é capaz de dar a própria vida para 
defender das garras das feras as ovelhas que lhe foram confiadas. 
O bom pastor é mestre de amor. Ama todas as suas ovelhas, está 
pronto a dar tudo pela que se perdeu, que atraiçoou o seu amor. 
É o primeiro a dar o passo, sem esperar sinais de arrependimento 
ou algum gesto de submissão. 

Não pede contrapartidas, simplesmente perdoa, esquece tudo 
na novidade de ser amor no momento presente. Como uma gota 
que perfura a rocha, não desiste até que não penetre no coração 
do inimigo, de quem o rejeita. O amor vence tudo, mas tem um 
preço: dar a vida!

3. Caríssimos candidatos ao acolitado [Carlos Alberto; Pedro 
Daniel; Tiago José] - como Acólitos sois chamados a imitar o 
Bom Pastor no dom da vida, essa mesma vida que brota de Cris-
to, fazendo-a depois transbordar, para fora dos próprios recintos 
sagrados. Entramos nesta vida, pela porta do Batismo. E esta vida, 
em abundância, é alimentada sobretudo no pão da Eucaristia, a fim 
de se tornar uma vida oferecida, sem medida!

Ides oferecer a Jesus as vossas mãos, os vossos pensamentos e o 
vosso tempo, e Ele não deixará de vos recompensar, concedendo-vos 
a alegria verdadeira e fazendo-vos sentir onde se encontra a felicidade 
mais completa. Faz-nos bem recordar o exemplo dos Santos que en-
contraram na Eucaristia o alimento para o seu caminho de perfeição, 
senão mesmo da sua vida corporal: lembremos a Beata Alexandrina 
de Balazar! Catorze anos alimentando-se apenas da Comunhão...!

Recordemos as palavras sempre atuais do Papa Paulo VI: “Destinado 
de modo particular para o serviço do altar, o Acólito há-de procurar 
conhecer o que diz respeito ao culto divino e compreender o seu 
significado íntimo e espiritual, de modo que, em cada dia, se ofereça 
a si próprio totalmente a Deus e, por sua atitude grave e respeitosa, 
seja para todos exemplo no templo sagrado, amando sinceramente o 
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corpo místico de Cristo ou povo de Deus, sobretudo os fracos e 
os doentes.” (Paulo VI, carta apostólica, Ministeria quaedam, 1972).

4. Celebarmos o Domingo do Bom Pastor e Dia das Vocações. 
Temos consciência de que a vida humana não é um acaso nem 
um destino cego. É uma obra-prima do amor criador de Deus e 
traz inscrito dentro, em si mesma, um chamamento ao amor. Não 
é uma aventura solitária, mas diálogo, dom de Deus que se torna 
tarefa e missão para nós. Não vivemos ao acaso nem por acaso. Cada 
dia é-nos dado para responder à nossa vocação de filhos amados 
de Deus, como um modo de conceber e projetar fraternalmente 
a nossa vida. Em cada pessoa há um dom original de Deus que 
espera ser descoberto, desenvolvido para dar frutos. A busca do 
sentido da vida é um eco da “vocação” de Deus.

Diz o Papa Francisco na mensagem para este dia: “A vocação 
nasce, graças à arte do Escultor divino que, com as suas «mãos» 
de oleiro, nos faz sair de nós mesmos, para que se delineie em 
nós a obra-prima que somos chamados a ser. Particularmente capaz 
de nos purificar, iluminar e recriar é a Palavra de Deus, que nos 
liberta do egocentrismo. Coloquemo-nos, pois, à escuta da Palavra, 
para nos abrirmos à vocação que Deus nos confia! E aprendamos 
a escutar também os irmãos e irmãs na fé, porque nos seus con-
selhos e exemplo pode esconder-se a iniciativa de Deus, que nos 
indica estradas sempre novas a percorrer.”

5. Poderíamos descrever com palavras simples e evangélicas 
o dever ser do nosso Seminário, a celebrar 450 anos de fecunda 
história: Casa onde os cordeiros e as ovelhas se deixam forjar para 
se tornarem bons pastores, segundo o coração do único Bom 
Pastor, Jesus Cristo. 

Como precisamos, na hora atual, de cordeiros que se tornem 
pastores! Não basta sermos bons atores, mas verdadeiros pastores: 
Um bom pastor é alguém que guia, que tem a coragem de indicar, 
à luz da fé, o caminho a seguir. Sabe dizer a verdade com amor.



Ação CatólicaAção Católica  | junho702

Um bom pastor é aquele que, sem desprezar ninguém, dá um lugar 
especial no seu coração aos pobres, aos pequeninos, aos mais fracos.

Um bom pastor não se apascenta a si mesmo, não usa o seu 
ministério para proveito próprio.

Um bom pastor conhece as suas ovelhas. O contacto pessoal é 
o Alfa e o Ómega da pastoral e não pode ser substituído por nada.

6. Urge uma “Grande Oração pelas Vocações”: uma oração 
vivida com intensa confiança e perseverança, capaz de envolver 
pessoalmente todos os membros do povo de Deus e a realizar 
com oportunas modalidades comunitárias, de modo programado e 
calendarizado ao longo do ano e não episódico ou pontual.

Contemplemos e invoquemos Maria, a cheia de graça, a mulher 
do “sim” a Deus, compreenderemos e ajudaremos a compreender a 
beleza de uma existência entregue ao projeto de Deus. Com Ela 
seremos capazes de fazer opções vocacionais para que esta beleza 
se torne vida e irradie para o mundo.

Senhor, nosso Pai e Criador,
Deus da história, da vida e da beleza,
do sonho e da realidade, nós Te pedimos:
ensina-nos a tecer e a entrelaçar 
a nossa história pessoal e comunitária
com os fios do Teu amor!
Senhor Jesus, Mestre e Amigo,
reaviva em nós a consciência
de sermos povo de irmãos e irmãs,
testemunhar e semear a Tua paz!
Espírito Santo, força suave de vida,
dá-nos a coragem do desassossego, abertura
e docilidade para escutarmos o chamamento 
e para vivermos com fidelidade e alegria a nossa vocação!
A Maria e José pedimos intercessão
para que a Igreja e cada uma das suas comunidades
sejam seio fecundo 
de novas e santas vocações. Amen!
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As coisas mais belas da vida

Por D. Nuno Almeida*

1. O diálogo: É a ponte que liga as duas margens do “eu” ao 
“tu” e gera o “nós” (percorre-a com frequência).

2. O amor: É a melhor música da prateleira da vida (sem ela, 
serás um eterno desafinado).

3. A alegria: É o perfume gratificante e o fruto do dever 
cumprido (o mundo precisa deste perfume).

4. O sorriso: É o cartão de visita das pessoas saudáveis (oferece-
-o gentilmente).

5. A bondade: É a flor mais atraente do jardim de um coração 
bem cultivado (planta sempre esta flor).

6. A fé: É a bússola certa para os navios errantes e incertos 
buscando as praias da eternidade (utiliza-a sempre).

7. A paz interior: É o melhor travesseiro para o sono e tran-
quilidade (Vive em paz com os outros e com Deus e terás paz 
contigo mesmo).

8. A esperança: É o vento bom, empurrando as velas do nosso 
barco (chama-o para dentro do teu dia a dia).

*Texto publicado no Facebook, em 16 de maio
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Atividades pastorais 
maio/2022

D. José Cordeiro
 Nota:  além da habitual relação da atividade pastoral de D. José 

Cordeiro de que temos conhecimento inserimos, em 
itálico, breves textos que publica no facebook.

 01 - Foi hoje inaugurada a Capela da Ressurreição na paróquia 
de S. Miguel de Roriz, espaço que se destina ao velório 
dos entes queridos dos paroquianos.

   Um espaço digno, belo e destinado a acolher aqueles que 
experimentam a dor de ver os seus viverem a Páscoa da 
Eternidade, mas também a alegria de os saberem no abraço 
de Deus.

 02 - Estive na Igreja Paroquial de São Romão do Corgo, terra 
natal do Venerável Frei Bernardo de Vasconcelos.

   Aqui vive-se o espírito que levou Frei Bernardo ao 
Mosteiro de Singeverga logo depois de completar 18 anos 
e a continuar a estudar teologia apesar da doença. Um 
testemunho que a fé não esmorece com os sofrimentos.

 03 - Presidiu em Barcelos à Missa e Procissão integradas 
nas Festas das Cruzes.

 04 - Visitou o Centro Social Padre David de Oliveira 
Martins, em Ruílhe.

 05 - Esteve presente na abertura do VI Congresso dos 
Enfermeiros, no Altice Fórum, em Braga.

   O VI Congresso dos Enfermeiros destaca-se pelo lema – 
“Todos pela Saúde” – e pelo logótipo – dois olhos e dois 
corações a mostrar humanidade.

   Esta é uma vocação essencial à sociedade. Não é por acaso 
que saúde e salvação são palavras com a mesma origem.

   Que Deus dê força a todos estes missionários da saúde!
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 06 - Participou numa vigília de oração pelas vocações, na 
Igreja Matriz de Esposende.

 07 - Presidiu no Estádio 1.º de Maio, em Braga, à cele-
bração da Bênção de Finalistas. 

   Senti que era o início de uma nova fase para os milhares 
de jovens e familiares que tinha diante de mim. 

   Estava, e estou convencido, de que vivem a hora das mais 
gigantescas transformações numa desafiante mudança de 
época. 

   Rezo, por isso, que sejam protagonistas de uma nova 
humanidade.

   Presidiu na Universidade Lusíada, em Vila Nova de 
Famalicão, a uma Eucaristia com que terminaram as 
jornadas das Equipas de Nossa Senhora (Região Norte).

 08 - Presidiu à Procissão do Senhor Bom Jesus de Fão. 
   Sete anos depois, a procissão do Senhor do Bom Jesus 

voltou a Fão.
   Foi bom testemunhar a devoção à passagem do Santíssimo, 

com destaque para a mensagem de paz, tão intrínseca desta 
tradição».

 09 - Tive oportunidade de estar presente na cerimónia que 
marcou o acordo de geminação de Braga e Santiago de 
Compostela. A cultura do encontro é essencial nos dias 
de hoje. Foi um momento de união e esperança, como os 
Caminhos de Santiago nos impelem. Que continuemos a 
caminhar em conjunto, fazendo e sonhando sempre com a 
construção do bem comum!»

 13 - Participou nas solenidades do13 de Maio, em Fátima.
   D. Edgar Peña Parra: “Olhamos para Maria Santíssima, 

Rainha da paz e da vida. A Ela nos confiamos, para 
que se faça porta-voz do grito dos nossos corações junto 
do Seu Filho. Escutemos a sua voz terna de Mãe que 
nos convida, também hoje, a fazer aquilo que Jesus nos 
pedir”.
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   É difícil colocar por palavras o que se viveu ontem na 
Procissão das Velas. Um Santuário a fervilhar de fé, devoção, 
esperança, emoção...

   Maria Santíssima, rogai por nós!
 14 - Esteve nas novas instalações do Clube Colina, em 

Gualtar. Procedeu à dedicação do altar.
   Visitou a Escola Arquidiocesana de Música Litúrgica 

São Frutuoso, em Real.
   A música é parte integrante da Liturgia, não é um adorno, 

não é uma decoração, mas leva a rezar melhor porque nos 
leva à participação ativa, consciente e frutuosa!

   Agradeço a todos quantos fazem com que a Escola seja 
um elemento essencial da nossa Liturgia. Parabéns a todos!

 15 - Presidiu no Sameiro à Missa com que terminou uma 
peregrinação de crianças, se recordou a visita de S. 
João Paulo II e foi prestada homenagem a D. Jorge 
Ortiga.

 16 - Participou no Centro Cultural e Pastoral da Arqui-
diocese num encontro missionário.

   Todos devemos ser missionários, até nas pequenas coisas 
do dia a dia.

   Hoje participei na apresentação do livro “Testemunhas 
de uma Memória Viva – História da Evangelização da 
Província de Cabo Delgado”.

   Quanta paixão missionária! Quanta vontade de visitar e 
ajudar ainda mais Ocua, em Pemba!

   Olhemos o futuro com esperança renovada e com a certeza 
que o caminho é feito em conjunto.

 17 - Presidiu a parte de uma reunião do Conselho Pres-
biteral da Arquidiocese.

 18 - Participou numa reunião com responsáveis dos Di-
castérios da Cúria Romana que acompanham, mais 
de perto, o tema dos abusos sexuais.
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   Esteve no Museu Pio XII, na celebração do Dia 
Mundial dos Museus.

 19 - Esteve no Colégio D. Diogo de Sousa onde teve 
uma conversa informal com os professores.

   Um dos patronos da JMJ 2023 é São Bartolomeu dos 
Mártires, Arcebispo de Braga entre 1559 e 1582.

   Além de ter lutado pela renovação da Igreja, a sua obra de 
caridade e preocupação com os mais pobres foram notáveis.

   Que o seu exemplo seja seguido pelos jovens que irão 
participar nas Jornadas e por todos nós.

   “Jesus respondeu: «Se queres ser perfeito, vai, vende o que 
tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no Céu; 
depois, vem e segue-me” (Mt, 19:21).

 20 - Recebeu na Casa Episcopal cumprimentos dos 
administradores das empresas municipais de Braga: 
AGERE, Bragahabit, InvestBraga, Teatro Circo, Trans-
portes Urbanos de Braga, juntamente com a empresa 
intermunicipal Braval.

 21 - Em “A Arte de Viver em Deus”, Timothy Radcliffe 
expõe-nos a dura realidade de como a religião deixou de 
fazer sentido para tantas pessoas, sobretudo para os mais 
jovens.

   O autor insiste que o sentido da vida só pode ser procurado 
no quotidiano das pessoas, nas suas alegrias e martírios, 
algo a que o secularismo não responde.

