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Apresentação
Também o mês de dezembro foi marcado pela pandemia da 

Coronavirus.
Cumprindo o legislado, damos a conhecer o nosso Estatuto 

Editorial.
Para tema do mês escolhemos a Mensagem do Papa Francisco 

para o Dia Mundial da Paz.
Do senhor D. Jorge Ortiga publicamos: Homilias proferidas 

no dia de S. Geraldo, na solenidade da Imaculada Conceição, na 
entrega da cruz da Jornada Mundial da Juventude, na solenidade 
de Natal. Mensagens: aos sacerdotes, sobre a vivência do Natal; de 
Natal; para a noite de Natal. Publicamos também a nota pastoral 
«rezar com o Menino» e o discurso proferido no encontro de 
Natal do clero, em 22 de dezembro. Apresentamos ainda textos 
elaborados a propósito do 40.º aniversário da revista «TER» e do 
75.º aniversário da «Cenáculo».

Publicamos do senhor D. Nuno Almeida informações sobre 
visitas pastorais realizadas em paróquias do arciprestado de Esposende.

Damos a conhecer a mensagem de Natal da Conferência 
Episcopal Portuguesa e uma nota do Conselho Permanente sobre 
«Celebrar o Natal em tempo de pandemia».

Salientamos a proclamação do Ano de S. José feita pelo Papa 
Francisco através da Carta Apostólica «Patris corde». As indulgências 
que podem ser lucradas durante este ano constam de um decreto 
da Penitenciaria Apostólica, que damos a conhecer.

Também do Papa Francisco publicamos uma mensagem para 
o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência assim como a 
mensagem Urbi et Orbi.

Informamos ainda de uma Nota da Comissão Justiça e Paz da 
Arquidiocese: «Celebrar o Natal em tempo de pandemia». 

O Diretor



Estatuto Editorial

Dando cumprimento ao disposto no artigo 17.º da Lei de 
Imprensa (Lei n.º 2/99 de 13 de janeiro) publicamos hoje o nosso 
Estatuto Editorial:

 
1 – A AÇÃO CATÓLICA é uma revista mensal, órgão oficial 

da Arquidiocese de Braga, sua proprietária.
 
2 – Tem como finalidade principal registar, mês a mês, o que 

de mais relevante aconteceu no que respeita às atividades da Igreja 
Católica na área geográfica da Arquidiocese de Braga, colaborar na 
coordenação da atividade pastoral da mesma e arquivar tomadas de 
posição ou intervenções dos principais responsáveis pelo trabalho 
da Igreja Bracarense.

Também arquiva e regista, mas em menor dimensão, documentos 
ou acontecimentos de relevo no âmbito da Igreja em Portugal e 
da Santa Sé.

 
3 - A AÇÃO CATÓLICA não possui qualquer finalidade 

comercial ou lucrativa.
 
4 - A AÇÃO CATÓLICA tem um Diretor nomeado pelo 

Arcebispo de Braga, o qual se compromete a respeitar os princí-
pios deontológicos da imprensa e a ética profissional, de modo a 
não abusar da boa fé dos leitores, encobrindo ou deturpando a 
informação.



Tema do Mês

1.





A cultura do cuidado
como percurso de paz

Mensagem do Papa Francisco para o 54.º Dia 
Mundial da Paz, que se celebra em 01 de janeiro 
de 2021.

1. Aproximando-se o Ano Novo, desejo apresentar as minhas 
respeitosas saudações aos Chefes de Estado e de Governo, aos res-
ponsáveis das Organizações Internacionais, aos líderes espirituais e 
fiéis das várias religiões, aos homens e mulheres de boa vontade. 
Para todos formulo os melhores votos, esperando que o ano de 2021 
faça a humanidade progredir no caminho da fraternidade, da justiça 
e da paz entre as pessoas, as comunidades, os povos e os Estados.

O ano de 2020 ficou marcado pela grande crise sanitária da 
Covid-19, que se transformou num fenómeno plurissectorial e 
global, agravando fortemente outras crises inter-relacionadas como a 
climática, alimentar, económica e migratória, e provocando grandes 
sofrimentos e incómodos. Penso, em primeiro lugar, naqueles que 
perderam um familiar ou uma pessoa querida, mas também em 
quem ficou sem trabalho. Lembro de modo especial os médicos, 
enfermeiras e enfermeiros, farmacêuticos, investigadores, voluntários, 
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capelães e funcionários dos hospitais e centros de saúde, que se 
prodigalizaram – e continuam a fazê-lo – com grande fadiga e 
sacrifício, a ponto de alguns deles morrerem quando procuravam 
estar perto dos doentes a fim de aliviar os seus sofrimentos ou 
salvar-lhes a vida. Ao mesmo tempo que presto homenagem a 
estas pessoas, renovo o apelo aos responsáveis políticos e ao sector 
privado para que tomem as medidas adequadas a garantir o acesso 
às vacinas contra a Covid-19 e às tecnologias essenciais necessárias 
para dar assistência aos doentes e a todos aqueles que são mais 
pobres e mais frágeis1.

É doloroso constatar que, ao lado de numerosos testemunhos de 
caridade e solidariedade, infelizmente ganham novo impulso várias 
formas de nacionalismo, racismo, xenofobia e também guerras e 
conflitos que semeiam morte e destruição.

Estes e outros acontecimentos, que marcaram o caminho da 
humanidade no ano de 2020, ensinam-nos a importância de cui-
darmos uns dos outros e da criação a fim de se construir uma 
sociedade alicerçada em relações de fraternidade. Por isso, escolhi 
como tema desta mensagem «a cultura do cuidado como percurso de 
paz»; a cultura do cuidado* para erradicar a cultura da indiferença, 
do descarte e do conflito, que hoje muitas vezes parece prevalecer.

2. Deus Criador, origem da vocação humana ao cuidado
Em muitas tradições religiosas, existem narrativas que se refe-

rem à origem do homem, à sua relação com o Criador, com a 
natureza e com os seus semelhantes. Na Bíblia, o livro do Génesis 
revela, desde o início, a importância do cuidado ou da custódia 

1 Cf. Francisco, Vídeo-mensagem por ocasião da LXXV Sessão da Assembleia 
Geral das Nações Unidas (25 de setembro de 2020).

* A expressão «cultura do cuidado» aparece na encíclica Laudato si’: «o amor 
social impele-nos a pensar em grandes estratégias que detenham eficazmente a 
degradação ambiental e incentivem uma cultura do cuidado que permeie toda a 
sociedade» (n. 231). Veja-se também o número 229.
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no projeto de Deus para a humanidade, destacando a relação 
entre o homem (’adam) e a terra (’adamah) e entre os irmãos. 
Na narração bíblica da criação, Deus confia o jardim «plantado 
no Éden» (cf. Gn 2, 8) às mãos de Adão com o encargo de «o 
cultivar e guardar» (Gn 2, 15). Isto significa, por um lado, tornar 
a terra produtiva e, por outro, protegê-la e fazê-la manter a sua 
capacidade de sustentar a vida2. Os verbos «cultivar» e «guardar» 
descrevem a relação de Adão com a sua casa-jardim e indicam 
também a confiança que Deus deposita nele fazendo-o senhor e 
guardião de toda a criação.

O nascimento de Caim e Abel gera uma história de irmãos, 
cuja relação em termos de tutela ou custódia será vivida negati-
vamente por Caim. Depois de ter assassinado o seu irmão Abel, a 
Deus que lhe pergunta por ele, Caim responde: «Sou, porventura, 
guarda do meu irmão?» (Gn 4, 9)3. Com certeza! Caim é o «guar-
da» de seu irmão. «Nestas narrações tão antigas, ricas de profundo 
simbolismo, já estava contida a convicção atual de que tudo está 
inter-relacionado e o cuidado autêntico da nossa própria vida e 
das nossas relações com a natureza é inseparável da fraternidade, 
da justiça e da fidelidade aos outros»4.