   Como é que nós, com a “coragem criativa” de que nos fala 
o Papa Francisco, conseguimos chegar a quem se distanciou 
de Deus?

 22 - Integrou, a pé, uma peregrinação que saiu da igreja 
paroquial de S. Pedro Fins de Belinho, no arciprestado 
de Esposende, até ao santuário de Nossa Senhora 
da Guia, onde, à chegada, presidiu à celebração da 
Missa.
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   Do Evangelho de hoje, segundo São João:
   “Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Quem 

Me ama guardará a minha palavra e meu Pai o amará; 
Nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada»”.

   Que sejamos eternos guardiões da Sua Palavra e nele 
façamos sempre a nossa morada!

   Na peregrinação de Nossa Senhora da Guia, em Esposende, 
rezou-se, de modo particular e entre outras intenções, pela 
paz na Ucrânia.

   Peregrinar é fazer um ato de fé, é rezar com o corpo todo, 
a começar pelos pés, é olhar para a frente e para o alto, é 
acreditar que é possível recomeçar, que não está tudo perdido 
como às vezes pensamos, mas que se abrem horizontes novos!

 23 - Se olharmos à nossa volta, facilmente vemos a beleza da 
Criação.

   “O urgente desafio de proteger a nossa casa comum inclui 
a preocupação de unir toda a família humana na busca 
de um desenvolvimento sustentável e integral, pois sabemos 
que as coisas podem mudar. O Criador não nos abandona, 
nunca recua no seu projecto de amor, nem Se arrepende de 
nos ter criado. A humanidade possui ainda a capacidade de 
colaborar na construção da nossa casa comum.” (LS, 13)

   Começou ontem a Semana Laudato Si’. Participemos, 
ajudemos, cuidemos e rezemos!

 24 - Presidi hoje ao lançamento e bênção da primeira pedra 
da Igreja Abacial do Mosteiro de Santa Maria Mãe da 
Igreja, em Palaçoulo, no concelho de Miranda do Douro. 

   Uma cerimónia a que se associaram os nossos irmãos, os 
bispos da Província Eclesiástica de Braga. 

   Que em Palaçoulo frutifiquem e germinem muitas novas 
vocações!

   Ainda sobre ontem, em Palaçoulo: espera-se que as obras 
estejam concluídas a tempo da Jornada Mundial da Ju-
ventude.
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   O Mosteiro Trapista de Santa Maria Mãe da Igreja 
pertence à Ordem Cisterciense da Estrita Observância e 
foi fundado, em 2019, pelo Mosteiro de Vittorchiano. É 
o primeiro mosteiro trapista em Portugal e terá capacidade 
para acolher 40 monjas.

 26 - Presidiu na Basílica do Sameiro à celebração da Missa 
integrada no programa de um encontro da Associação 
Familiar do Sacerdote.

   Ainda emocionado e perplexo com o tiroteio nos Estados 
Unidos que matou 19 crianças e duas professoras.

   Crianças que deveriam estar a brincar, correr, saltar, aprender 
e sonhar... foi-lhes ceifada a vida numa questão de segundos.

   Que o Pai misericordioso as receba no seu abraço e que 
as famílias enlutadas consigam, um dia, encontrar paz no 
coração.

   Quando irão terminar estes massacres? Quando irá cessar 
o acesso livre às armas? É urgente acabar com isto!

 27 - Esta noite, dezenas de jovens caminham e rezam em 
conjunto naquela que é a “Noite Up’s”.

   Será a primeira vez que participo. Anseio por ver esta 
comunhão jovem pela paz.

   Não te esqueças: Apressa-te!
 28 - Presidiu a uma reunião do Conselho Pastoral, no 

Centro Cultural e Pastoral da Arquidiocese.
 29 - Integrou-se, a pé, na peregrinação que do centro 

de Vieira do Minho foi até ao santuário de Nossa 
Senhora da Fé, em Cantelães, onde presidiu à cele-
bração da Missa.

   Presidiu na Sé à celebração do Crisma.
   Presidiu à celebração da Eucaristia no Seminário 

Conciliar.
 30 - Esteve presente nas comemorações do 145.º aniversário 

da Polícia de Segurança Pública (PSP), no Auditório 
Vita, em Braga.
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   Escutar implica o coração. 
   Sem o coração, os nossos gestos são irracionais, poderão até 

ser lógicos, justos, mas não nos evolvem completamente.
 31 - Reuniu com o Clero de Terras de Bouro.
   Visitou a Santa Casa da Misericórdia de Braga.
   Às vezes, temos muita dificuldade em sermos próximos 

na nossa própria casa, na nossa própria família, na nossa 
rua, na nossa paróquia, na nossa comunidade, no nosso 
arciprestado, na nossa Arquidiocese. 

   Que o Senhor nos dê essa capacidade da proximidade, 
esse dom da graça de escutar com o ouvido do coração, e 
de sermos testemunhas credíveis do Evangelho, de sermos 
pessoas que sabem narrar o que viram e ouviram.

D. Nuno Almeida
 03 - Participou na reunião de arciprestes e vice-arciprestes, 

no Centro Pastoral da Arquidiocese de Braga.
 04 - Esteve presente num encontro de apresentação de 

contas da Arquidiocese.
 08 - Presidiu à Eucaristia, com instituição de quatro se-

minaristas, da Arquidiocese, no ministério de acólito, 
no Seminário Conciliar.

 13 a 15 - Presidiu à Festa de Nossa Senhora de Fátima em 
Nice, para os emigrantes portugueses desta região 
francesa.

 17 - Participou na reunião ordinária do Conselho Pres-
biteral Arquidiocesano.

 18 - Interveio numa conferência sobre a problemática de 
abusos sexuais de menores e pessoas vulneráveis, na 
UCP-Braga. Foram oradores: Pedro Strecht e Daniel 
Sampaio, da Comissão Independente.

   Orientou, em nome do Sr. Arcebispo, a reunião do 
Conselho Episcopal.
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 21 - Esteve presente nas celebrações dos 50 anos de mi-
nistério episcopal de D. Augusto César, em Castelo 
Branco.

 22 - Presidiu à Peregrinação Arciprestal de Nossa Senhora 
do Pilar, na Póvoa de Lanhoso.

   Presidiu à Procissão de Nossa Senhora da Lapa, na 
Póvoa de Varzim.

 23 - Presidiu à Eucaristia e bênção de capelas particulares 
nas Taipas, arciprestado de Guimarães e Vizela.

 24 - Participou numa reunião da Província Eclesiástica 
no mosteiro trapista de Palaçoulo, na diocese de 
Bragança. Mosteiro em construção. Foi benzida a 
primeira pedra da igreja e do novo mosteiro. 

   Participou nas Jornadas de Teologia, organizadas pela 
revista Cenáculo.

 25 - Participou nas Jornadas de Teologia, organizadas pela 
revista Cenáculo.

 26 e 27 - Realizou a visita canónica ao mosteiro da Visitação 
de Vila das Aves.

 28 - Participou na reunião do Conselho Pastoral Arqui-
diocesano.

   Presidiu à Eucaristia e à celebração do Crisma da 
zona pastoral da Lapinha, em Tabuadelo, arciprestado 
de Guimarães/Vizela.

 29 - Presidiu à Peregrinação Arciprestal de Nossa Senhora 
da Saúde, em Laúndos, arciprestado de Póvoa de 
Varzim/Vila do Conde.

 31 - Presidiu à Eucaristia da Festa da Visitação de Nossa 
Senhora, no mosteiro da Visitação em Braga.

   Presidiu à Procissão Arciprestal e Eucaristia da Festa 
de Nossa Senhora da Misericórdia, na Póvoa de 
Lanhoso.
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Nota de pesar

Comunicado da Arquidiocese de Braga a propósito 
de um acidente ocorrido em 21 de maio na A1, na 
zona da Mealhada. Houve três mortos, seis feridos 
graves e 22 ligeiros. Iam a caminho de Fátima.

É com profundo pesar que recebemos a notícia do trágico 
acidente, ocorrido na A1, de um autocarro que seguia em pe-
regrinação de S. Paio de Figueiredo, arciprestado de Guimarães  
e Vizela, Arquidiocese de Braga, em direção ao Santuário de 
Fátima.

Até ao momento temos a lamentar três mortes. O nosso coração 
e as nossas preces dirigem-se agora para os familiares e amigos das 
vítimas, de modo particular ao P. Rui Araújo, da Arquidiocese de 
Braga, e ao Frei Agostinho Castro, da ordem do Carmo, cujo pai 
e irmã, respectivamente, estão entre as vítimas mortais.

A Arquidiocese de Braga apresenta as mais sentidas condolências 
à família e amigos das vítimas, rezando por elas na companhia das 
palavras do Papa Francisco: “Se Jesus ressuscitou é possível olhar 
todo o evento da nossa humanidade com esperança, até os mais 
difíceis, repletos de angústia e incertezas”.

2. Serviços Centrais
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Decretos de aprovação
de estatutos

O senhor D. José Cordeiro promulgou decretos 
que aprovam os estatutos de:

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SÃO JOÃO DE 
PONTE, sedeado na paróquia de São João Baptista de Ponte, 
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 uma páginas (incluído o averbamento) 
autenticadas com o timbre da Cúria Arquiepiscopal de Braga.

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

O ato fica registado na Cúria Arquiepiscopal na Secção das 
Pessoas Jurídicas.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 31 de maio de 2022.

IRMANDADE DE SÃO CRISPIM E SÃO CRISPINIANO, 
sedeada na paróquia de Nossa Senhora da Oliveira, Concelho de Gui-
marães, Arciprestado de Guimarães e Vizela e Arquidiocese de Braga.

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

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

O ato fica registado na Cúria Arquiepiscopal na Secção das 
Pessoas Jurídicas.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 05 de maio de 2022.
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CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SÃO MARTI-
NHO DE CANDOSO, sedeado na paróquia de São Martinho 
de Candoso, 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 uma páginas (incluído o averbamento) 
autenticadas com o timbre da Cúria Arquiepiscopal de Braga.

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

O ato fica registado na Cúria Arquiepiscopal na Secção das 
Pessoas Jurídicas.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 24 de maio de 2022.

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE PINHEIRO, 
sedeado na paróquia de Santa Maria de Pinheiro, Concelho de 
Vieira do Minho, Arciprestado de Vieira do Minho e Arquidiocese 
de Braga. 

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

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

O ato fica registado na Cúria Arquiepiscopal na Secção das 
Pessoas Jurídicas.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 12 de maio de 2022.
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Provisões a corpos gerentes
O senhor D. José Cordeiro assinou provisões que 
aprovam os coros gerentes de:

CONFRARIA DO BOM JESUS, sita na Paróquia de São 
Paio de Fão, Arciprestado de Esposende, Concelho de Esposende 
e Arquidiocese de Braga, constituídos por:

ASSEMBLEIA GERAL
Presidente:  Óscar Luís da Silva Viana
Secretários:  Ernestino Alves Magalhães
   Luís Gomes Viana 

MESA ADMINISTRATIVA
Presidente:   Raul Costa Monteiro 
Vice-Presidente:  Tiago Francisco Faria de Morais 
Secretário:   António Eduardo Oliveira Viana 
Tesoureira:   Maria José Cardoso Torres Ramos de  

    Fonseca Miller
Vogais:   Emídio Miranda Saraiva, 
    António Cândido Mota Lopes, 
    José Lavandeira do Monte 

CONSELHO FISCAL
Presidente:   João Filipe Costa dos Santos 
Vogais:   José Valdemar Silva Faria
    José Manuel Oliveira da Silva 

ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA: 
P.e Delfim Duarte Fernandes
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Esta homologação é válida de 05 de março de 2022 até 05 
de março de 2026.

E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 
1393 / 2022.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 03 de maio de 2022.

CONFRARIA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO, sita na 
Paróquia de São Mamede de Ribeirão, Arciprestado de Vila Nova 
de Famalicão, Concelho de Vila Nova de Famalicão e Arquidiocese 
de Braga, constituídos por:

ASSEMBLEIA GERAL
Presidente:  Manuel Martins Almeida 
Secretários:  Manuel Joaquim Silva Mendes
   Manuel Ferreira Azevedo 

MESA ADMINISTRATIVA
Presidente:  Ilídio Moreira Sá 
Secretário: Judite Ferreira Ribeiro 
Tesoureiro:  Carlos Alberto Jesus Oliveira 

CONSELHO FISCAL
Presidente:  Óscar Jesus Veloso Moreira 
Vogais:  Rui Manuel Azevedo Matos
   Fernando Jesus Oliveira 

ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA: 
P.e Manuel Joaquim Carvalho Fernandes

Esta homologação é válida de 05 de dezembro de 2021 até 
05 de dezembro de 2024.

E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 
1521 / 2022.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 10 de maio de 2022.
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CONFRARIA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 
E ALMAS, sita na Paróquia de São Mamede de Ribeirão, Arci-
prestado de Vila Nova de Famalicão, Concelho de Vila Nova de 
Famalicão e Arquidiocese de Braga, constituídos por:

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente:   David dos Santos Costa 
Secretários:   Manuel Alcino Ferreira Azevedo
    Luís Reis 

MESA ADMINISTRATIVA
Presidente:   Manuel Álvaro Gomes Pereira 
Secretário:   Artur Gonçalves da Silva 
Tesoureiro:   António Oliveira e Sá

CONSELHO FISCAL
Presidente:   Manuel Joaquim Gonçalves da Silva 
Vogais:   Fernando Campos Dias
    Fernando da Silva Teixeira 

ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA: 
P.e Manuel Joaquim Carvalho Fernandes

Esta homologação é válida de 05 de dezembro de 2021 até 
05 de dezembro de 2024.

E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 
1522 / 2022.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 10 de maio de 2022.