3. Deus Criador, modelo do cuidado
A Sagrada Escritura apresenta Deus, além de Criador, como 

Aquele que cuida das suas criaturas, em particular de Adão, Eva 
e seus filhos. O próprio Caim, embora caia sobre ele a maldição 
por causa do crime que cometera, recebe como dom do Criador 
um sinal de proteção, para que a sua vida seja salvaguardada (cf. 
Gn 4, 15). Este facto, ao mesmo tempo que confirma a dignidade 
inviolável da pessoa, criada à imagem e semelhança de Deus, mani-

2 Cf. Francisco, Carta enc. Laudato si’ (24 de maio de 2015), 67.
3 Cf. Francisco, «Fraternidade, fundamento e caminho para a paz», Mensagem 

para a celebração do XLVII Dia Mundial da Paz (1 de janeiro de 2014), 2.
4 Francisco, Carta enc. Laudato si’ (24 de maio de 2015), 70.
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festa também o plano divino para preservar a harmonia da criação, 
porque «a paz e a violência não podem habitar na mesma morada»5.

É precisamente o cuidado da criação que está na base da 
instituição do Shabbat que, além de regular o culto divino, visava 
restabelecer a ordem social e a solicitude pelos pobres (Gn 2, 1-3; 
Lv 25, 4). A celebração do Jubileu, quando se completava o séti-
mo ano sabático, consentia uma trégua à terra, aos escravos e aos 
endividados. Neste ano de graça, cuidava-se dos mais vulneráveis, 
oferecendo-lhes uma nova perspetiva de vida, para que não houvesse 
qualquer necessitado entre o povo (cf. Dt 15, 4).

Digna de nota é também a tradição profética, onde o auge da 
compreensão bíblica da justiça se manifesta na forma como uma 
comunidade trata os mais frágeis no seu seio. É por isso que par-
ticularmente Amós (2, 6-8; 8) e Isaías (58) erguem continuamente 
a voz em prol de justiça para os pobres, que, pela sua vulnerabi-
lidade e falta de poder, são ouvidos só por Deus, que cuida deles 
(cf. Sal 34, 7; 113, 7-8).

4. O cuidado no ministério de Jesus
A vida e o ministério de Jesus encarnam o ápice da revelação 

do amor do Pai pela humanidade (Jo 3,16). Na sinagoga de Nazaré, 
Jesus manifestou-Se como Aquele que o Senhor consagrou e enviou 
a «anunciar a Boa-Nova aos pobres», «a proclamar a libertação aos 
cativos e, aos cegos, a recuperação da vista; a mandar em liberdade 
os oprimidos» (Lc 4, 18). Estas ações messiânicas, típicas dos jubileus, 
constituem o testemunho mais eloquente da missão que o Pai Lhe 
confiou. Na sua compaixão, Cristo aproxima-Se dos doentes no 
corpo e no espírito e cura-os; perdoa os pecadores e dá-lhes uma 
nova vida. Jesus é o Bom Pastor que cuida das ovelhas (cf. Jo 10, 
11-18; Ez 34, 1-31); é o Bom Samaritano que Se inclina sobre o 
ferido, trata das suas feridas e cuida dele (cf. Lc 10, 30-37).

5 Pont. Conselho «Justiça e Paz», Compêndio da Doutrina Social da Igreja, 
n. 488. 
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No ponto culminante da sua missão, Jesus sela o seu cuidado 
por nós, oferecendo-Se na cruz e libertando-nos assim da escravidão 
do pecado e da morte. Deste modo, com o dom da sua vida e 
o seu sacrifício, abriu-nos o caminho do amor e disse a cada um: 
«Segue-Me! Faz tu também o mesmo» (cf. Lc 10, 37).

5. A cultura do cuidado, na vida dos seguidores de Jesus
As obras de misericórdia espiritual e corporal constituem o 

núcleo do serviço de caridade da Igreja primitiva. Os cristãos da 
primeira geração praticavam a partilha para não haver entre eles 
alguém necessitado (cf. At 4, 34-35) e esforçavam-se por tornar 
a comunidade uma casa acolhedora, aberta a todas as situações 
humanas, disposta a ocupar-se dos mais frágeis. Assim, tornou-se 
habitual fazer ofertas voluntárias para alimentar os pobres, enterrar 
os mortos e nutrir os órfãos, os idosos e as vítimas de desastres, 
como os náufragos. E em períodos sucessivos, quando a generosidade 
dos cristãos perdeu um pouco do seu ímpeto, alguns Padres da 
Igreja insistiram que a propriedade é pensada por Deus para o bem 
comum. Santo Ambrósio afirmava que «a natureza concedeu todas 
as coisas aos homens para uso comum. (…) Portanto, a natureza 
produziu um direito comum para todos, mas a ganância tornou-o 
um direito de poucos»6. Superadas as perseguições dos primeiros 
séculos, a Igreja aproveitou a liberdade para inspirar a sociedade e 
a sua cultura. «As necessidades da época exigiam novas energias ao 
serviço da caridade cristã. As crónicas históricas relatam inúmeros 
exemplos de obras de misericórdia. De tais esforços conjuntos, re-
sultaram numerosas instituições para alívio das várias necessidades 
humanas: hospitais, albergues para os pobres, orfanatos, lares para 
crianças, abrigos para forasteiros, e assim por diante»7.

6 De officiis, 1, 28, 132: PL 16, 67. 
7 K. Bihlmeyer – H. Tüchle, Church History, vol.1 (Westminster, The New-

man Press, 1958), 373-374.  
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6. Os princípios da doutrina social da Igreja como base 
da cultura do cuidado

A diakonia das origens, enriquecida pela reflexão dos Padres 
e animada, ao longo dos séculos, pela caridade operosa de tantas 
luminosas testemunhas da fé, tornou-se o coração pulsante da 
doutrina social da Igreja, proporcionando a todas as pessoas de 
boa vontade um precioso património de princípios, critérios e 
indicações, donde se pode haurir a «gramática» do cuidado: a 
promoção da dignidade de toda a pessoa humana, a solidariedade 
com os pobres e indefesos, a solicitude pelo bem comum e a 
salvaguarda da criação.

* O cuidado como promoção da dignidade e dos direitos da 
pessoa

«O conceito de pessoa, que surgiu e amadureceu no cristianis-
mo, ajuda a promover um desenvolvimento plenamente humano. 
Porque a pessoa exige sempre a relação e não o individualismo, 
afirma a inclusão e não a exclusão, a dignidade singular, invio-
lável e não a exploração»8.Toda a pessoa humana é fim em si 
mesma, e nunca um mero instrumento a ser avaliado apenas pela 
sua utilidade: foi criada para viver em conjunto na família, na 
comunidade, na sociedade, onde todos os membros são iguais em 
dignidade. E desta dignidade derivam os direitos humanos, bem 
como os deveres, que recordam, por exemplo, a responsabilidade 
de acolher e socorrer os pobres, os doentes, os marginalizados, 
o nosso «próximo, vizinho ou distante no espaço e no tempo»9.

8 Francisco, Discurso aos participantes no Congresso promovido pelo Di-
castério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, no cinquentenário 
da «Populorum progressio» (4 de abril de 2017).

9 Francisco, Mensagem à XXII Sessão da Conferência das Partes da Con-
venção-Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP22) (10 
de novembro de 2016. Cf. Mesa Interdicasterial da Santa Sé sobre a ecologia 
integral, Em marcha pelo cuidado da casa comum; no V aniversário da «Laudato 
si’» (LEV, 31 de maio de 2020). 
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* O cuidado do bem comum
Cada aspeto da vida social, política e económica encontra a 

sua realização, quando se coloca ao serviço do bem comum, isto 
é do «conjunto das condições da vida social que permitem, tanto 
aos grupos como a cada membro, alcançar mais plena e facilmente 
a própria perfeição»10.Por conseguinte os nossos projetos e esforços 
devem ter sempre em conta os efeitos sobre a família humana in-
teira, ponderando as suas consequências para o momento presente 
e para as gerações futuras. Quão verdadeiro e atual seja tudo isto, 
no-lo mostra a pandemia Covid-19, perante a qual «nos demos 
conta de estar no mesmo barco, todos frágeis e desorientados mas 
ao mesmo tempo importantes e necessários, todos chamados a 
remar juntos»11, porque «ninguém se salva sozinho»12 e nenhum 
Estado nacional isolado pode assegurar o bem comum da própria 
população13.

* O cuidado através da solidariedade
A solidariedade exprime o amor pelo outro de maneira con-

creta, não como um sentimento vago, mas como «a determinação 
firme e perseverante de se empenhar pelo bem comum, ou seja, 
pelo bem de todos e de cada um, porque todos nós somos ver-
dadeiramente responsáveis por todos»14. A solidariedade ajuda-nos 
a ver o outro – quer como pessoa quer, em sentido lato, como 
povo ou nação – não como um dado estatístico, nem como meio 
a usar e depois descartar quando já não for útil, mas como nosso 
próximo, companheiro de viagem, chamado a participar, como 

10 Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. sobre a Igreja no mundo contemporâneo 
Gaudium et spes, 26.

11 Francisco, Momento Extraordinário de Oração em Tempo de Epidemia 
(27 de março de 2020).

12 Ibidem.
13 Cf. Francisco, Carta enc. Fratelli tutti (3 de outubro de 2020), 8; 153. 
14 São João Paulo II, Carta enc. Sollicitudo rei socialis (30 de dezembro de 

1987), 38.
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nós, no banquete da vida, para o qual todos somos igualmente 
convidados por Deus.

* O cuidado e a salvaguarda da criação
A encíclica Laudato si’ reconhece plenamente a interconexão de 

toda a realidade criada, destacando a exigência de ouvir ao mesmo 
tempo o grito dos necessitados e o da criação. Desta escuta atenta 
e constante pode nascer um cuidado eficaz da terra, nossa casa 
comum, e dos pobres. A propósito, desejo reiterar que «não pode 
ser autêntico um sentimento de união íntima com os outros seres 
da natureza, se ao mesmo tempo não houver no coração ternura, 
compaixão e preocupação pelos seres humanos»15. Na verdade «paz, 
justiça e salvaguarda da criação são três questões completamente 
ligadas, que não se poderão separar para ser tratadas individualmente, 
sob pena de cair novamente no reducionismo»16.

7. A bússola para um rumo comum
Assim, num tempo dominado pela cultura do descarte e perante 

o agravamento das desigualdades dentro das nações e entre elas17, 
gostaria de convidar os responsáveis das Organizações internacionais 
e dos Governos, dos mundos económico e científico, da comuni-
cação social e das instituições educativas a pegarem nesta «bússola» 
dos princípios acima lembrados para dar um rumo comum ao 
processo de globalização, «um rumo verdadeiramente humano»18. 
Na verdade, este permitiria estimar o valor e a dignidade de cada 
pessoa, agir conjunta e solidariamente em prol do bem comum, 
aliviando quantos padecem por causa da pobreza, da doença, da 

15 Francisco, Carta enc. Laudato si’ (24 de maio de 2015), 91. 
16 Conferência do Episcopado Dominicano, Carta past. Sobre la relación 

del hombre con la naturaleza (21 de janeiro de 1987); cf. Francisco, Carta enc. 
Laudato si’ (24 de maio de 2015), 92.

17 Cf. Francisco, Carta enc. Fratelli tutti (3 de outubro de 2020), 125. 
18 Ibid., 29. 
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escravidão, da discriminação e dos conflitos. Através desta bússola, 
encorajo todos a tornarem-se profetas e testemunhas da cultura do 
cuidado, a fim de preencher tantas desigualdades sociais. E isto só 
será possível com um forte e generalizado protagonismo das mulheres 
na família e em todas as esferas sociais, políticas e institucionais.

A bússola dos princípios sociais, necessária para promover a 
cultura do cuidado, vale também para as relações entre as nações, 
que deveriam ser inspiradas pela fraternidade, o respeito mútuo, a 
solidariedade e a observância do direito internacional. A este res-
peito, hão de ser reafirmadas a proteção e a promoção dos direitos 
humanos fundamentais, que são inalienáveis, universais e indivisíveis19.

Deve ser recordado também o respeito pelo direito humani-
tário, sobretudo nesta fase em que se sucedem, sem interrupção, 
conflitos e guerras. Infelizmente, muitas regiões e comunidades já 
não se recordam dos tempos em que viviam em paz e segurança. 
Numerosas cidades tornaram-se um epicentro da insegurança: os 
seus habitantes fatigam a manter os seus ritmos normais, porque 
são atacados e bombardeados indiscriminadamente por explosivos, 
artilharia e armas ligeiras. As crianças não podem estudar. Homens 
e mulheres não podem trabalhar para sustentar as famílias. A carestia 
lança raízes em lugares onde antes era desconhecida. As pessoas 
são obrigadas a fugir, deixando para trás não só as suas casas, mas 
também a sua história familiar e as raízes culturais.

As causas de conflitos são muitas, mas o resultado é sempre o 
mesmo: destruição e crise humanitária. Temos de parar e interrogar-
-nos: O que foi que levou a sentir o conflito como algo normal 
no mundo? E, sobretudo, como converter o nosso coração e mu-
dar a nossa mentalidade para procurar verdadeiramente a paz na 
solidariedade e na fraternidade?

19 Cf. Francisco, Mensagem aos participantes na Conferência Internacional 
«Os direitos humanos no mundo contemporâneo: conquistas, omissões, negações» 
(Roma, 10 de dezembro de 2018). 
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Quanta dispersão de recursos para armas, em particular para 
as armas nucleares20, recursos que poderiam ser utilizados para 
prioridades mais significativas a fim de garantir a segurança das 
pessoas, como a promoção da paz e do desenvolvimento humano 
integral, o combate à pobreza, o remédio das carências sanitárias! 
Aliás, também isto é evidenciado por problemas globais, como 
a atual pandemia Covid-19 e as mudanças climáticas. Como 
seria corajosa a decisão de criar «um “Fundo mundial” com o 
dinheiro que se gasta em armas e outras despesas militares, para 
poder eliminar a fome e contribuir para o desenvolvimento dos 
países mais pobres»21!

8. Para educar em ordem à cultura do cuidado
A promoção da cultura do cuidado requer um processo edu-

cativo, e a bússola dos princípios sociais constitui, para o efeito, 
um instrumento fiável para vários contextos relacionados entre si. 
A propósito, gostaria de fornecer alguns exemplos:

A educação para o cuidado nasce na família, núcleo natural 
e fundamental da sociedade, onde se aprende a viver em relação 
e no respeito mútuo. Mas a família precisa de ser colocada em 
condições de poder cumprir esta tarefa vital e indispensável.

Sempre em colaboração com a família, temos outros sujeitos 
encarregados da educação como a escola e a universidade e ana-
logamente, em certos aspetos, os sujeitos da comunicação social22. 
São chamados a transmitir um sistema de valores fundado no re-

20 Cf. Francisco, Mensagem à Conferência da ONU finalizada a negociar 
um instrumento juridicamente vinculante sobre a proibição das armas nucleares, 
que leve à sua total eliminação (23 de março de 2017). 

21 Francisco, Vídeo-mensagem por ocasião do Dia Mundial da Alimentação 
de 2020 (16 de outubro de 2020). 

22 Cf. Bento XVI, «Educar os jovens para a justiça e a paz», Mensagem 
para o XLV Dia Mundial da Paz (1 de janeiro de 2012), 2; Francisco, «Vence a 
indiferença e conquista a paz», Mensagem para o XLIX Dia Mundial da Paz (1 
de janeiro de 2016), 6.
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conhecimento da dignidade de cada pessoa, de cada comunidade 
linguística, étnica e religiosa, de cada povo e dos direitos funda-
mentais que dela derivam. A educação constitui um dos pilares de 
sociedades mais justas e solidárias.