CONFRARIA DO SENHOR DOS PERDÕES, sita na 
Paróquia de São Mamede de Ribeirão, Arciprestado de Vila Nova 
de Famalicão, Concelho de Vila Nova de Famalicão e Arquidiocese 
de Braga, constituídos por:
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MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente:  Francisco Silva Pereira Grelo 
Secretários:  Fernando Sá e Armando Moreira da Costa 

MESA ADMINISTRATIVA
Presidente:  José Sá 
Secretário:  Carlos Alberto Azevedo Costa 
Tesoureiro:  João Paulo Amorim 

CONSELHO FISCAL
Presidente:  Fernando Chora 
Vogais:  Adelino Costa Oliveira
   José Augusto da Silva Moreira 

ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA: 
P.e Manuel Joaquim Carvalho Fernandes

Esta homologação é válida de 05 de dezembro de 2021 até 
05 de dezembro de 2024.

E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 
1523 / 2022.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 10 de maio de 2022.

CONFRARIA DAS ALMAS, sita na Paróquia de São Mi-
guel de Roriz, Arciprestado de Barcelos, Concelho de Barcelos e 
Arquidiocese de Braga, constituídos por:

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente:  José Miguel Correia Miranda 
Secretários:  António Cândido Miranda Barbosa
   Adelino Barbosa Mendes 

MESA ADMINISTRATIVA
Presidente:  Joaquim Ezequiel Miranda Barbosa 
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Secretário:  Leonardo Rodrigues Lima 
Tesoureira:  Teresa Miranda Lopes 

CONSELHO FISCAL
Presidente:  Manuel Maciel Miranda 
Vogais:  Fernanda Isabel Granja Barbosa
   Gabriel Miranda Barbosa 

ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA: 
P.e José Barbosa Granja

Esta homologação é válida de 08 de maio de 2022 até 09 de 
maio de 2027.

E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 
1876 / 2022.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 24 de maio de 2022.

ASSOCIAÇÃO “COR UNUM” DOS APÓSTOLOS DO 
CORAÇÃO IMACULADO DE MARIA, sita na Paróquia de 
São Tiago de Carapeços, Arciprestado de Barcelos, Concelho de 
Barcelos e Arquidiocese de Braga, constituídos por:

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente:  Armindo Manuel da Costa Vilas Boas 
Secretários:  Manuel da Costa Pombo
   Luís Costa Pombo 
DIREÇÃO
Presidente:    José Correia Andrade 
Vice-Presidente:   António Costa Pombo 
Secretária:    Ana Filipa Andrade Silva 
Tesoureiro:    Vítor Miguel Arantes Pombo 
Vogais:    Isabel Maria Silva Ribeiro; 
     Agostinho Correia Batista Barbosa; 
     Emília Andrade Coutada Teixeira 
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Assistente Eclesiástico:  P.e Vítor Sérgio Azevedo Nogueira

CONSELHO FISCAL
Presidente:   Manuel Barbosa da Silva 
Vogais:   Manuel Crispim Oliveira Barbosa
    Maria do Céu Coutada de Faria Andrade 

ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA: 
P.e Manuel da Graça Ferreira Oliveira

Esta homologação é válida de 28 de maio de 2022 até 28 de 
maio de 2025.

E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 
1994 / 2022.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 31 de maio de 2022.

CONFRARIA DE NOSSA SENHORA DA PENHA, sita 
na Paróquia de São Miguel de Roriz, Arciprestado de Barcelos, 
Concelho de Barcelos e Arquidiocese de Braga, constituídos por:

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente:  Luís da Rocha Creio 
Secretários:  Francisco Faria Rodrigues Barbosa
   Maria Inês Granja Miranda 

MESA ADMINISTRATIVA
Presidente:  Manuel Salvador Barbosa Loureiro 
Secretário:  Manuel José Braga Barbosa 
Tesoureiro:  Joaquim Casimiro Barbosa Marques 

CONSELHO FISCAL
Presidente:  José Carlos Gião Barbosa 
Vogais:  António Barbosa Marques
   Maria de Lurdes Varela Salgueiro 
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ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA: 
P.e José Barbosa Granja

Esta homologação é válida de 07 de maio de 2022 até 07 de 
maio de 2025.

E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o n.º 
1573 / 2022.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 12 de maio de 2022.

CONFRARIA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, sita na 
Paróquia de Santa Marinha de Ferreiró, Arciprestado de Vila do 
Conde / Póvoa de Varzim, Concelho de Vila do Conde e Arqui-
diocese de Braga, constituídos por:

ASSEMBLEIA GERAL
Presidente:  José de Freitas Araújo
Secretários:  Luís Miguel da Silva Oliveira
   Nuno Henrique Loureiro Costa 

MESA ADMINISTRATIVA
Presidente:  José Quintino da Silva Ferreira 
Secretário:  André Augusto Pereira da Silva 
Tesoureiro:  José Luís Fonseca Pereira 
Vogais:  Avelino Peniche Ferreira do Viso
   Abílio da Silva Ferreira 
CONSELHO FISCAL
Presidente:  Henrique Araújo de Azevedo Costa 
Vogais:  Ernesto Maia de Azevedo
   Joaquim da Silva Ferreira 

ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA: 
P.e Fernando Alberto Abreu Torres
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Esta homologação é válida de 18 de março de 2022 até 18 
de março de 2026.

E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o n.º 
1706 / 2022.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 17 de maio de 2022.
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Vocação à vida contemplativa
À semelhança do que já acontecia até ao eclodir da pandemia, 

a Equipa Arciprestal de Barcelos da Pastoral Vocacional e Missio-
nária decidiu continuar a concentrar a sua atenção, em cada Ano 
Pastoral, numa vocação em particular.

Após as opções de vida matrimonial, sacerdotal e missionária, o 
presente ano é dedicado – na Semana de Oração pelas Vocações, 
nomeadamente a 7 de maio – à vocação à vida contemplativa.

Intitulada “Um apelo à intimidade com Deus – descomplican-
do a vida contemplativa”, a atividade, dirigida a grupos de jovens, 
10ºs anos de catequese e agrupamentos de escuteiros, desenvolveu-
-se nesse dia nas instalações da Comunidade de Santo António/
Capuchinhos, no centro da cidade.

A Equipa pretendeu desmistificar a ideia de que “a vida de 
clausura não serve para nada”. 

Contou com a participação de duas monjas beneditinas (a Madre 
Superiora e a Monja Hospedeira do Mosteiro de Santa Escolástica, 
em Roriz, Santo Tirso), que animaram um breve diálogo introdutório 
a um trabalho de grupo/em grupos, para o qual foram indicadas 
diversas pistas/perguntas e que foi animado pelos membros da Equipa.

Posteriormente foi visto o filme “Os três monges rebeldes”, 
que trata da “revolução cisterciense”.

3. Programa Pastoral
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Informações diversas

Um Momento de Oração pela Vida e Vocações realizou-se 
em 05 de maio, na Igreja de Santo Adrião, em Braga. Foi um dos 
muitos encontros de oração mensais promovidos pelo Departamento 
Arquidiocesano para a Pastoral Vocacional em colaboração com a 
zona pastoral da Cidade e Este do Arciprestado de Braga.

 
Uma Vigília de Oração pelas Vocações, presidida por D. 

José Cordeiro, realizou-se em 06 de maio, às 21h30, na Igreja 
Matriz de Esposende. 

Da responsabilidade do Departamento Arquidiocesano da 
Pastoral Vocacional, contou com a envolvência dos Seminários 
Arquidiocesanos e do Arciprestado anfitrião.

Aquele Departamento promoveu no dia 07 a apresentação de 
uma peça de teatro com o objetivo de animar e tornar ainda mais 
rica a Semana de Oração pelas Vocações da Arquidiocese. Teve lugar 
no Auditório Municipal de Esposende e esteve a cargo do Grupo 
de Teatro S. João Bosco, constituído por seminaristas do Seminário 
Conciliar e do Seminário de Nossa Senhora da Conceição. 

A Escola de Famílias realizou em 08 de maio a V sessão, 
no Centro Cultural e Pastoral da Arquidiocese. 

Com o tema «O ninho vazio» refletiu sobre as mudanças com 
que as famílias se confrontam sobretudo quando os filhos começam 
a sair de casa e em momentos de luto.

O Conselho Pastoral Arquidiocesano reuniu em 28 de 
maio sob a presidência de D. José Cordeiro.

Alguns dos assuntos tratados: caminhada sinodal, peregrinação 
dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude, celebrações do 
Crisma.
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Notícias diversas
D. Luís Fernando Lisboa, ex-bispo de Pemba, em Moçam-

bique, e agora arcebispo de Cachoeira de Itapemirim, no Brasil, 
esteve em 16 de maio em Braga. 

No Centro Cultural e Pastoral da Arquidiocese teve um encon-
tro com sacerdotes do presbitério bracarense e apresentou o livro 
«Testemunhos de uma memória viva – história da evangelização 
de Cabo Delgado».

Quatro seminaristas da diocese de Pemba estudam em Braga, 
no Seminário Conciliar.

Na apresentação do livro estiveram presentes D. José Cordeiro, 
Arcebispo de Braga, e D. Alberto Vera Aréjula, Bispo de Nacala. 
O programa incluiu intervenções, através de vídeo, de D. António 
Juliasse, Bispo de Pemba, e da Irmã Magdalena Medina Filpo, FI. 
O grupo Nivarane-Matata, constituído pelos seminaristas da Diocese 
de Pemba a estudar no Seminário Conciliar de Braga, executou 
cânticos em macua e em maconde.

Ministério do acolitado. No dia em que a Igreja celebra 
o Dia Mundial de Oração pelas Vocações, 08 de maio, foram 
instituídos ao ministério do Acolitado três seminaristas da nossa 
Arquidiocese:

4. Clero e Seminários
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Carlos Alberto Martins de Abreu, da paróquia de S. Tiago 
de Castelões, Vila Nova de Famalicão;

Pedro Daniel Fraga Cunha, da paróquia de S. Tomé de 
Abação,  Guimarães;

Tiago José Faria Batista Nogueira, da paróquia de S. Tiago 
de Cossourado, Barcelos.

A cerimónia decorreu na Igreja do Seminário Conciliar.

A recoleção mensal do clero  realizou-se em 24 de maio 
no Seminário de Nossa Senhora da Conceição.

Principiou com a oração de Laudes, na Capela da Imaculada, 
seguindo-se, na Sala Emaús,uma reflexão acerca da «Amoris Laetitia. Os 
desafios a um pastor diocesano», orientada pela Pe. Carlos Carneiro, sj.

Após um intervalo houve um tempo de partilha entre os sa-
cerdotes presentes.

Na Capela da Imaculada houve, depois, um momento de ado-
ração. Terminou com o almoço.

O Cónego José Marques foi homenageado postumamente 
em 14 de maio numa sessão realizada na Biblioteca Lúcio Craveiro 
da Silva, em Braga.

José Viriato Capela, professor aposentado da Universidade do 
Minho; Maria Cristina Cunha, da Faculdade de Letras da Univer-
sidade do Porto; Arnaldo Melo, da Universidade do Minho, e o 
Cónego Eduardo Duque, da Universidade Católica, puseram em 
evidência as qualidades daquele sacerdote do presbitério bracarense 
considerado uma referência nacional na investigação da História 
Medieval e um impulsionador da Arquivística Histórica.

Mons. José Fernandes da Silva. Um livro da autoria de 
Rui Mesquita, intitulado «Monsenhor José Fernandes da Silva  
(1936-2003) Sacerdote e Músico» foi apresentado em 24 de maio 
no edifício dos Congregados da Universidade do Minho. Põe em 
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relevo o contributo daquele falecido sacerdote à causa da música 
litúrgica em Portugal. 

O Pe. Joaquim Martins de Oliveira faleceu em 05 de maio.
A missa exequial foi celebrada no dia 06, na Basílica de São Torcato.
Nascido a 1 de maio de 1937 em Gominhães, no arciprestado 

de Guimarães, foi ordenado sacerdote a 15 de agosto de 1962, na 
Sé Catedral de Braga.

A primeira nomeação foi a de vigário cooperador na paróquia de 
Nosso Senhor dos Navegantes, nas Caxinas, arciprestado de Vila do 
Conde e Póvoa de Varzim, durante quase um ano, até agosto de 1963.

De seguida foi pároco em Santa Marinha de Oleiros, no arci-
prestado de Vila Verde, até julho de 1968.

Cumpriu, depois, apenas mais uma nomeação até julho de 2018: 
a de pároco em São Miguel de Cerzedo e Calvos (S. Lourenço) 
e ainda capelão do santuário da Lapinha, tudo no arciprestado de 
Guimarães e Vizela.

O Pe. João Germano Queirós de Carvalho faleceu em 
27 de maio.

A missa exequial foi celebrada na paróquia de Cabanelas, ar-
ciprestado de Vila Verde.

Nascido em 22 de março de 1947 em Cabanelas, no arciprestado 
de Vila Verde, foi ordenado sacerdote em 07 de julho de 1974 na 
Sé Catedral do Porto.

Foi nomeado pároco de São Vicente, em Braga, em agosto de 
1991, onde esteve até 1996.

Desde julho de 1996 até setembro de 2020 foi pároco de 
Nossa Senhora da Conceição, no arciprestado de Guimarães e 
Vizela. Simultaneamente, entre 2004 e 2020, foi também capelão 
dos Bombeiros Voluntários de Guimarães.

Mons. Pires Quesado. A vasta obra social protagonizada por 
Mons. Pires Quesado foi particularmente lembrada em 03 de maio 
pela Câmara Municipal da Póvoa de Varzim.
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Notícias breves

A Companhia de Jesus disponibilizou uma casa que possui em 
Esposende para acolhimento de emergência de refugiados ucranianos.

O Externato Paulo VI, instalado em Braga na Rua de S. 
Gonçalo e na Avenida Central, encerrou em 13 de maio as come-
morações do 50.º aniversário. O ato foi assinalado com a receção 
da Bênção Apostólica do Papa Francisco, acompanhada de uma 
mensagem.

Propriedade da Congregação das Escravas da Santíssima Eucaristia 
e da Mãe de Deus, é frequentado por 540 alunos.

Agostinho Manuel Lopes (Irmão Benjamim), da Congre-
gação dos Missionários do Espírito Santo, faleceu em 31 de maio.

No dia seguinte foi celebrada Missa exequial na igreja do 
Seminário de Fraião. Foi sepultado no cemitério de Fraião, em 
jazigo da Comunidade.

Natural de Fiães, Guarda, tinha 89 anos de idade.

5. Religiosos/as
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Notícias diversas
Capela da Ressurreição. Foi inaugurada em 01 de maio a 

Capela da Ressurreição na paróquia de S. Miguel de Roriz, espa-
ço que se destina ao velório dos entes queridos dos paroquianos.

Um espaço digno, belo e destinado a acolher aqueles que ex-
perimentam a dor de ver os seus viverem a Páscoa da Eternidade, 
mas também a alegria de os saberem no abraço de Deus.

A Quaresma e as Solenidades da Semana Santa de Bra-
ga já se encontram inscritas no Inventário Nacional do Património 
Cultural Imaterial, segundo anúncio publicado em 04 de abril em 
Diário da República. O anúncio, assinado pela subdiretora-geral do 
Património Cultural, Rita Jerónimo, dá conta de que a Quaresma 
e as Solenidades da Semana Santa de Braga estão, por despacho 
de 12 de abril, inscritas no Inventário Nacional do Património 
Cultural Imaterial.

O VIII Festival Internacional de Órgão decorreu entre 
06 e 15 de maio.

No dia 06 foi apresentado na sacristia grande da Sé o livro de 
José Rodrigues «O órgão ibérico em Braga: um excecional patrimó-
nio». Além de falar dos 47 órgãos de tubos de Braga contextualiza 

6. Património
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a história universal do órgão na Europa, as diferentes variantes que 
se foram desenvolvendo na Alemanha, na Itália e noutros países e 
descreve, entre outras coisas, o funcionamento do órgão.

José Rodrigues é mestre em Património Cultural e Religioso.

A Confraria do Sameiro encerrou em 08 de maio o ciclo 
de iniciativas culturais no âmbito das comemorações do 40.º ani-
versário da visita do Papa João Paulo II.

Na cripta da basílica foi inaugurada uma exposição  denominada 
«Bordados e Retalhos  de Alma».

«Mosteiro de São Martinho de Tibães – um guia» foi 
apresentado em 14 de maio em S. Martinho de Tibães.

É um livro da autoria de Aida Maria Reis Mata, Paulo João 
da Cunha Oliveira, Maria João Dias Costa e Anabela Ramos.
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Notícias diversas
Um Ciclo de Música Sacra realizou-se na igreja românica 

de S. Pedro de Rates, no arciprestado de Póvoa de Varzim e Vila 
do Conde, em todos os fins de semana do mês de maio.

Uma Bênção de senhoras grávidas realizou-se em 01 de maio, 
Dia da Mãe, na igreja paroquial de S. José de S. Lázaro, em Braga.

O EMRC SpringFest’22 foi a 1.ª edição do encontro dio-
cesano da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica, 
destinado aos alunos inscritos e a frequentar EMRC no 3.º ciclo 
do ensino básico. Aconteceu no Parque da Cidade da Póvoa de 
Varzim em 13 de maio.

Contou com workshops, um mega piquenique, animação e 
terminou com um concerto. Teve como objetivos “valorizar com-
portamentos de responsabilidade social em relação ao ser humano 
e à natureza” e “fortalecer o espírito de união e relação com os 
outros num ambiente de reciprocidade e empatia”.

Organizado pelo serviço de EMRC do Departamento Arqui-
diocesano para a Presença da Igreja no Ensino em parceria com 
a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, baseou-se nas ideias e 
valores das encíclicas Laudato Si e Fratelli Tutti.

7. Educação da Fé
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Participaram cerca de 3.500 alunos e professores oriundos de 
vários pontos do país.

A imagem da Senhora Aparecida, do santuário de Balugães, 
no arciprestado de Barcelos, foi levada em peregrinação, a partir 
de 30 de abril, por 44 comunidades paroquiais dos arciprestados 
de Barcelos, Ponte de Lima e Viana do Castelo.

É levada de regressa a Balugães em 06 de agosto, permanecendo 
aí até ao dia 15, festa da Assunção de Nossa Senhora e dia da 
peregrinação interparoquial ao santuário.

Dizem que “a 15 de agosto de 1702, num dia de tempestade, 
o jovem João Alves, mudo de nascimento, que cuidava do rebanho 
de ovelhas da família no monte Castro, em Balugães, abrigava-
-se debaixo de um rochedo, pois estava a chover e trovejava. No 
meio das lágrimas pelo medo à tempestade e pela fome, Maria 
apareceu-lhe, consolou-o e deu-lhe a missão de construir naquele 
local um lugar de oração. Aquela visita veio acompanhada de dois 
sinais milagrosos: João começou a falar e o forno de sua casa 
encheu-se de pão”.

A Irmandade de São Torcato celebrou no dia 15 de maio 
a Romaria Pequena e Festa da Água.

A romaria levou os fiéis até à Capela da Fonte do Santo, “um 
lugar onde a tradição coloca a descoberta do corpo do Bispo Mártir 
que, na fidelidade a Deus, enfrentou o inimigo, não com armas, 
mas com a palavra para que a paz acontecesse”.

Aí se deu a abertura da Romaria, seguindo-se uma missa solene 
em honra de São Torcato. 

A Romaria Pequena celebra o aparecimento da relíquia do 
Santo e o brotar da sua Fonte Milagrosa.

A Festa das Cruzes realizou-se em Santa Cristina de Cerzedelo, 
no arciprestado de Guimarães e Vizela, nos dias 07 e 08 de maio.
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No sábado 16 famílias assearam o mesmo número de cruzes. 
As mãos das mordomas, pétala a pétala, transformaram a madeira 
despida em verdadeiras obras de arte.

No domingo de madrugada a população realizou tapetes de 
flores e serrim ao longo de vários quilómetros para que, no fim 
da eucaristia das 08h00, celebrada na igreja paroquial, passasse a 
Procissão do Senhor aos doentes. 

À tarde celebrou-se a Via Lucis. Saiu da igreja paroquial e 
percorreu as 16 cruzes familiares, que se encontravam nos seus 
nichos, desde o largo da igreja até à capela do Senhor do Calvário. 

No piso térreo do salão paroquial pôde ser vista a exposição 
«As Cruzes floridas da Missão», da autoria de Sara Lafuente e seu 
marido Ricardo Cardoso.

Via Lucis. No dia 14 de maio os jovens das paróquias do 
sul do Cávado do arciprestado de Barcelos tiveram uma atividade 
como preparação para as Jornadas Mundiais da Juventude, com a 
celebração da “Via Lucis” na paróquia de Monte de Fralães, onde 
se venera Nossa Senhora da Saúde. 

Da responsabilidade da Equipa Arciprestal de Barcelos da Pastoral 
Juvenil, a dinâmica da celebração esteve a cargo da unidade pastoral 
de Minhotães, Monte de Fralães e Viatodos, sob a responsabilidade 
do Pe. Jorge Gomes. 

No dia 21 a “Via Lucis” realizou-se no santuário de Nossa 
Senhora Aparecida, da paróquia de Balugães, com os jovens das 
paróquias situadas a norte do Cávado.

A Procissão do Senhor Bom Jesus de Fão realizou-se em 
08 de maio, após sete anos de interregno.

Presidiu D. José Cordeiro e fizeram-se representar as 15 paró-
quias do arciprestado de Esposende.

Uma caminhada mariana realizou-se em 22 de maio desde 
a Capela de Nossa Senhora da Ajuda, em Moreira de Cónegos, 
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até às Senhoras do Monte, numa iniciativa da Comissão de Festas 
de Nossa Senhora da Ajuda 2022.

Os participantes foram convidados a rezar pela paz e a louvar 
a Deus pela Criação, tendo Maria como referência.

Uma peregrinação de crianças ao santuário do Sameiro, 
interrompida nos dois últimos anos devido à pandemia, realizou-se 
em 15 de maio. Celebrou-se também o 40.ºaniversário da visita 
de João Paulo II e foi prestada homenagem a D. Jorge Ortiga, a 
quem foi oferecido um anel com uma romã. Presidiu a tudo D. 
José Cordeiro.

Senhora da Guia. Uma peregrinação ao santuário de Nossa 
Senhora da Guia, na paróquia de Belinho, arciprestado de Espo-
sende, realizou-se em 22 de maio. Um dos peregrinos foi  D. 
José Cordeiro que, à chegada, presidiu à celebração da Eucaristia. 
Cada uma das 15 paróquias do arciprestado de Esposende fez-se 
representar com um estandarte de Nossa Senhora.

Uma peregrinação à Senhora do Pilar, no arciprestado de 
Póvoa de Lanhoso, realizou-se em 22 de maio. O cortejo partiu da 
igreja matriz, no centro da vila. À chegada presidiu à celebração 
da Eucaristia D. Nuno Almeida. Participaram representantes das 
31 paróquias do arciprestado e das vizinhas de Arosa e Castelões. 

Senhora da Fé. A Peregrinação do arciprestado de Vieira do 
Minho ao santuário de Nossa Senhora da Fé realizou-se em 29 
de maio. Integrou o cortejo D. José Cordeiro e participaram fiéis 
das 22 paróquias do arciprestado.

A 74.ª peregrinação ao santuário de Nossa Senhora da 
Saúde, em Laundos, no arciprestado de Vila do Conde e Póvoa 
de Varzim, realizou-se em 29 de maio. Presidiu à Missa D. Nuno 
Almeida.
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Uma celebração interparoquial do Crisma, a que presi-
diu D. José Cordeiro, realizou-se em 29 de maio na Sé de Braga. 
Foram crismados 86 jovens e adultos de seis paróquias do arci-
prestado de Braga. 

Uma peregrinação ao santuário de Nossa Senhora da 
Abadia, no arciprestado de Amares, realizou-se em 29 de maio. 
Presidiu à Missa D. Jorge Ortiga.

A «Cenáculo», revista dos alunos da Faculdade de Teologia da 
Universidade Católica Portuguesa – Braga, promoveu de 23 a 25 
de maio, no Espaço Vita, umas jornadas teológicas subordinadas ao 
tema «Espiritualidade ou espiritualidades – Cristianismo, Ateísmo 
e Psicologia». 

A Escola de Música Litúrgica da Arquidiocese de Bra-
ga foi visitada em 14 de maio por D. José Cordeiro.

Com uma centena de alunos inscritos ministra cursos de ini-
ciação, básico e geral.

Instalada na residência paroquial de Real, em Braga, necessita, 
segundo o diretor, Cónego Hermenegildo Faria, de um espaço 
mais amplo para o exercício das suas atividades.

A Associação Familiar do Sacerdote teve um encontro no 
Sameiro em 26 de maio. Foi uma jornada de oração e convívio, 
organizada por Maria José Vilar, que incluiu uma peregrinação, a 
celebração da Eucaristia, a que presidiu D. José Cordeiro, e almoço.
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Notícias diversas
No Agrupamento de Escuteiros de Lomar, no arcipresta-

do de Braga, em 01 de maio fizeram a promessa oito lobitos, seis 
exploradores, treze pioneiros, quatro caminheiros e três dirigentes.

O Núcleo de Escuteiros de Guimarães celebrou em 18 
de maio o 98.º aniversário.

É constituído por 54 agrupamentos.

A FNA - Fraternidade Nuno Álvares (escuteiros adultos) 
organizou em 28 de maio, no Centro de Convívio de Revelhe, 
em Fafe, mais uma edição da R’GRABA.

Segundo os promotores foi «uma atividade de enriquecimento e 
reflexão, totalmente direcionada a escuteiros da FNA e totalmente 
preparada por escuteiros da FNA”.

Um dos pontos altos foi a Jornada de valorização subordinada 
ao tema “Ser Igreja Sinodal”.

As Equipas de Nossa Senhora da Região Norte tiveram 
umas jornadas em 07 de maio na Universidade Lusíada, em Vila 
Nova de Famalicão.

Refletiram sobre o tema «O amor de sempre, os casais de hoje».

8. Apostolado dos Leigos
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A Noite UP’S (Uma direta com Deus) regressou este ano ao 
formato original, interrompido pela pandemia. O percurso fez-se 
no dia 27/28 de maio entre o Seminário de Nossa Senhora da 
Conceição e o Santuário do Sameiro.

A caminhada noturna teve como mote “PAZ! Apressa-te!”, 
baseado na necessidade premente da resolução e fim dos diversos 
conflitos existentes no mundo. 

Os participantes partilharam as atividades desenvolvidas com as 
7 instituições que se comprometeram a ajudar na altura do “Hi-
-GOD um dia com Deus”, em novembro de 2021.

O acolhimento teve lugar às 21h00 e foi seguido de uma eu-
caristia na Capela da Imaculada Conceição, presidida por D. José 
Cordeiro, às 23 horas. A caminhada seguiu depois para  o Con-
vento de Montariol, passou pelo Bom Jesus, Santuário do Sameiro 
e regressou ao ponto de origem, terminando às 08h30 de sábado. 

A Comunidade de Leitura da paróquia de S. José de S. 
Lázaro, no arciprestado de Braga, refletiu em 10 de maio sobre a 
realidade digital, a propósito do livro «Não-Coisas – transforma-
ções do mundo em que vivemos», de Byung-Chul Han.an., sobre 
arelçidadedigital.