As religiões em geral, e os líderes religiosos em particular, 
podem desempenhar um papel insubstituível na transmissão aos 
fiéis e à sociedade dos valores da solidariedade, do respeito 
pelas diferenças, do acolhimento e do cuidado dos irmãos mais 
frágeis. Recordo, a propósito, as palavras que o Papa Paulo VI 
proferiu no Parlamento do Uganda em 1969: «Não temais a 
Igreja; esta honra-vos, educa-vos cidadãos honestos e leais, não 
fomenta rivalidades nem divisões, procura promover a liberdade 
sadia, a justiça social, a paz; se tem alguma preferência é pelos 
pobres, a educação dos pequeninos e do povo, o cuidado dos 
atribulados e desvalidos»23.

A todas as pessoas empenhadas no serviço das populações, nas 
organizações internacionais, governamentais e não governamentais, 
com uma missão educativa, e a quantos trabalham, pelos mais 
variados títulos, no campo da educação e da pesquisa, renovo o 
meu encorajamento para que se possa chegar à meta duma edu-
cação «mais aberta e inclusiva, capaz de escuta paciente, diálogo 
construtivo e mútua compreensão»24. Espero que este convite, di-
rigido no contexto do Pacto Educativo Global, encontre ampla e 
variegada adesão.

9. Não há paz sem a cultura do cuidado
A cultura do cuidado, enquanto compromisso comum, solidário 

e participativo para proteger e promover a dignidade e o bem de 
todos, enquanto disposição a interessar-se, a prestar atenção, dispo-

23 Discurso aos Deputados e Senadores do Uganda (Kampala 1 de agosto 
de 1969).  

24 Francisco, Mensagem para o lançamento do Pacto Educativo (12 de se-
tembro de 2019). 
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sição à compaixão, à reconciliação e à cura, ao respeito mútuo 
e ao acolhimento recíproco, constitui uma via privilegiada para 
a construção da paz. «Em muitas partes do mundo, fazem falta 
percursos de paz que levem a cicatrizar as feridas, há necessidade 
de artesãos de paz prontos a gerar, com criatividade e ousadia, 
processos de cura e de um novo encontro»25.

Neste tempo, em que a barca da humanidade, sacudida pela 
tempestade da crise, avança com dificuldade à procura dum hori-
zonte mais calmo e sereno, o leme da dignidade da pessoa humana 
e a «bússola» dos princípios sociais fundamentais podem consentir-
-nos de navegar com um rumo seguro e comum. Como cristãos, 
mantemos o olhar fixo na Virgem Maria, Estrela do Mar e Mãe 
da Esperança. Colaboremos, todos juntos, a fim de avançar para 
um novo horizonte de amor e paz, de fraternidade e solidariedade, 
de apoio mútuo e acolhimento recíproco. Não cedamos à tentação 
de nos desinteressarmos dos outros, especialmente dos mais frágeis, 
não nos habituemos a desviar o olhar26, mas empenhemo-nos cada 
dia concretamente por «formar uma comunidade feita de irmãos 
que se acolhem mutuamente e cuidam uns dos outros»27.

Vaticano, 8 de dezembro de 2020.
Franciscus

25 Francisco, Carta enc. Fratelli tutti (3 de outubro de 2020), 225.
26 Cf. ibid., 64. 
27 Ibid., 96; cf. Francisco, «Fraternidade, fundamento e caminho para a paz», 

Mensagem para a celebração do XLVII Dia Mundial da Paz (1 de janeiro de 
2014), 1. 
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Construir a cidade
com São Geraldo

Homilia do senhor D. Jorge Ortiga na Solenidade 
de S. Geraldo, na Sé, em 05 de dezembro.

A Solenidade de S. Geraldo é uma oportunidade para revermos 
a história religiosa desta região.

Não sabemos exactamente quando é que o cristianismo chegou 
às nossas terras. Sabemos que o Império Romano perseguiu os 
cristãos e que tivemos aqui alguns mártires, nomeadamente S. Victor. 
Como hierarquia, o primeiro arcebispo verdadeiramente histórico 
é Paterno, que viveu pelo ano 400. Nessa altura, o cristianismo 
já estava convenientemente organizado, sobretudo após o édito de 
Milão, por Constantino em 313, e particularmente por Teodósio 
em 380, que declara o cristianismo religião oficial do Estado. Braga 
Romana não foi sempre uma cidade pagã. Já no séc. IV os seus 
habitantes eram cristãos.

Com a queda do Império Romano, em 476, e com a invasão 
dos chamados povos bárbaros ou indogermânicos, a Arquidiocese 
preocupou-se com a sua evangelização. Entre outros povos recorda-
mos os suevos, evangelizados sobretudo por S. Martinho de Dume 

1. Dos nossos Pastores
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e os Visigodos por S. Frutuoso. Foi diferente o que aconteceu com 
a invasão dos povos muçulmanos ou mouros que, onde chegavam, 
destruíam todos os sinais religiosos que recordassem o cristianismo 
para os substituir por outros a vincular a religião que professavam. 
Temos disto testemunhos arqueológicos na Sé Catedral, onde sobre 
o templo pagão foi construída uma catedral católica para depois 
ser destruída e aí erigido um templo muçulmano.

O domínio dos árabes nunca tranquilizou os católicos. Surgiram 
lutas para reconquistar os espaços, com resultados positivos no séc. 
IX. Este espírito de voltar ao cristianismo foi protagonizado por 
muitos guerreiros vindos de vários lugares da Espanha e particu-
larmente da Borgonha. Daí que, quando Braga foi reconquistada, 
o arcebispo deixou Lugo para aqui exercer o seu ministério. Re-
cordamos uma aliança construtiva entre o Conde D. Henrique, D. 
Teresa, D. Afonso Henriques e o Bispo D. Pedro.

A primeira preocupação que este teve foi construir a catedral 
situada no lugar onde existiu a primitiva e aí vieram a ser sepultados 
o Conde D. Henrique e D. Teresa, como fundadores de Portugal. 
A fé cristã motivou a reconquista e Portugal nasceu fruto desta 
aliança entre os dois poderes.

Depois de D. Pedro veio S. Geraldo. Não foi, apenas, o arcebispo 
do milagre da fruta. Continuou a construção da catedral e procurou 
reconstruir a cidade que havia sido destruída pelos muçulmanos. 
Aqui começa um novo período de Braga onde a Igreja ocupa o 
lugar que muitos, hoje, gostariam que fosse dos reis mas não foi. 
Com a reconstrução da cidade, procurou consolidar o título de 
Arcebispo, Metropolita, para ter jurisdição perante os bispos das 
dioceses limítrofes. Mais ainda, este trabalho de construção da cidade 
veio a merecer, um pouco mais tarde, o senhorio, ou seja, a partir 
daí, do longínquo séc. XI, era senhor de Braga. Também o título 
de Primaz das Espanhas remonta a esta época. Braga tinha, assim, 
um arcebispo (presidente desta metrópole eclesiástica que aglome-
rava diversas dioceses) que era senhor de Braga pelo governo civil 
desta região e Primaz das Espanhas que lhe granjeava autoridade 
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no confronto com todos os bispos da Península Ibérica. Em finais 
do séc. XIX, perdeu o título de senhor mas durante oito séculos 
coexistiram os dois poderes na sua pessoa.

Hoje os tempos são diferentes e não queremos que os anteriores 
regressem. Basta-nos a dimensão espiritual e sentimo-nos mais perto 
daquilo que Cristo queria para a sua Igreja. Preocupamo-nos com 
o Evangelho. Queremos, porém, dentro daquilo que nos é especí-
fico, continuar a dar um contributo para a construção da cidade 
e da sociedade civil. O ser humano não é mera materialidade e a 
transcendência integra as suas exigências fundamentais. Gostaríamos 
de ser capazes de, com o Evangelho e mais nada, ser fermento e 
luz numa sociedade que é humana quando se abre a valores que 
ultrapassam o espaço do natural.