O Clube Colina, de Braga, inaugurou em 14 de maio novas 
instalações em Gualtar. Com atividades direcionadas a meninas dos 
ensinos Básico e Secundário, tem por finalidade colaborar com 
os pais na tarefa educativa. Pretende contribuir para a formação 
integral da pessoa.

Na visita que fez às instalações, onde procedeu à dedicação do 
altar, D. José Cordeiro considerou que o edifício «traduz o acolhi-
mento e a espiritualidade do Opus Dei, que é um contributo na 
Igreja para a santificação de todos no seu quotidiano». 

Dirigido por Susana Segura, encontrava-se instalado na Rua 
de S. Gonçalo.
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Notícias diversas

O Centro Social Paroquial de Sobreposta, no arciprestado 
de Braga, celebrou em 19 de maio o 30.º aniversário de serviço 
à comunidade através de valências que vão desde a Infância à 
Terceira Idade.

Dirigido pelo padre Joaquim Filipe Dias Antunes pretende 
ampliar o lar, de forma a poder receber mais 15 utentes (presta 
assistência a 23) e alargar a capela.

Ultimamente lançou o SensorialMente – Cuidados Integrados e 
as marcas CogniSense – Jogos de Estimulação Cognitiva e Sensorial 
e Sabores de Sobreposta.

«Infância e adolescência: trauma, assédio e abuso 
sexual» foi o tema de uma conferência que decorreu em 19 
de maio na Aula Magna da Faculdade de Filosofia e Ciências 
Sociais da Universidade Católica. Participaram Pedro Strecht e 
Daniel Sampaio, da Comissão independente para o estudo de 
abusos sexuais contra crianças na Igreja Católica Portuguesa. No 
encerramento usou da palavra D. Nuno Almeida, coordenador 
da Comissão de Proteção de Menores e Pessoas Vulneráveis da 
Arquidiocese de Braga.

9. Pastoral Social
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Nossa Senhora da Torre
Por Rui Ferreira*

Nossa Senhora da Torre é uma das mais relevantes devoções 
marianas da cidade de Braga. Exposta num oratório setecentista na 
torre medieval de Santiago, é uma evocação de Nossa Senhora da 
Conceição, que almejou especial popularidade após o terramoto 
de 1755, pelo facto de a cidade de Braga ter sido poupada àquele 
fatídico acontecimento, que destruiu a cidade de Lisboa. 

Esta devoção mariana, que evoca a Conceição de Nossa Senhora, 
fora trazida para a urbe bracarense, algures na segunda metade do 
século XVII, por intermédio de um devotado sacerdote, o padre 
João Nunes Barreto, natural da freguesia de Santa Maria de Freiriz, 
que ficaria para a história como o primeiro Patriarca da Etiópia. 
Em 1690 já se edificava uma edícula para melhor acomodação da 
imagem, colocada no interior da torre, por onde então se fazia a 
passagem. A reformulação da Torre ocorrida em 1721 - momento 
em que se construiu o campanário e em que a porta passou para 
a lateral - também terá alterado a localização do oratório em que 
a imagem estaria integrada. 

A devota imagem de Nossa Senhora da Torre ocupa hoje o 
piso superior da Torre de Santiago, ali enquadrada num oratório 

10. Memória
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rococó traçado por André Soares em 1756 e colocada em um 
elegante retábulo, desenhado em 1763 por Frei José de Santo 
António Vilaça, que se vislumbra desde o exterior graças a uma 
abrangente janela habitualmente com as portadas abertas para o 
antigo Pátio do Colégio. Esta invocação mariana acabou mesmo 
por ser declarada “especialíssima defensora da Augusta Braga”, tal 
como é possível vislumbrar na elegante cartela desenhada por Carlos 
Amarante em 1765 para os primeiros Estatutos da Irmandade de 
Nossa Senhora da Torre. 

O secular padroado de Santa Maria de Braga, consagrado até 
hoje no altar-mor da Catedral e na sua heráldica municipal, haveria 
de soçobrar perante a popularidade da imagem exposta na Torre de 
Santiago, especialmente desde o terramoto de 1 de novembro de 
1755. Nesse dia, o chão tremeu brutalmente na cidade de Lisboa, 
deixando um inelutável rasto de destruição e morte. Em Braga o 
terramoto também foi sentido, tendo até deixado algumas marcas, 
contudo não despertou particular acuidade nas populações. O cro-
nista bracarense Inácio José Peixoto chega mesmo a afirmar que 
“o povo não fazia juízo ainda do estrago”. Apenas dois dias depois 
se começou a divulgar a destruição de Lisboa na cidade de Braga. 
“Então cresceu o susto e a proporção, se fizeram preces e penitências 
públicas (...) tomando o povo por sua protectora a devota imagem 
da Torre, colocada na da cidade que então era dos jesuítas”. 

O povo, afetado pelo impacto da notícia, juntava-se na igreja 
de Santiago, saindo dali a visitar aquela imagem mariana. As ré-
plicas sentidas também na cidade de Braga, como a que sucedeu 
na noite de 12 para 13 de novembro, acabaram por gerar o re-
ceio de mais sismos e destruição. Procissões e terços sucederam-se 
nos meses seguintes, antecedendo a fundação de uma Irmandade 
na qual se congregaram os fiéis de Nossa Senhora da Torre, que 
frequentemente se juntavam no Pátio do Colégio, impulsionados 
pelo sacerdote jesuíta João Marcos. 

Rapidamente surgiria o desejo de ali construir um espaço de 
culto mais decente. As obras, fomentadas pelas esmolas surgidas na 
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sequência daquele surto de veneração, começariam em abril de 
1756, tendo o seu epílogo em agosto de 1758. 

Gozando de singular popularidade nas primeiras décadas após do 
terramoto, a imagem de Nossa Senhora da Torre era continuamente 
evocada em momentos de tribulação. Um dos mais significativos 
ocorreu a 31 de março de 1761, tendo os bracarenses novamente 
recorrido às benesses da sua padroeira. Em 1768, tendo o Arcebispo 
D. Gaspar de Bragança solicitado preces “para dar sol, pela muita 
chuva que havia”, realizou-se outra grande procissão com Nossa 
Senhora da Torre. A 16 de janeiro de 1789, estando muito doen-
te o mesmo arcebispo, se realizou uma procissão noturna com a 
imagem de Nossa Senhora da Torre, acompanhada por “inumerável 
povo” que seguia “cantando o terço pelas ruas”. O arcebispo viria 
a falecer dois dias depois, tendo deixado em testamento “cinquenta 
mil reis para ajuda das duas festas” de Nossa Senhora da Torre.

Anualmente, no primeiro domingo de maio, o oratório acolhia 
uma grande celebração em honra de Nossa Senhora, complementada 
a cada dia 1 de novembro - aniversário do terramoto - com uma 
majestosa procissão em torno das muralhas medievais da cidade. 
Os atos devocionais haveriam de registar alguma animação até às 
primeiras décadas do século XX, momento em que esta invocação 
mariana foi cedendo o seu protagonismo à homónima Conceição 
do Monte Sameiro. Apesar disso, Nossa Senhora da Torre iria estar 
vinculada a um dos momentos mais relevantes do Congresso Li-
túrgico Romano-Bracarense, realizado entre 27 e 29 de junho de 
1928, presidindo a uma procissão de velas realizada pelas ruas da 
cidade de Braga. Duas décadas após a sua extinção, a Irmandade 
de Nossa Senhora da Torre encontra-se, neste momento, em fase 
de reativação.

A imagem, concebida em roca e ricamente vestida, voltou a 
ser conduzida processionalmente pelas ruas de Braga entre 2014 
e 2019, integrada na Procissão de São João, após seis décadas de 
reclusão na sua varanda sobre o Largo de São Paulo.

*Texto publicado no «Diário do Minho» de 03 de maio.
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Da fraternidade na família
para a fraternidade no mundo

Mensagem da Comissão Episcopal do Laicado e 
Família (CELF) para o Dia dos Irmãos (31 de 
maio). Destaca a importância de aprender, desde 
cedo, a «cuidar, amar e proteger».

Dia 31 de Maio é o Dia dos Irmãos. Podemos ignorar e pensar 
que é só mais um entre tantos dias internacionais, ou podemos 
aproveitar para lhe dar o sentido que tem. Para agradecer e valorizar 
aquilo que nos foi dado sem termos pedido e que tanto trouxe à 
nossa vida: os nossos irmãos. 

Os irmãos de sangue, filhos dos nossos pais, com quem criamos 
memórias de infância e vivências de adulto. Que tanto nos co-
nhecem por fora, e com quem estamos tão fatalmente ligados por 
dentro. Com quem discutimos e partilhamos, acusamos e abraçamos, 
invejamos e rimos, choramos e lembramos. 

Numa época em que se multiplicam os sinais contrários à be-
leza e importância da Família natural, como coração da sociedade 
e da Igreja, a certeza do amor que se vive entre irmãos pode ser 
um belíssimo testemunho da Verdade. 
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A verdade que encontramos no perdão e na paz que surgem 
nas tréguas após as discussões, na genuinidade da relação (porque 
conhecer desde sempre alguém não dá oportunidade para másca-
ras), na alegria que surge em todos com as conquistas individuais, 
na proteção duns pelos outros, no escudo que criam juntos para 
resistir às dificuldades e derrubar barreiras. 

E isto não se explica... Constrói-se! É uma comunhão cres-
cente, que não surge somente como fruto do nosso empenho, 
mas como dádiva de Deus. O Deus da Vida e do Amor. Aquele 
que tem poder de trazer outras vidas à nossa, para podermos 
aprender. Aprender a amar incondicionalmente aqueles que não 
escolhemos. A buscar o silêncio quando se avizinham tempestades. 
A acolher as qualidades e, principalmente, os defeitos de cada um, 
corrigindo fraternalmente e acolhendo as correções que nos são 
feitas também a nós. A crescer com sentido de partilha e de olhos 
postos num sucesso comum, quer tenhamos de assumir o leme, 
quer apenas confiemos e embarquemos. A gerir a nossa liberdade, 
e a definir limites que a impeçam de entrar em conflito com a 
dos outros. A respeitar! 

Oh, quanta exigência! Quanto nos pede Deus com cada irmão 
que nos põe no caminho! Quanta aprendizagem e quanta trans-
formação na - e para a - nossa vida! 

E o que colhemos? A arte de sabermos estar no mundo. Aquilo 
que começa em casa, de forma gratuita e inconsciente, levamos 
para o mundo. Porque sabermo-nos todos filhos do mesmo Pai, 
tira-nos as paredes de casa e os genes do sangue, e alarga a nossa 
família a cada pessoa com quem nos cruzamos, e até a todas as 
outras que não passam – nem passarão – na nossa vida! 

É tanto o que aprendemos! A dar, a abdicar, a partilhar, a 
cuidar, a ser cuidado, a respeitar. 

Num mundo que se constrói à volta do que “eu quero!”, 
quanto aprendemos com os irmãos a pôr à nossa frente o que 
querem os outros! 
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E isto é escola. Sem manuais nem cadernos, mas com a vida: 
a nossa e a dos outros! Porque nos traz ao dia-a-dia a aprendi-
zagem de fazermos aos outros o que gostamos que nos façam a 
nós (cf. Tob 4, 15). 

Crescer neste espírito dá-nos a capacidade de dar de beber a 
quem tem sede, de comer a quem tem fome, de vestir os nus e 
de visitar os prisioneiros. 

De olhos postos no Céu, em Deus nosso Pai, “do Qual toma 
o nome toda a paternidade nos céus e na terra” (Ef 3, 15), cres-
çamos na consciência de que cada uma das pessoas que ajudamos 
ou, tão simplesmente, respeitamos, é um irmão que Deus nos pôs 
na Vida. É um dos Seus filhos, mesmo que viva sem essa cons-
ciência. Como cada um de nós. 

A isto chamamos caridade. Ter irmãos ensina-nos a viver a 
caridade. A viver o amor como um serviço. 

Como escrevia o Papa Francisco, “é precisamente a família 
que introduz a fraternidade no mundo. A partir desta primeira 
experiência de fraternidade, alimentada pelos afetos e pela educação 
familiar, o estilo da fraternidade irradia-se como uma promessa 
sobre a sociedade inteira” (Alegria do evangelho, n. 194). 

Quanta generosidade de Deus a de ensinar-nos – mesmo que 
não lho peçamos – a fazer este caminho! Um caminho de cons-
trução da Paz, de casa para o mundo! 

Viver e aprender com os irmãos transforma cada um de nós 
e, cada um de nós, transforma o mundo. 

Quando aceitarmos de Deus o dom, não só de ter irmãos, 
mas de amar os irmãos, não mais haverá guerra, nem destruição. 
Porque todos nos sentiremos chamados a cuidar, amar e proteger-
-nos uns aos outros. 

E o que poderá soar melhor que escutar um dia o próprio 
Jesus a dizer-nos “o que fizestes a um destes Meus irmãos mais 
pequeninos, a Mim o fizestes” (Mt 25, 40)?!
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Patronos da Jornada
da Juventude

JMJ Lisboa 2023: a organização divulgou em 18 
de maio os patronos da próxima Jornada Mundial 
da Juventude.

De São João Paulo II a Santo António, são 13 os santos e 
santas que, com Nossa Senhora, «demonstraram que a vida de 
Cristo preenche e salva a juventude de sempre». 

O Comité Organizador Local da Jornada Mundial da Juventude 
Lisboa 2023 escolheu 13 patronos que, para D. Manuel Clemen-
te, são santos e santas que “demonstraram que a vida de Cristo 
preenche e salva a juventude de sempre”.