E como nos poderemos situar neste tempo que sabemos ser 
diferente? O Papa Francisco deixou-nos um texto orientador para 
o nosso trabalho eclesial. Dirigiu-o à COMECE, ou seja, Comissão 
dos Bispos Católicos junto do Parlamento Europeu, de que fui 
representante de Portugal durante três anos.

“Sonho uma Europa saudavelmente laica, onde Deus e Cé-
sar apareçam distintos, mas não contrapostos. Uma terra aberta à 
transcendência, onde a pessoa crente se sinta livre para professar 
publicamente a fé e propor o seu ponto de vista à sociedade.

Acabaram-se os tempos de confessionalismo, mas também – as-
sim o esperamos – de um certo laicismo que fecha as portas aos 
outros e sobretudo a Deus, pois é evidente que uma cultura ou 
um sistema político que não respeite a abertura à transcendência, 
não respeita adequadamente a pessoa humana.

Os cristãos têm, atualmente, uma grande responsabilidade: como o 
fermento na massa, são chamados a despertar a consciência da Europa 
para animar processos que gerem novos dinamismos na sociedade.

Por isso, exorto-os a empenhar-se corajosa e decididamente, 
prestando a sua contribuição em todos os âmbitos onde vivem e 
trabalham.”

Retiro daqui três orientações claras.
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– Queremos e aceitamos a laicidade, ou seja, uma distinção de 
poderes que não se contrapõem mas colaboram juntos, no respeito 
pela sua especificidade, para bem do mesmo povo;

– Não aceitamos o laicismo que muitos pretendem impor.  
A nossa sociedade não é pagã. Está marcada por uma cultura cristã, 
por muito que alguém afirme que o convívio entre o cristianis-
mo e o culto pagão é a marca identitária da nossa cidade. Não 
o podemos aceitar.

– Esperamos que os nossos cristãos se comprometam na cons-
trução desta cidade dos Homens onde os valores intemporais são 
para todos os tempos. É de esperar que os cristãos sejam capazes 
de agir nos diversos ambientes, políticos e profissionais com esta 
responsabilidade.

Na Solenidade do padroeiro da cidade de Braga, S. Geraldo, sinto 
o dever de assumir um papel de intervenção positiva na história 
da nossa cidade, a Romana Portuguesa, a cidade dos Arcebispos. 
A título de exemplo, não posso concordar que tenham colocado a 
Arquidiocese fora do projecto de Braga Capital Europeia da Cultura. 
Creio que a Arquidiocese fez cultura durante séculos e que hoje 
continua a fazer. Até a representante do júri internacional para a 
selecção das cidades europeias afirmou que era imperioso envolver 
todas as entidades comprometidas nesta aventura cultural. Alguém 
também afirmou a identidade de Braga com as raízes da Europa 
e os seus princípios fundacionais.

A história de Braga é uma história marcada pela fé. Por mui-
to que alguns queiram o contrário, o nosso património material 
e cultural não é um museu. A fé vai continuar viva e os nossos 
antepassados não permitem que o paganismo seja a nossa marca 
identitária.

Neste dia de S. Geraldo, invoco a sua protecção para que a 
Arquidiocese de Braga não se feche nos seus templos mas, a partir 
da fé, aí celebrada, exerça uma intervenção positiva a todos os níveis. 
É hora de continuarmos, de um modo muito particular, a olhar 
para o social. Queremos uma sociedade mais justa e mais igual. 
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Neste tempo de Advento, queremos dar maior consistência ao nosso 
Fundo Arquidiocesano de Solidariedade, Partilhar com Esperança. 
Não fazemos peditórios nas igrejas. Não é tempo para isso, pois 
conhecemos as dificuldades económicas por que passam as nossas 
famílias. Iremos dar a conhecer o IBAN desta conta, convictos de 
que alguma sobriedade nos gastos permitirá uma maior solidariedade 
com os necessitados. Já fizemos muito pelos pobres. O Fundo já 
apoiou 1509 casos e 3759 pessoas, tendo gasto 450.352,01€. Sei 
que muitas pessoas, famílias, empresas depositarão o seu contributo 
nesta conta. Isaías na primeira leitura, dizia-nos que somos ungidos 
e enviados ao encontro dos infelizes, dos corações atribulados, dos 
cativos, dos prisioneiros, dos aflitos para, sobre todos, derramar o 
óleo da alegria.

Para além deste Fundo, a Cáritas Arquidiocesana continuará a 
responder a tantos desafios de cariz social. Merece particular relevo 
a Casa Abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica que 
está a ser preparada. A acção social foi o nosso caminho. Continuará 
a ser uma prioridade.

Que S. Geraldo nos conceda o dom da serenidade para dis-
cernimos o que importa fazer, a coragem para ultrapassarmos 
tanta incompreensão, não digo reconhecimento, pelo trabalho que 
a Arquidiocese continua a realizar. Procuraremos aceitar todos os 
desafios culturais e sociais que esta hora conturbada nos está a 
lançar. Neste tempo de preparação do Natal irei recordar, muitas 
vezes, que queremos caminhar juntos com todos. É um propósito 
a dizer também que vamos sonhar juntos um mundo melhor.

Com S. Geraldo seremos capazes de o fazer.
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A espiritualidade
em tempo de pandemia

Homilia proferida pelo senhor D. Jorge Ortiga no 
Sameiro, na Solenidade da Imaculada Conceição 
da Virgem Santa Maria.

O Concilio Vaticano II, na sua Constituição Dogmática Lumen 
Gentium, proclamou a augusta Mãe de Deus como Mãe espiritual 
da Igreja e, portanto, de todos os fiéis e Pastores. O Papa Paulo 
VI, no discurso de encerramento do Concilio Vaticano II, perante 
mais de dois mil Bispos reunidos na Basílica de São Pedro, voltou 
a referir o que o Concilio tinha aprovado. Se antes era frequente 
esta invocação, na devoção a Nossa Senhora, a partir daí os Santos 
Padres foram-na repetindo e inculcando. São Paulo VI na Exorta-
ção Apostólica Signum Magnum, S. João Paulo II na Redemptoris 
Mater e Bento XVI em várias ocasiões, voltaram a sublinhar esta 
invocação de Maria, Mãe da Igreja.

Agora, mais recentemente, o Papa Francisco inscreveu no ca-
lendário litúrgico a memória da Bem-Aventurada Virgem Maria, 
Mãe da Igreja, a ser celebrada na segunda-feira da Solenidade do 
Pentecostes. A primeira vez que se celebrou esta memória foi a 
21 de Maio de 2018.

 
Estamos a abordar a pandemia sobre diversos aspectos. A parte 

sanitária preocupa-nos, sobretudo na prevenção e nos cuidados a 
ter nos momentos de cura. A economia lança permanentes alertas, 
de modo a que a vida de todos seja encarada com dignidade. A 
dimensão social apresenta situações graves de carências fundamentas 
e o futuro aparece como um enigma que causa receio, sobretudo 
para os mais desfavorecidos e fragilizados.
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Estamos, porém, a esquecer uma vertente fundamental. Preci-
samos de redescobrir a espiritualidade nestes momentos. Por vezes, 
pensamos ou queremos que a fé nos elimine os problemas e con-
tratempos. Mas a vida humana estará sempres marcada polos limites.

Se a fé não elimina os problemas dá coragem e força para 
experimentar a serenidade necessária. Coloquemos, por isso, a fé 
nas interrogações que a pandemia nos poderá levantar. Se nos en-
contramos em situação de confinamento, porque estamos infetados 
ou em isolamento profilático, criemos espaços para recorre a Deus 
e acreditar que com Ele tudo se tornará mais fácil.