De acordo com um comunicado de imprensa, os patronos da 
JMJ Lisboa 2023 são S. João Paulo II, S. João Bosco, S. Vicente, 
Santo António, S. Bartolomeu dos Mártires, S. João de Brito, a beata 
Joana de Portugal, o beato João Fernandes, a beata Maria Clara do 
Menino Jesus, o beato Pedro Jorge Frassati, o beato Marcel Callo, 
a beato Chiara Badano e o beato Carlo Acutis.

“Os Patronos da JMJ Lisboa 2023 demonstraram que a vida 
de Cristo preenche e salva a juventude de sempre. Com eles 
contamos, com eles partimos”, diz o Cardeal-Patriarca no texto 
de apresentação dos patronos da jornada.

No comunicado de imprensa, a JMJ Lisboa 2023 lembra que 
“a preparação, a realização e o dinamismo de cada Jornada Mundial 
da Juventude, que se inaugura com o encontro de jovens de todo 
o mundo com o Papa, são confiados a patronos, santos e santas 
canonizados ou com esse processo em curso, referências para a 
comunidade jovem”.
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O documento indica também que os patronos da JMJ Lisboa 
2023 são naturais da “cidade que acolhe a JMJ” ou, “naturais de 
outras geografias, são modelos para a juventude.

A biografia dos 13 patronos da JMJ Lisboa 2023 é apresentada 
num livro publicado conjuntamente pelas Paulinas e pela Paulus, 
com ilustrações do padre Christopher Sousa, onde se publica tam-
bém um artigo do prefeito do Dicastério Leigos Família e Vida, 
Cardeal Kevin Farrel, “sobre a importância pastoral e espiritual dos 
patronos da Jornada Mundial da Juventude”.

No texto de apresentação dos patronos assinado pelo Cardeal-
-Patriarca de Lisboa, indicam-se “as principais referências históricas de 
cada um, assim como a sua importância pastoral e espiritual para a 
preparação e realização da próxima Jornada Mundial da Juventude”.

A divulgação dos patronos da JMJ Lisboa 2023 aconteceu no 
dia em que se assinala o aniversário de nascimento de São João 
Paulo II, fundador da Jornada Mundial da Juventude.

Padroeira por excelência da próxima Jornada Mundial da Ju-
ventude é a Virgem Maria, a jovem que aceitou ser mãe do Filho 
de Deus incarnado. Ela que se levantou e foi apressadamente para 
a montanha, ao encontro de sua prima Isabel, levando-lhe Jesus 
que concebera. Assim ensina os jovens de todo o tempo e lugar 
a levarem Jesus aos outros que O esperam, agora como então!

Patrono é também São João Paulo II, a quem se deve a ini-
ciativa das Jornadas, que têm reunido e animado milhões de jovens 
dos cinco continentes.

Padroeiros e padroeiras são todos os santos e santas que se 
dedicaram ao serviço da juventude e em especial São João Bos-
co, que São João Paulo II declarou “Pai e Mestre da Juventude”. 
Aos formadores propôs o seu “sistema preventivo”, de permanente 
atualidade: «Estai com os jovens, evitai o pecado pela razão, religião 
e amabilidade. Tornai-vos santos, educadores de santos. Os nossos 
jovens sintam que são amados».

Contamos também com a proteção de São Vicente, diácono 
e mártir do século IV, que sendo padroeiro da diocese a todos 
acolherá e reforçará com a sua caridade e testemunho evangélico.
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Realizando-se em Lisboa, a Jornada terá o apoio celestial de 
alguns santos lisboetas, que daqui partiram para anunciar a Cristo. 
Como Santo António, nascido por volta de 1190, que mais tarde 
seguiria, já franciscano, rumo a Marrocos primeiro e logo de se-
guida para a Itália, o Sul de França e de novo Itália, convertendo 
muita gente ao Evangelho que vivia e pregava. Faleceu em Pádua 
em 1231 e um ano depois já tinha sido canonizado, tanta era a 
certeza da sua santidade. O papa Leão XIII chamou-lhe “o santo 
do mundo inteiro”.

Também de Lisboa foi, séculos depois, São Bartolomeu dos 
Mártires, dominicano e arcebispo de Braga. Partiu para Trento, 
tomando parte na última fase (1562-63) do Concílio que ali quis 
reformar a Igreja, tornando os pastores mais próximos das ovelhas, 
como o Evangelho requer e tanto insiste o Papa Francisco. São 
Bartolomeu, no Concílio e depois, foi determinante neste sentido 
e ainda hoje nos motiva a todos.

Um século depois, outro jovem lisboeta, São João de Brito, 
jesuíta, partiu para a Índia, para anunciar Cristo. Imparável no 
anúncio e nas viagens difíceis, vestindo e falando de modo a chegar 
a todos os grupos e classes, foi martirizado em Oriur, em 1693.

Acompanham-nos também alguns bem-aventurados (beatifi-
cados), lisboetas também. A primeira, Joana de Portugal, filha do 
rei Afonso V, que podendo ter sido rainha em vários reinos da 
Europa preferiu unir-se a Cristo e à paixão de Cristo, partindo 
para o claustro aos dezanove anos. Faleceu em Aveiro, no convento 
das dominicanas, em 1490. Chamamos-lhe Santa Joana Princesa e 
impele-nos a escolhas radicais.

Em 1570, João Fernandes, jovem jesuíta, foi martirizado ao largo 
das Canárias, quando se dirigia para a missão do Brasil. Foi um 
dos quarenta mártires dessa altura, chefiados pelo Beato Inácio de 
Azevedo. Tinham partido em resposta ao seu apelo missionário e 
decerto contribuíram desse modo no Céu para a missão que não 
conseguiram realizar na terra.
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Mais tarde, Maria Clara do Menino Jesus, jovem aristocrata nas-
cida nos arredores da capital. Ficou órfã muito cedo, mas decidiu ser 
“mãe” dos desamparados. Numa altura em que tal era oficialmente 
proibido, conseguiu fundar uma congregação religiosa dedicada a 
essa causa (Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição). Até 
falecer, em 1899, ultrapassou todas as oposições, repetindo: «Onde 
é preciso fazer o bem, que se faça!»

A estes jovens lisboetas que “partiram” como a Mãe de Jesus, 
quer na geografia do mundo quer na geografia da alma, para 
levarem Cristo a muitos outros, juntam-se padroeiros de outras 
origens, mas do mesmo Reino. Como o bem- aventurado Pedro 
Jorge Frassati, que até falecer em Turim, em 1925, aos vinte e 
quatro anos, a todos tocou com o dinamismo, a alegria e a cari-
dade com que vivia o Evangelho, tanto escalando os Alpes como 
servindo os pobres. São João Paulo II chamou-lhe “o Homem das 
Oito Bem-Aventuranças”.

Com a mesma juventude e generosidade, contamos com o 
bem-aventurado Marcel Callo, nascido em Rennes e falecido no 
campo de concentração de Mauthausen em 1945. Foi escuteiro 
e depois jocista (Juventude Operária Católica) e, quando aos 22 
anos foi chamado para o trabalho obrigatório na Alemanha, para 
lá partiu, com a firme intenção de continuar o apostolado nessa 
duríssima condição. Por isso o levaram depois para o campo de 
concentração onde viria a morrer.

Contamos ainda com a proteção de dois jovens bem-aventurados 
que também “partiram”, mesmo quando a doença lhes imobilizou 
o corpo, mas não o coração. Como Cristo pregado na cruz, que 
daí mesmo partiu para o Pai e nos salvou a todos com a vida que 
entregou. Foi com Cristo abandonado na cruz que se quis iden-
tificar a bem-aventurada Chiara Badano, jovem focolarina, quando 
aos 16 anos a doença a surpreendeu. Faleceria dois anos depois, 
em 1990, irradiando sempre uma alegria luminosa que confirmou 
o nome de “Luce”, que Chiara Lubich lhe dera.



Ação CatólicaAção Católica  | junho752

No ano seguinte, 1991, nasceu o bem-aventurado Carlo Acutis, 
que veio a morrer de leucemia em Monza aos quinze anos. A sua 
curta vida foi preenchida com grande devoção mariana e euca-
rística, que a habilidade com o computador lhe permitiu difundir, 
mesmo durante a doença. Assim mesmo fez do seu sofrimento 
uma oferta e partiu feliz.

No tempo de cada um, os Patronos da JMJ Lisboa 2023 de-
monstraram que a vida de Cristo preenche e salva a juventude de 
sempre. Com eles contamos, com eles partimos!, escreve D. Manuel 
Clemente, Cardeal-patriarca de Lisboa.

Para além dos patronos da JMJ Lisboa 2023, e pela primeira 
vez, cada Comité Organizador Diocesano (COD), que dinamiza a 
preparação da Jornada que vai decorrer em Portugal, “escolheu santos 
ou santas que são referências para o contexto de cada realidade 
diocesana e, pelos seu exemplo e proteção, ajudarão a caminhar 
até à JMJ Lisboa 2023”.

Lisboa é a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima 
edição internacional da Jornada Mundial da Juventude, que vai 
decorrer entre os dias 1 e 6 de agosto de 2023.

As JMJ nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após 
o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano 
Internacional da Juventude.

A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, e depois a 
JMJ passou pelas seguintes cidades: Buenos Aires (1987), Santiago 
de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila 
(1995), Paris (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colónia (2005), 
Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia 
(2016) e Panamá (2019).
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56.º Dia Mundial
das Comunicações Sociais

Nota da Comissão Episcopal da Cultura, dos Bens 
Culturais e das Comunicações Sociais.

Celebra-se no domingo da Solenidade da Ascensão do Senhor, 
este ano no dia 29 de maio, o 56.º Dia Mundial das Comuni-
cações Sociais. 

A partir do Concilio Ecuménico Vaticano II, ano após ano, a 
Igreja convida todas as pessoas e todas as comunidades a refleti-
rem sobre a importância da comunicação social no mundo atual 
e a agirem no sentido de participarem ativamente na promoção 
de uma autêntica comunicação que respeite a dignidade humana 
e o bem comum.

Se é verdade que se devem proporcionar os meios para for-
mar os públicos para o uso criterioso da comunicação, igualmente 
importante é convidar todos os agentes da comunicação social, 
jornalistas, empresários, escolas, associações, a evitarem tudo o que 
possa desvirtuar a verdadeira comunicação, como sejam o lucro, 
o domínio ideológico, a manipulação, a guerra das audiências…, 
e colocarem a pessoa humana e a edificação da sociedade assente 
na justiça, na verdade, na paz, na igualdade, no bem e no servi-
ço, sobretudo aos mais frágeis, como objetivo de todo o esforço 
comunicativo.

O tempo de pandemia, que ainda estamos a viver, manifestou 
ainda mais claramente o papel relevante da comunicação social e 
de todos os que a ela se dedicam. Mais uma vez, na sequência de 
outras ocasiões, apresentamos a nossa palavra de reconhecimento 
e estímulo a todos os comunicadores.
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Acresce, agora, a guerra que se abateu sobre a Europa e que 
teima em dizimar a Ucrânia. Novos e imprescindíveis desafios se 
lançam à comunicação social, não só na notícia que exprime a 
verdade dos factos, mas também na denúncia de todos os atropelos 
e manipulações com que a guerra se disfarça. 

Na guerra todos perdem, como afirma o Papa Francisco. 
Importante sim que todos os comunicadores promovam a paz 
realçando os critérios e os valores que a ela conduzem.

O Papa Francisco, na Mensagem para esta celebração, que in-
titulou de «escutar com o ouvido do coração», exorta-nos dizendo 
que «aquilo que torna boa e plenamente humana a comunicação 
é precisamente a escuta de quem está à nossa frente, face a face, 
a escuta do outro abeirando-nos dele com abertura leal, confiante 
e honesta».

Daí que, continua o Santo Padre, «a escuta é o primeiro e 
indispensável ingrediente do diálogo e da boa comunicação». Aliás, 
insiste, «não se comunica se primeiro não se escutou, nem se faz 
bom jornalismo sem a capacidade de escutar». 

Na verdade, refere ainda o Papa Francisco que «para fornecer 
uma informação sólida, equilibrada e completa, é necessário ter 
escutado prolongadamente». 

Na mesma mensagem, podemos ler que «para narrar um 
acontecimento ou descrever uma realidade numa reportagem, é 
essencial ter sabido escutar, prontos mesmo a mudar de ideia, a 
modificar as próprias hipóteses iniciais».

Se este Dia Mundial das Comunicações Sociais se destina a 
todos os que dedicam a sua vida à nobre tarefa de comunicar 
através dos diversos meios, ele reveste-se de singular significado 
para os cristãos e comunidades cristãs, famílias e grupos eclesiais. 
Com o olhar voltado para Jesus Cristo, modelo de Comunicador 
e Boa Noticia para o mundo, sintam-se interpelados a serem 
protagonistas de uma séria comunicação e a testemunharem no 
mundo a Boa Nova que toda a pessoa espera.
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Na certeza de que também na Igreja sentimos a necessidade de 
escutar e de sermos escutados, refere o Santo Padre que a escuta 
«é o dom mais precioso e profícuo que podemos oferecer uns 
aos outros». E, acrescenta, «nós, cristãos, esquecemo-nos de que o 
serviço da escuta nos foi confiado por Aquele que é o ouvinte 
por excelência e em cuja obra somos chamados a participar». 

Exortamos todos os comunicadores, num contexto mundial 
tão negro e desumano, a serem portadores de uma Boa Notícia.

Lisboa,13 de maio de 2022.
A Comissão Episcopal da Cultura, dos Bens Culturais e das Comunicações Sociais.





Da Santa Sé

4.





«Chamados para construir
a família humana»

Mensagem do Papa Francisco para o 59.º Dia 
Mundial de Oração pelas Vocações, que se celebrou 
em 08 de maio – IV Domingo de Páscoa.

Queridos irmãos e irmãs!
Nos dias que correm, enquanto continuam a soprar os ventos 

gélidos da guerra e da opressão e frequentemente testemunhamos 
fenómenos de polarização, prosseguimos como Igreja o processo 
sinodal iniciado: sentimos urgente necessidade de caminhar juntos 
cultivando as dimensões da escuta, participação e partilha. 

Juntamente com todos os homens e mulheres de boa vontade, 
queremos contribuir para construir a família humana, curar as suas 
feridas e projetá-la para um futuro melhor. 

Nesta perspetiva, para o LIX Dia Mundial de Oração pelas 
Vocações, desejo refletir convosco sobre o amplo significado da 
«vocação», no contexto duma Igreja sinodal que se coloca à escuta 
de Deus e do mundo.
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Todos chamados a ser protagonistas da missão
A sinodalidade, o caminhar juntos é uma vocação fundamental 

para a Igreja e, só neste horizonte, é possível descobrir e valorizar 
as diversas vocações, carismas e ministérios. 

Ao mesmo tempo, sabemos que a Igreja existe para evange-
lizar, saindo de si mesma e espalhando a semente do Evangelho 
na história. 

Ora esta missão é possível precisamente colocando em sinergia 
todas as áreas pastorais e, antes ainda, envolvendo todos os discí-
pulos do Senhor. Com efeito, «em virtude do Batismo recebido, 
cada membro do Povo de Deus tornou-se discípulo missionário 
(cf. Mt 28, 19). Cada um dos batizados, independentemente da 
própria função na Igreja e do grau de instrução da sua fé, é um 
sujeito ativo de evangelização» (Francisco, Exort. ap. Evangelii 
gaudium, 120). 

É preciso acautelar-se da mentalidade que separa sacerdotes 
e leigos, considerando protagonistas os primeiros e executores os 
segundos, e levar por diante a missão cristã, conjuntamente, leigos 
e pastores como único Povo de Deus. Toda a Igreja é comunidade 
evangelizadora.

Chamados a ser guardiões uns dos outros e da criação
A palavra «vocação» não deve ser entendida em sentido restrito, 

referindo-a apenas àqueles que seguem o Senhor pelo caminho 
duma consagração específica. Todos somos chamados a participar 
na missão de Cristo de reunir a humanidade dispersa e reconciliá-
-la com Deus. 

De modo mais geral, cada pessoa humana, antes ainda de viver 
o encontro com Cristo e abraçar a fé cristã, recebe com o dom da 
vida um chamamento fundamental: cada um de nós é uma cria-
tura querida e amada por Deus, objeto dum pensamento único e 
especial d’Ele e somos chamados a desenvolver, ao longo da nossa 
vida, esta centelha divina que mora no coração de cada homem e 
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mulher, contribuindo para fazer crescer uma humanidade animada 
pelo amor e mútuo acolhimento. 

Somos chamados a ser guardiões uns dos outros, a construir 
laços de concórdia e partilha, a curar as feridas da criação para 
que não seja destruída a sua beleza. Em suma, tornamo-nos uma 
família na maravilhosa casa comum da criação, na variedade har-
moniosa dos seus elementos. 

Neste sentido amplo, não só os indivíduos mas também os 
povos, as comunidades e as agregações dos mais variados géneros 
têm uma «vocação».

Chamados a acolher o olhar de Deus
Nesta grande vocação comum, insere-se a chamada mais par-

ticular que Deus nos dirige, alcançando a nossa existência com 
o seu Amor e orientando-a para a sua meta definitiva, para uma 
plenitude que ultrapassa até mesmo o limiar da morte. Assim quis 
Deus olhar, e olha, para a nossa vida.

As seguintes palavras são atribuídas a Miguel Ângelo Buonarroti: 
«No interior de cada bloco de pedra, há uma estátua, cabendo ao 
escultor a tarefa de a descobrir». 

Se tal pode ser o olhar do artista, com muito mais razão as-
sim nos vê Deus: naquela jovem de Nazaré, viu a Mãe de Deus; 
no pescador Simão, filho de Jonas, viu Pedro, a rocha sobre a 
qual podia construir a sua Igreja; no publicano Levi, entreviu o 
apóstolo e o evangelista Mateus; em Saulo, cruel perseguidor dos 
cristãos, viu Paulo, o apóstolo dos gentios. O seu olhar de amor 
sempre nos alcança, toca, liberta e transforma, fazendo com que 
nos tornemos pessoas novas.

Esta é a dinâmica de cada vocação: somos alcançados pelo olhar 
de Deus, que nos chama. 

A vocação – como aliás a santidade – não é uma experiência 
extraordinária reservada a poucos. Tal como existem «os santos ao 
pé da porta» (Francisco, Exort. ap. Gaudete et exsultate, 6-9), assim 
também a vocação é para todos, porque todos são olhados com 
amor e chamados por Deus.
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Diz um provérbio do Extremo Oriente: «Um sábio, ao olhar o 
ovo, sabe ver a águia; ao olhar a semente, vislumbra uma grande 
árvore; ao olhar um pecador, sabe entrever um santo».

É assim que Deus nos olha: em cada um de nós, vê potencia-
lidades, às vezes ignoradas por nós mesmos, e atua incansavelmente, 
ao longo da nossa vida, a fim de as podermos colocar ao serviço 
do bem comum.

Assim a vocação nasce, graças à arte do Escultor divino que, 
com as suas «mãos», nos faz sair de nós mesmos, para que se de-
lineie em nós a obra-prima que somos chamados a ser.

Particularmente capaz de nos purificar, iluminar e recriar é a 
Palavra de Deus, que nos liberta do egocentrismo.

Coloquemo-nos, pois, à escuta da Palavra, para nos abrirmos à 
vocação que Deus nos confia! E aprendamos a escutar também os 
irmãos e irmãs na fé, porque nos seus conselhos e exemplo pode 
esconder-se a iniciativa de Deus, que nos indica estradas sempre 
novas a percorrer.

Chamados a responder ao olhar de Deus
O olhar amoroso e criador de Deus alcançou-nos de forma 

singular em Jesus. 
Ao falar do jovem rico, o evangelista Marcos observa: «Jesus, 

fitando nele o olhar, sentiu afeição por ele» (10, 21). O mesmo 
olhar de Jesus, cheio de amor, pousa sobre cada um de nós.

Irmãos e irmãs, deixemo-nos tocar por este olhar e ser leva-
dos por Ele para além de nós mesmos! E aprendamos também a 
olhar de tal modo um para o outro que as pessoas com quem 
vivemos e as que encontramos – sejam elas quem forem – pos-
sam sentir-se acolhidas e descobrir que há Alguém que as olha  
com amor, convidando-as a desenvolverem todas as suas potencialidades.

A nossa vida muda quando acolhemos este olhar. Tudo se torna 
um diálogo vocacional entre nós e o Senhor, mas também entre 
nós e os outros. 
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Um diálogo que, vivido em profundidade, nos faz tornar cada 
vez mais aquilo que somos: na vocação ao sacerdócio ordenado, 
ser instrumento da graça e da misericórdia de Cristo; na vocação 
à vida consagrada, ser louvor de Deus e profecia de nova huma-
nidade; na vocação ao matrimónio, ser dom mútuo e geradores 
e educadores da vida; em cada vocação e ministério na Igreja, 
em geral, que nos chama a olhar os outros e o mundo com os 
olhos de Deus, servir o bem e difundir o amor com as obras e 
as palavras.

A propósito, desejo mencionar aqui a experiência do Dr. José 
Gregório Hernández Cisneros. Quando trabalhava como médico 
em Caracas, na Venezuela, quis tornar-se irmão terceiro francis-
cano. Mais tarde, pensou em tornar-se monge e sacerdote, mas a 
saúde não lho permitiu. Compreendeu então que a sua vocação 
era precisamente a profissão médica, na qual se prodigalizou es-
pecialmente a favor dos pobres. E, sem reservas, dedicou-se aos 
doentes atingidos pela epidemia de gripe chamada «espanhola», 
que então alastrava pelo mundo. Morreu atropelado por um 
carro, ao sair duma farmácia aonde fora buscar remédios para 
uma idosa, sua paciente. Testemunha exemplar do que significa 
acolher a vocação do Senhor aderindo plenamente à mesma, foi 
beatificado há um ano.

Convocados para construir um mundo fraterno
Como cristãos, não só somos chamados, isto é, interpelados 

cada qual pessoalmente por uma vocação, mas também con-
-vocados. 

Somos como os ladrilhos dum mosaico, belos já quando vistos 
um a um, mas só juntos é que formam uma imagem. Brilhamos, 
cada um e cada uma de nós, como uma estrela no coração de 
Deus e no firmamento do universo, mas somos chamados a compor 
constelações que orientem e iluminem o caminho da humanidade, 
a partir do ambiente onde vivemos.
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Tal é o mistério da Igreja: na convivência das diferenças, ela é 
sinal e instrumento daquilo a que toda a humanidade é chamada. 

Para isso, a Igreja deve tornar-se cada vez mais sinodal: ca- 
paz de caminhar unida na harmonia das diversidades, onde to-
dos têm a sua própria contribuição para dar e podem participar 
ativamente.

Portanto, quando falamos de «vocação», não se trata apenas de 
escolher esta ou aquela forma de vida, votar a própria existência a 
um determinado ministério ou seguir o encanto do carisma duma 
família religiosa, dum movimento ou duma comunidade eclesial; mas 
trata-se sobretudo de realizar o sonho de Deus, o grande desígnio 
da fraternidade que Jesus tinha no coração quando pediu ao Pai 
«que todos sejam um só» (Jo 17, 21). 

Cada vocação na Igreja e, em sentido largo, também na so-
ciedade, concorre para um objetivo comum: fazer ressoar entre os 
homens e as mulheres aquela harmonia dos múltiplos e variados 
dons que só o Espírito Santo sabe realizar.

Sacerdotes, consagradas e consagrados, fiéis leigos, caminhemos 
e trabalhemos juntos, para testemunhar que uma grande família 
humana unida no amor não é uma utopia, mas o projeto para o 
qual Deus nos criou!

Rezemos, irmãos e irmãs, para que o Povo de Deus, no meio 
das dramáticas vicissitudes da história, corresponda cada vez mais 
a esta vocação. 

Invoquemos a luz do Espírito Santo, para que cada um e cada 
uma de nós possa encontrar o respetivo lugar e dar o melhor de 
si neste grande desígnio!

Roma, São João de Latrão, no IV Domingo de Páscoa, 8 de maio de 2022.
Francisco
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Construir o futuro com os
migrantes e os refugiados

Mensagem do Papa Francisco para o 108.º Dia 
Mundial do Migrante e do Refugiado, que se 
celebra em 25 de setembro de 2022.
«Não temos aqui cidade permanente, mas procu-
ramos a futura» (Heb 13, 14)

Queridos irmãos e irmãs!
O sentido último da nossa «viagem» neste mundo é a busca da 

verdadeira pátria, o Reino de Deus inaugurado por Jesus Cristo, 
que terá a sua plena realização quando Ele voltar na glória. O seu 
Reino ainda não alcançou a perfeição, mas já está presente naqueles 
que acolheram a salvação. «O reino de Deus está em nós. Embora 
escatológico, sendo o futuro do mundo, da humanidade, ao mesmo 
tempo já se encontra em nós»8.

A cidade futura é uma «cidade bem alicerçada, cujo arquiteto 
e construtor é o próprio Deus» (Heb 11, 10). O seu desígnio 
prevê uma intensa obra de construção, na qual todos nos devemos 
sentir pessoalmente envolvidos. Trata-se dum meticuloso trabalho de 
conversão pessoal e transformação da realidade, para corresponder 
cada vez mais ao plano divino. Os dramas da história vêm lembrar-
-nos quão longe estamos ainda de conseguir a nossa meta, a Nova 
Jerusalém, «a morada de Deus entre os homens» (Ap 21, 3). Mas 
isso não é motivo para desanimarmos. À luz do que aprendemos 
nas tribulações dos últimos tempos, somos chamados a renovar o 
nosso compromisso a favor da construção dum futuro mais ajustado 

8 S. João Paulo II, Discurso na visita à Paróquia romana dos Santos Francisco 
de Assis e Catarina de Sena, Patronos da Itália, 26 de novembro de 1989. 
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ao desígnio de Deus, a construção dum mundo onde todos possam 
viver em paz e com dignidade.

Nós «esperamos uns novos céus e uma nova terra, onde 
habite a justiça» (2 Ped 3, 13). A justiça é um dos elementos 
constitutivos do Reino de Deus. Na busca quotidiana da von-
tade divina, aquela deve ser edificada com paciência, sacrifício e 
determinação, a fim de que todos os que tiverem fome e sede 
dela sejam saciados (cf. Mt 5, 6). A justiça do Reino deve ser 
entendida como a realização da ordem divina, do seu desígnio 
harmonioso, segundo o qual, em Cristo morto e ressuscitado, 
toda a criação volta a ser «coisa boa» e a humanidade «coisa 
muito boa» (cf. Gen 1, 1-31). Mas, para reinar esta maravilho-
sa harmonia, é necessário acolher a salvação de Cristo, o seu 
Evangelho de amor, para que sejam eliminadas as desigualdades 
e discriminações do mundo presente.

Ninguém deve ser excluído. O plano divino é essencialmente 
inclusivo e coloca, no centro, os habitantes das periferias existenciais. 
Entre estes, há muitos migrantes e refugiados, deslocados e vítimas 
de tráfico humano. A construção do Reino de Deus é feita com 
eles, porque, sem eles, não seria o Reino que Deus quer. A inclusão 
das pessoas mais vulneráveis é condição necessária para se obter nele 
plena cidadania. Com efeito, diz o Senhor: «Vinde, benditos de meu 
Pai! Recebei em herança o Reino que vos está preparado desde a 
criação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer, tive 
sede e destes-me de beber, era peregrino e recolhestes-me, estava 
nu e destes-me que vestir, adoeci e visitastes-me, estive na prisão 
e fostes ter comigo» (Mt 25, 34-36).