O Evangelho relata-nos tantos momentos de aflição que o 
encontro com Cristo resolveu. Foram os milagres realizados, mas 
também as palavras de conforto. Hoje está a faltar-nos muito 
esta atitude de não querer encarar as situações sozinhos. Temos 
Cristo Connosco. Também Maria, como Verdadeira Mãe, está do 
nosso lado. Precisamos, por isso, de crescer numa familiaridade 
com Cristo e com Maria. Se temos mais tempo disponível por 
causa do confinamento e do recolher obrigatório, deveremos fazer 
com que não seja tempo perdido com futilidades. Na verdade, a 
pandemia pode e deve ser oportunidade para intensificarmos uma 
sólida vida espiritual. Esta está na oração onde louvamos, agrade-
cemos e pedimos. Mas também é feito de encontros. Encontros 
com a Palavra e com os outros. A Palavra de Deus quando é 
meditada e saboreada torna-se luz esclarecedora de muitas situa-
ções, particularmente das mais dolorosas e complicadas. Procuramos 
razões em tantos lugares quando deveria ser Deus, naquilo que o 
Seu Filho nos deixou, a mostrar a solicitude do Seu Amor que 
nunca nos abandona.

Esta espiritualidade cristã a partir da Palavra faz com que nos 
encontremos com os outros de modo que quando saímos de nós 
para mergulhar nos problemas do próximo, vamo-nos esquecendo 
daquilo que nos preocupa e adquirimos um treino que faz com 
que quando as dificuldades batem à nossa porta ultrapassemo-las 
com facilidade pela experiência que fomos adquirindo. O amor 
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é um jogo. Quando damos, recebemos. O amor liberta e liberta-
-nos. Daí que a pandemia terá de exercitar-nos na arte de nos 
querermos bem, como verdadeiros filhos da mesma Mães e não 
deveremos ter vergonha de o mostrar. Sabemos que, neste contexto, 
não poderemos privilegiar os contactos físicos. Temos muitos outros 
modos de o fazer. Conversar com os amigos, telefonar, mandar 
mensagens, suscitar partilha de experiências de vida. Na vida cristã 
não deveríamos permitir que ninguém se sentisse sozinho. Mas nós 
sabemos que há muitas pessoas em situação de isolamento e soli-
dão. Poderemos não ter muita intimidade com elas. Elas precisam 
e merecem um telefonema ou mensagens de alento. São muitos 
os modos de o fazer.

Ousaria provocar os jovens para que servindo-se dos meios 
técnicos, procurassem entrar na solidão das pessoas, particularmente 
dos idosos. Em contrapartida, pedissem que os idosos oferecessem 
pensamentos onde a sabedoria da vida fosse oferecida. Eles têm 
muitos para nos dar e enriquecermo-nos com os seus conselhos 
e pensamentos.

Saindo de nós para ir ao encontro de quem está sozinho, doente 
com Covid, ou se encontra em confinamento, significa crescer no 
amor a Cristo que dedicamos aos outros e, nesse momento, temos 
a certeza de estar a ser samaritanos que se enchem de compaixão 
pelos males dos outros, que veem com o coração e vão deixando 
cura com gestos concretos de amor.

Celebramos a Festa da Imaculada Conceição. Com ela quere-
mos ver Maria, interiormente vazia de intenções pessoais para ser 
plenificada por Cristo que iria oferecer ao mundo. Este coração 
cheio de Cristo empurrou-a para ir ao encontro de quem necessi-
tava. Fê-lo correndo apressadamente para servir a sua prima Isabel. 
Hoje, teria outros meios e não dispensaria nenhum.

Esta terapia do amor à distância é um contributo positivo que 
podemos dar ajudando muitas pessoas a não entrar em depressão. 
Não teremos muitas pessoas amigas, talvez familiares próximos, que 
há muito tempo não sabemos nada da sua Vida?
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A Espiritualidade cristã a viver em tempo de pandemia deverá 
levar-nos, também, a pensar nos pobres e desfavorecidos. Gostaria 
de deixar uma sugestão. Poderemos não ser ricos. Temos sempre 
possibilidade de dar algo do que temos. Creio que as famílias 
poderiam adoptar outras famílias mais pobres. Estabelecer-se-ia 
uma relação de conhecimento da realidade familiar. Nunca por 
curiosidade, mas certeza de uma solicitude fraterna que irá intuir 
quais são as suas verdadeiras necessidades. Nuns casos será dinhei-
ros. Noutros géneros alimentares, noutros rendas e medicamentos 
a pagar. Noutros bastarão algumas palavras ditas com muito amor 
e sem pressas.

Com esta adopção de uma família, estabelecer-se-á uma rede 
de caridade fraterna, talvez no anonimato, que mostrará a qualidade 
da nossa fé. Com ela as crianças aprenderão a ser menos egoístas e 
a gostar de ajudar quem necessita. Estou a imaginar a comunhão 
que existia entre a Família de Maria e Isabel. Como deveria ser 
algo encantador.

Neste tempo de caminhada para o Natal, pensando nos outros 
devemos, também, pensar nas necessidades da Igreja. No final da 
Eucaristia a Confraria de Nossa Senhora do Sameiro irá agradecer 
a alguns beneméritos. Temos necessidade que os cristãos pensem 
na Igreja e a considerem sua.

Comecei por dizer que a pandemia deverá conduzir-nos a 
experiências de espiritualidade, que na hipótese de sermos infe-
tados ou condicionados pelo confinamento nos ajudarão a ter a 
coragem necessária.

Precisamos de encher os nossos dias com esta ginástica espi-
ritual. É como um treino. Os resultados oferecerão sempre vanta-
gens. Como crentes, confiamos em Deus. Devemos louvá-lo nas 
horas de alegria. Adorá-lo nas horas de satisfação. Procurá-lo nos 
momentos difíceis. Confiar nele em todas as situações dolorosas 
e de sofrimento. Dar-lhe Graças, sempre e por tudo. Por muito 
complicadas que sejam as dificuldades nunca nos poderão levar ao 
desespero. Sempre, teremos de reconhecer que Deus é o Senhor 
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da história humana. Nestes momentos de crise falemos menos de 
Deus e mais com Deus.

Mas regressemos de onde parti. Maria é Mãe da Igreja e, por 
isso, mossa Mãe. Isto nos recordou o Papa Francisco quando es-
teve em Fátima. Temos Mãe, gritou ele! Esta certeza terá de nos 
acompanhar e nós, os crentes, para além dos cuidados sanitários e 
de solidariedade, teremos de acreditar na força do alto. Ao nosso 
lado está Maria, como Mãe.

Outrora rezava-se invocando a proteção de Deus. Creio não 
ser ultrapassado e estar fora de moda, se afirmo que precisamos 
de rezar mais por esta intenção.

Recordo São Bartolomeu dos Mártires que por ocasião de uma 
peste que assolou a cidade, em 1570, colocou um cruzeiro no Parque 
de S. João da Ponte para recordar o dever da oração e agradecer 
a proteção divina. Recordamos o gesto de Papa Francisco que, 
por ocasião da Páscoa, na bênção Urbi et Orbi, quis ficar sozinho, 
sem ninguém, diante da Cruz medieval que tinha sido levada em 
procissão durante a peste de 1522, assim com também ao lado do 
Ícone de Maria Salus Populi Romani, Maria, saúde (protetora) do 
Povo Romano. Este Ícone bizantino está sempre presente nas Jor-
nadas Mundiais da Juventude. Mas o Papa quis colocar-se naquele 
Domingo de Páscoa, em momento de confinamento total, diante 
destas duas imagens. Cristo Crucificado e Maria, saúde do Povo 
Romano. É atitude a imitar.

Como nos lembrava S. Paulo, na Carta aos Efésios, somos 
verdadeiramente filhos adoptivos amados pelo Pai e, segundo o 
Evangelho, sabemos que nada é impossível a Deus. Em todos os 
momentos, e este de pandemia não será exceção, teremos de reco-
nhecer a Omnipotência de Deus que não abandona os Seus filhos.

Precisamos de rezar mais. Confiemos a Senhora do Sameiro, 
todos os habitantes da nossa Arquidiocese. Que nos proteja do vírus 
e conceda saúde àqueles que estão ou estarão infetados. Maria é 
nossa Mãe. Podemos confiar.
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A cruz que suscita vida

Homilia do Senhor D. Jorge Ortiga na Sé, em 19 
de dezembro,  no momento de oração de entrega 
da cruz da Jornada Mundial da Juventude.