Construir o futuro com os migrantes e os refugiados significa 
também reconhecer e valorizar tudo aquilo que cada um deles 
pode oferecer ao processo de construção. Apraz-me ver esta abor-
dagem do fenómeno migratório numa visão profética de Isaías, 
onde os estrangeiros não aparecem como invasores e devastadores, 
mas como trabalhadores cheios de boa vontade que reconstroem as 
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muralhas da nova Jerusalém, a Jerusalém aberta a todas as nações 
(cf. Is 60, 10-11).

Na mesma profecia, a chegada dos estrangeiros é apresentada 
como fonte de enriquecimento: «para ti afluirão as riquezas do 
mar, e a ti virão os tesouros das nações»(60, 5). Efetivamente, a 
história ensina-nos que a contribuição dos migrantes e refugiados 
foi fundamental para o crescimento socioeconómico das nossas 
sociedades; e continua a sê-lo hoje. O seu trabalho, capacidade de 
sacrifício, juventude e entusiasmo enriquecem as comunidades que 
os acolhem. Mas esta contribuição poderia ser bastante maior se 
fosse valorizada e apoiada através de programas específicos. Trata-se 
dum potencial enorme, pronto a expressar-se, se, para tal, lhe for 
dada a possibilidade.

Os habitantes da nova Jerusalém – profetiza ainda Isaías – 
mantêm as portas da cidade sempre abertas de par em par, para 
que possam entrar os forasteiros com os seus dons: «As tuas portas 
estarão sempre abertas, não se fecharão nem de dia nem de noite, 
para te trazerem as riquezas das nações» (60,11). A presença dos 
migrantes e refugiados constitui um grande desafio, mas também 
uma oportunidade de crescimento cultural e espiritual para todos. 
Graças a eles, temos a possibilidade de conhecer melhor o mundo 
e a beleza da sua variedade. Podemos amadurecer em humanidade 
e, juntos, construir um «nós» maior. Na disponibilidade recíproca, 
geram-se espaços de fecunda confrontação entre visões e tradições 
diferentes, que abrem a mente para novas perspetivas. Descobrimos 
também a riqueza contida em religiões e espiritualidades que des-
conhecíamos, e isto incentiva-nos a aprofundar as nossas próprias 
convicções.

Na Jerusalém das nações, o templo do Senhor torna-se mais 
belo com os dons que chegam de terras estrangeiras: «Os rebanhos 
de Quedar reunir-se-ão à tua volta, e os carneiros de Nebaiot 
estarão ao teu dispor; serão apresentados no meu altar, como víti-
mas agradáveis, e glorificarei o templo com o esplendor da minha 
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glória» (60, 7). Nesta perspetiva, a chegada de migrantes e refu-
giados católicos dá nova energia à vida eclesial das comunidades 
que os acolhem, pois frequentemente são portadores de dinâmicas 
revigoradoras e animadores de celebrações cheias de entusiasmo. 
A partilha de expressões de fé e devoções diversas constitui uma 
ocasião privilegiada para viver mais plenamente a catolicidade do 
povo de Deus.

Queridos irmãos e irmãs, especialmente vós, jovens! Se quere-
mos colaborar com o nosso Pai celeste na construção do futuro, 
façamo-lo juntamente com os nossos irmãos e irmãs migrantes e 
refugiados. Construamo-lo hoje, porque o futuro começa hoje e a 
partir de cada um de nós. Não podemos deixar para as próximas 
gerações a responsabilidade de decisões que é necessário tomar agora, 
para que o desígnio de Deus sobre o mundo se possa realizar e 
venha o seu Reino de justiça, fraternidade e paz.

ORAÇÃO
Senhor, tornai-nos portadores de esperança,
para que, onde houver escuridão, reine a vossa luz
e, onde houver resignação, renasça a confiança no futuro.
Senhor, tornai-nos instrumentos da vossa justiça,
para que, onde houver exclusão, floresça a fraternidade
e, onde houver ganância, prospere a partilha.
Senhor, tornai-nos construtores do vosso Reino
juntamente com os migrantes e os refugiados
e com todos os habitantes das periferias.
Senhor, fazei que aprendamos como é belo
vivermos, todos, como irmãos e irmãs. Amen.

Roma, São João de Latrão, 9 de maio de 2022.
FRANCISCO
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Novos santos canonizados
O Papa Francisco proclamou santos, em 15 de 
maio, na Praça de S. Pedro, dez beatos.

Carlos de Foucauld, que ficou conhecido como o “irmão 
universal” pela sua vivência como monge eremita, no deserto, em 
respeito pelas outras religiões, foi morto aos 58 anos, por um grupo 
armado no Saara argelino, a 1 de dezembro de 1916.

Foi beatificado a 13 de novembro de 2005, na Basílica de São 
Pedro, no Vaticano, pelo cardeal português D. José Saraiva Martins, 
então prefeito da Congregação para as Causas dos Santos (Santa 
Sé), no pontificado de Bento XVI.

Nascido em Estrasburgo (França), a 15 de setembro de 1858, 
empreendeu em 1883 uma expedição no deserto de Marrocos 
que lhe valeu a medalha de ouro da Sociedade de Geografia. 
Converteu-se ao catolicismo em 1886 e foi ordenado sacerdote 
em 1901 em Viviers, tendo decidido partir para Beni-Abbès, no 
deserto argelino, perto da fronteira com Marrocos.

Acompanhou militares pelas montanhas do Hoggar, junto dos 
Tuaregues, um povo nómada e hostil aos franceses. Em 1909 regres-
sou a Tamanrasset onde ficou até à morte, apesar da instabilidade 
provocada pela I Guerra Mundial. Foi sequestrado por um grupo 
de rebeldes e assassinado (1 de dezembro de 1916) por um grupo 
de tuaregues senussi.

A sua vida deu origem a dez congregações religiosas, entre 
as quais as fraternidades dos Irmãozinhos e Irmãzinhas de Jesus, 
criadas depois da sua morte.

Em Portugal, as Irmãzinhas de Jesus têm uma comunidade na 
Cova da Iria.

Carlos de Foucauld foi recordado por Francisco na sua encíclica 
‘Fratelli Tutti’ (outubro de 2020) pelo seu ideal de “identificação com 
os últimos, os mais abandonados no interior do deserto africano”.
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Lázaro, conhecido como Devasahayam Pillai (Índia, 1712-1752), 
leigo, nasceu numa família hindu de casta superior e converteu-se 
ao cristianismo em 1745.

Segundo a nota biográfica divulgada pelo Vaticano, a sua recu-
sa em participar de cerimónias hindus e a sua pregação sobre “a 
igualdade de todas as pessoas”, negando o sistema de castas hindu, 
levou à sua prisão, tortura e morte.

César de Bus, (França, 1544-1607), fundador dos Padres da 
Doutrina Cristã, uma congregação religiosa dedicada à educação, 
pastoral e catequese.

Teve uma experiência de conversão depois dos 30 anos de idade 
e começou a dedicar a sua vida à oração e à ajuda aos pobres. Foi 
ordenado sacerdote em 1582, sendo recordado como um pioneiro 
na educação dos leigos na fé, usando ilustrações que ele mesmo 
pintou e canções e poesias que escreveu.

Luís Maria Palazzolo (Itália, 1828-1886), sacerdote e fundador da 
Congregação das Irmãs dos Pobres, foi ordenado sacerdote em 1850.

“Naquela época havia um clero em abundância e, como a 
maioria dos padres de famílias ricas que ficavam em casa e se 
dedicavam generosamente às boas obras, Luigi escolheu dedicar-
-se aos jovens” num oratório de um bairro pobre, refere a nota 
do Vaticano. Abriu uma escola que oferecia aulas noturnas de 
leitura e escrita para homens e meninos antes de abrir um 
oratório separado para meninas e fundar as Irmãs dos Pobres 
para o dirigir.

Justino Maria Russolillo (Itália, 1891-1955) – no dia da sua 
ordenação, em 1913, prometeu fundar uma ordem religiosa dedicada 
a promover as vocações ao sacerdócio e à vida religiosa, mas a sua 
primeira tentativa foi impedida pelo seu bispo.

Foi pregador, conferencista e escritor. A catequese permanente e 
a pastoral da família transformaram sua comunidade paroquial, que 
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se tornou assim uma “casa de santidade” e o berço de numerosas 
vocações. Acabaria por fundar a Sociedade das Vocações Divinas 
para homens e as Irmãs Vocacionistas.

Anna Maria Rubatto (Itália, 1844-Uruguai, 1904) é consi-
derada como a primeira santa uruguaia. Fundadora da ordem hoje 
conhecida como Irmãs Capuchinhas de Madre Rubatto, dedicou-
-se durante anos à assistência aos pobres em Turim, à visita aos 
doentes no Cottolengo e ao compromisso constante no Oratório 
de Dom Bosco. Fundou na cidade de Loano, perto de Savona, o 
Instituto das Irmãs Terciárias Capuchinhas e depois partiu para a 
América Latina, onde trabalhou arduamente ao serviço dos pobres. 
Em 1892 levou suas irmãs para Montevidéu, no Uruguai, e de lá, 
após pouco tempo, para Argentina e Brasil. Por sete vezes, Madre 
Francisca atravessou o Oceano para acompanhar e visitar as suas 
religiosas. Foi beatificada por João Paulo II em 1993.

Maria Domingas Mantovani (Itália, 1862-1934), co-fundadora 
e primeira superiora geral das Irmãzinhas da Sagrada Família. 
Dedicou a vida ao serviço dos pobres e necessitados, bem como 
à assistência aos doentes e idosos. João Paulo II declarou-a beata 
em 2003.

Tito Brandsma (Holanda, 1881 – campo de concentração de 
Dachau, 1942), ingressou nos Carmelitas em 1898. Ordenado em 
1905, foi enviado a Roma para continuar os estudos e, lá, tornou-se 
correspondente de vários jornais e revistas holandesas.

Quando voltou para casa, fundou a revista ‘Karmelrozen’ 
e, em 1935, foi nomeado capelão da associação de jornalistas 
católicos holandeses. Durante a II Guerra Mundial foi preso e 
enviado a Dachau por traição depois de defender os judeus e 
encorajar os jornais católicos a não publicarem propaganda na-
zista. Foi morto com uma injeção letal em 1942, aos 61 anos, 
e cremado no campo.
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Maria Rivier (França, 1768-1838), fundou as Irmãs da Apre-
sentação de Maria em 1796 durante a Revolução Francesa, quando 
muitos conventos católicos foram fechados e as atividades religiosas 
foram proibidas. A Santa Sé destaca que a sua santidade foi culti-
vada desde o tempo em que, criança, sofria de uma doença que 
a impedia de andar. Foi curada e aos 18 anos abriu uma escola 
para crianças na sua cidade natal. Foi beatificada por João Paulo 
II, em 1982.

Carolina Santocanale (Itália, 1852-1923), também conhecida 
como Beata Maria de Jesus, fundou a Congregação das Irmãs 
Capuchinhas da Imaculada de Lourdes. Nascida numa família rica, 
acabaria por abandonar a ideia de uma vida de clausura, que cul-
tivava desde menina, e colocou-se ao serviço da população, que a 
chamava de “senhora”, mas que admirava sua humildade. Estabeleceu-
-se na cidade de Cinisi, onde abriu um jardim de infância, um 
educandário e uma oficina de costura. Abraçou a espiritualidade 
franciscana. Reuniu outras jovens que queriam dedicar a sua vida 
a ajudar os mais necessitados.

Um ato reservado ao Papa
A canonização é a confirmação, por parte da Igreja Católica, 

de que um fiel católico é digno de culto público universal e de 
ser dado aos fiéis como intercessor e modelo de santidade.

Este é um ato reservado à Santa Sé, desde o século XII, e é 
ao Papa que compete inscrever o novo Santo no cânone.

Desde o início do seu pontificado, o Papa Francisco elevou 
à honra dos altares cerca de 900 beatas e beatos, em cerimónias 
presididas na Praça São Pedro ou noutros países, como Portugal 
(Fátima, 13 de maio de 2017) ou Sri Lanka, além das chamadas 
canonizações por equipolência.

Entre os novos santos estão Francisco e Jacinta Marto, pasto-
rinhos de Fátima; D. Frei Bartolomeu dos Mártires (1514-1590), 
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arcebispo de Braga, arquidiocese que incluía na altura os territórios 
das dioceses de Braga, Viana do Castelo, de Bragança-Miranda e 
de Vila Real; o sacerdote português Ambrósio Francisco Ferro, 
morto no Brasil a 3 de outubro de 1645 durante perseguições 
anticatólicas, por tropas holandesas; o padre José Vaz, nascido em 
Goa, então território português, a 21 de abril de 1651, que foi 
declarado santo no Sri Lanka; e José de Anchieta(1534-1597), 
religioso espanhol que passou por Portugal e se empenhou na 
evangelização do Brasil.

A ‘canonização equipolente’, a que o Papa Francisco tem 
recorridos em diversas ocasiões, é um processo instituído no 
século XVIII por Bento XIV, através do qual o Papa “vincula 
a Igreja como um todo para que observe a veneração de um 
Servo de Deus ainda não canonizado pela inserção de sua fes-
tividade no calendário litúrgico da Igreja universal, com Missa 
e Ofício Divino”.

Entre os novos santos proclamados neste pontificado destacam-se 
os 813 “Mártires de Otranto”, que foram mortos nesta cidade do 
sul da Itália em 1480 e foram canonizados 2013.