A entrega da cruz não é uma simples cerimónia de um progra-
ma a cumprir, já tradicional na dinâmica das Jornadas Mundiais da 
Juventude. É uma verdadeira provocação com um duplo movimento: 
aproximar-nos do que ela significa e deixar-nos possuir pela sua 
força para depois a colocar, na sua autenticidade, no coração da 
juventude. Amor presenciado. Missão assumida. Não é um objecto 
com uma configuração mais ou menos estética. Grita o amor de 
Deus pela Humanidade que não se fica em teorias ou palavras 
bonitas, mas passa pela entrega dolorosa, perdendo a vida para 
que os outros tenham vida. Não é só morte. É derramamento do 
sangue até à última gota de um coração trespassado.

Este amor não pode aceitar a indiferença. Daqueles que o 
presenciaram ninguém ficou insensível. A juventude necessita de se 
encontrar com este amor desconhecido por muitos. O horizonte das 
Jornadas Mundiais da Juventude consiste nesta aventura. Não se trata 
de organizar iniciativas mais ou menos atractivas. Todas as estratégias 
estão condenadas ao fracasso, próprio do brilho de uma chama que 
se apaga, se não pressupõe este anúncio do Amor de Deus.

Deus é o programa das Jornadas. Para os jovens que gravitam 
em torno das nossas comunidades, tudo os deverá conduzir a este 
propósito inequívoco de um encontro com Deus. Para os que andam 
na indiferença, mesmo se baptizados, só isto lhe deverá ser ofereci-
do. Os santos são inequívocos quando afirmam que só Deus basta. 
Daí que o convite para que os nossos jovens façam missão só terá 
consistência a partir daqui. Não vamos oferecer coisas indo, mais ou 
menos, ao encontro dos desejos. A missão consiste em oferecer Deus.
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A relação com Deus, redescoberta numa adesão pessoal, vai 
tornar-se, depois, o pressuposto fundamental para uma relação equi-
librada consigo, como necessidade de reestruturar a vida segundo 
o estilo que Cristo adoptou, para depois viver numa consciência 
fraterna com os outros, assim como numa relação saudável com a 
natureza. O mundo terá de se organizar a partir desta consciência 
de um Deus que ama em primeiro lugar.

Quando isto acontece, teremos pressa, como Maria, de ir ao 
encontro do mundo com os seus problemas e interrogações. Sur-
girá assim um compromisso missionário que encanta, consistindo 
essencialmente em levar esperança e alegria. Maria levantou-se e 
partiu apressadamente. Hoje, teremos de ter pressa em renovar a 
Igreja a partir de dentro, sabendo que toca a cada um uma tare-
fa importantíssima e imprescindível. Nunca podemos esperar um 
mundo melhor se ele não está a ser concretizado no interior das 
nossas comunidades.

Experimentando Deus nas nossas comunidades, somos chama-
dos a aliviar as cruzes de quem sofre, empenhando-nos para que, 
na sinceridade de uma dedicação generosa, cada calvário humano 
se transforme em ressurreição. Abandona-se a lógica do consu-
mismo e hedonismo para se provocar um empenho com o bem 
comum. Deixa-se o medo para suscitar esperança e abandona-se 
o encerramento egoísta pelo altruísmo assim como a solidão pela 
solidariedade efectiva. Tocados pelo amor de Cristo, descobrimos 
a igualdade fundamental de todos os seres humanos e não tolera-
mos tantas marginalizações e desconsiderações que abandonam e 
colocam tantos em situação de extrema pobreza. No amor criador 
de Deus descortinamos o direito ao acesso dos bens fundamentais 
para todos e não pactuamos que uma minoria usufrua daquilo que 
deveria ser destinado a todos.

Estamos a iniciar esta caminhada rumo às Jornadas de 2023 
num período conturbado da história. O vírus desmoronou o sis-
tema que definia o modo de viver. Nunca experimentamos uma 
crise como a que estamos a viver. Entramos ou deveríamos entrar 
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num ponto de viragem da história da Humanidade. Assistimos a 
uma catástrofe de dimensões insuspeitas. Tornou-se evidente o 
tema da morte e a doença é uma ameaça que nos acompanha 
minuto após minuto.

Não podemos deixar de reflectir e fazer com que sobre esta 
crise global sejamos capazes de descobrir o verdadeiro significado 
da vida humana. Cada um tem uma responsabilidade pessoal e o 
mundo tornou-se uma comunidade onde se partilha o mesmo 
destino para o bem e para o mal. Aqui a fé, experimentada como 
caridade, terá de dar espaço a uma caridade activa para com ela 
configurarmos a vida e o mundo de um modo diferente.

A cruz foi à frente dos grandes acontecimentos da nossa história. 
As nossas caravelas eram guiadas pelo seu espírito e ela fez com 
que se encontrassem novos mundos. Hoje teremos de encontrar 
este novo mundo que queremos construir.

Na nossa Arquidiocese sabemos que o teremos de fazer sinodal-
mente, ou seja, caminhando juntos. Com os jovens, e sempre com 
eles, ouvindo-os e dando-lhes voz, seremos capazes de discernir o 
caminho a percorrer juntos. Não está traçado. Não é o arcebispo 
que o vai delineando, com as suas estruturas colegiais. Ele apenas 
aponta pistas, daí a importância de grupos de jovens em todas as 
comunidades paroquiais. O nosso Programa Pastoral afirma como 
objectivo: “desafiar os jovens a assumir um compromisso concre-
to nascido da fé e da caridade para a construção da sociedade”. 
Trata-se de viver a fé sinodalmente, em grupos, no interior das 
comunidades para sair em missão. O amor deverá levar-nos a ser 
tecedores de fraternidade universal.

Com os grupos em todas as paróquias teremos de chegar a 
equipas arciprestais. A presença de um réplica da cruz das Jornadas 
em cada arciprestado deverá dar consistência às equipas existentes 
e suscitar a sua criação nos arciprestados onde ainda não existem. 
Teremos de ser concretos. Sem jovens comprometidos não che-
garemos a tocar o coração da juventude em geral. Fazer missão 
significa este compromisso.
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Muitas iniciativas surgirão. Acredito no trabalho dos jovens. Nesta 
Igreja Mãe, que é a Catedral, entrego-lhe a cruz na certeza de 
que muita vida nova irá acontecer. Quero, porém, recordar que se 
queremos mostrar o amor de Deus pelo mundo e particularmente 
pelos jovens, teremos de nos aproximar d’Ele. Nestes momentos de 
crise falamos muito de Deus.

É melhor falar menos de Deus e mais com Deus sobre a 
crise, e tantos outros problemas, para que daqui surja uma civi-
lização diferente. Com este intuito, quero sugerir que os nossos 
jovens, aderindo àquilo que poderá vir a ser um movimento 
nacional, se encontrem, presencialmente ou de modo digital, num 
momento de oração em todos os dias 23 de cada mês. Rezar 
pelas Jornadas e, na oração, compreender o que Deus quer e 
espera das mesmas.

O Evangelho que acabamos de ouvir mostra Jesus a ir ao 
encontro de um jovem, filho único de uma viúva, que tinha 
falecido. Encheu-se de compaixão e restituiu-lhe a vida através 
de uma ordem. Levanta-te. Como Igreja, jovens e adultos, somos 
convidados a sair para nos encontrarmos com os jovens nos lu-
gares onde e encontram. Poderemos dizer-lhes muitas ou poucas 
palavras. O que importa é que sintam o amor de Cristo, através 
dos nossos gestos e atitudes. Cristo que se aniquilou a si próprio, 
assumindo a condição de servo, humilhou-se até à morte para dar 
vida à humanidade. Veio para que todos tenham vida e a tenham 
em abundância. Isto deveremos oferecer.

A cruz que levaremos daqui vai empurrar-nos para grupos de 
jovens que, unidos em comunhão fraterna, procurarão fazer missão 
junto dos outros jovens, dando um rosto de fraternidade e igual-
dade à sociedade, a partir da Igreja que se renova pelo exercício 
da caridade.
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Rezar com o Menino

Nota pastoral do senhor D. Jorge Ortiga com 
orientações pastorais para a quadra natalícia.

Talvez nunca se tenha falado tanto do Natal como este ano. 
Sabemos que, à partida, será um Natal diferente. Quanto às ce-
lebrações litúrgicas, poderão ser celebradas às horas tradicionais, 
segundo aquilo que mais convém ao ritmo das comunidades.

Teremos, por isso, de intensificar as medidas profiláticas, cum-
prindo-as escrupulosamente, para que as festas possam ser celebradas. 
Não podemos facilitar. Este necessário cuidado não deve, contudo, 
ofuscar nem sobrepor-se ao Mistério do Natal que, em comunida-
de, queremos celebrar. O essencial pode ser vivido e, talvez, mais 
intensamente. É uma oportunidade que não poderemos desperdiçar.

As orientações dadas pela Conferência Episcopal são muito 
claras. Colocamos em anexo a Nota “Celebrar o Natal em tempo 
de pandemia” publicada recentemente pela CEP. Nela se determina 
a abstenção “da prática tradicional de dar a imagem do Menino a 
beijar”. Queremos, porém, sugerir que este momento de veneração 
seja vivido de outro modo.

Para essa finalidade, o nosso Departamento Arquidiocesano para 
a Liturgia elaborou um esquema, disponível em anexo, que propor-
cionará um momento de oração diante da imagem do Menino. Já 
em contexto familiar, a Arquidiocese elaborou outra oração, editada 
em papel, e disponível na nossa Livraria. São modos de vivermos 
as nossas tradições com um sentido de responsabilidade. Nada se 
perde. Recuperamos o sentido desse gesto com outra interpretação.

A tudo o que tem sido dito sobre este Natal especial, gostaria 
de acrescentar algo que poderá ser novo. Habituamo-nos a olhar 
para as figuras do presépio e a encontrar nelas mensagens renovadas 
e sugestões de vivências concretas. Saibamos acolher a eloquência 
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de todas figuras do Natal. Penso que, este ano, devemos prestar 
uma atenção particular a S. José. O Papa Francisco, no dia 8 de 
Dezembro, publicou a Carta Apostólica Patris corde – Com coração 
de pai –. Através dela proclamou um Ano Especial onde sublinha a 
importância de S. José na vida de Maria e de Jesus, assim como na 
vida da Igreja. Quis, deste modo, celebrar os 150 anos da declaração 
de S. José como Padroeiro Igreja Universal, feita pelo Papa Pio IX.

Quero sublinhar duas lições referidas pelo Papa Francisco na re-
ferida Carta Apostólica. São pertinentes e podem ajudar a viver estas 
festas natalícias, deixando incidências no quotidiano das nossas vidas.

Em primeiro lugar, devemos ter uma certeza. S. José “ensina-nos 
que, no meio das tempestades da vida, não devemos ter medo de 
deixar a Deus o timão da nossa barca. Por vezes queremos controlar 
tudo, mas o olhar dele vê sempre mais longe”.

Já pertence ao nosso dicionário reconhecer que, na pandemia, 
estamos no mesmo barco. É uma certeza a sublinhar: ou nos salvamos 
todos ou perecemos todos. Importa, agora, permitir que seja Deus a 
comandar a barca, na certeza de que estaremos em boas mãos e sempre 
veremos a vida com novos horizontes de esperança e confiança. Isto 
aconteceu perante os enigmas que bateram à porta de S. José e ele 
deixou-se orientar em todas as longas noites que teve de enfrentar.

Depois, o Papa Francisco acrescenta. “Todos podem encontrar 
em S. José – o homem que passa despercebido, o homem da pre-
sença quotidiana discreta e escondida – um intercessor, um amparo 
e um guia nos momentos de dificuldade”.

Não estamos sozinhos nesta caminhada. Temos um amparo e 
conforto. Importa recorrer a ele. Mais interessante, ainda, é reconhecer 
o homem que passa despercebido, o homem da presença discreta e 
escondida. Não será uma lição a retirar? Na vida das famílias, no 
quotidiano das comunidades, precisamos de pessoas que acreditam 
no anonimato e não fazem barulho, procurando recompensas ou 
considerações. Queremos renovar a Igreja através da caridade. Al-
guém dizia que o amor é como o perfume: ninguém o vê mas 
todos o sentem. É desta gente que precisamos.
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Natal é uma experiência a três: Maria, José e Jesus. Cada um 
com a sua missão. Neste ano especial, dedicado a S. José, permi-
tamos, como ele, que seja Deus o comandante da barca da nossa 
vida e das comunidades. Acreditemos no valor e importância do 
amor silencioso mas operante.

† Jorge Ortiga, Arcebispo Primaz

 

Novas medidas
para o período de Natal

Mensagem do senhor D. Jorge Ortiga aos sa-
cerdotes por ocasião das novas medidas para o 
período de Natal.

Caríssimo sacerdote,
Junto anexo as Orientações que o Governo emanou para este 

tempo das festas natalícias. São uma referência a cumprir na orga-
nização da pastoral. Não são as que gostaríamos. Depois de tantas 
restrições e condicionamentos, estávamos (todos) a precisar de maior 
normalidade. Teremos, contudo, de agir em função dos resultados 
que queremos alcançar. E que cheguem depressa. Acreditemos que 
o futuro nos reservará melhores momentos.

Agora, teremos de fazer com que o Natal, sendo diferente, nos 
aproxime mais do seu verdadeiro significado. Poderemos ter muitas 
e solenes celebrações sem revivermos a verdadeira originalidade do 
presépio. Mais do que nunca importa celebrar o nascimento de 
Cristo, despindo-o de representações exteriores e apropriando-nos 
de um Menino que nasceu para nós. O Natal é oferta do amor 
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de Deus. Devemos sentir-nos tocados por esta experiência para nos 
responsabilizarmos por viver “intensamente a caridade para oferecer 
um rosto sinodal e samaritano à Igreja, que se faz próxima para 
cuidar e acompanhar como Jesus Cristo, o Bom Samaritano”.

Esta é a mensagem do Natal que deveria relativizar muitas outras 
coisas de que gostamos e às quais nos afeiçoamos. Não podemos 
entristecer-nos ou cair no desânimo por não ser possível fazer o 
que sempre fizemos. Com esta situação indesejada, ganharemos se 
nos focarmos no essencial. Prendendo-nos àquilo que verdadeira-
mente vale, celebraremos a vinda de um Menino que revolucionou 
o mundo e que, hoje, deverá ainda ser novidade para muitos, em 
primeiro lugar para os cristãos. Há uma graça que Deus continua 
a oferecer à Humanidade. Não a podemos perder.

Esta redescoberta do Natal poderá não passar pelos habituais 
programas pastorais desta época natalícia. Com alguma criatividade 
e inovação teremos de descentralizar os lugares da celebração e 
fazer com que o Natal aconteça essencialmente nas famílias. Aí a 
festa acontecerá e as paróquias devem investir em subsídios que 
ajudem a vivê-lo nestas novas catedrais domésticas. O habitual das 
festas familiares pode ter algumas inovações que vão para além da 
materialidade de certas tradições. Levemos, por isso, o verdadeiro 
Natal para o coração das famílias.

Depois, a partir dos dinamismos das comunidades, sejamos 
capazes de inventar modos e maneiras de mostrar que a Igreja é 
uma única família amada por Deus e que caminhamos juntos em 
verdadeira fraternidade e solidariedade. Não basta afirmar a sino-
dalidade. Deve tornar-se visível. Isto acontecerá se nesta quadra, de 
um modo inequívoco, nos aproximarmos uns dos outros através de 
mensagens, telefonemas, sinais de afecto, presenças. A comunidade, 
através dos seus movimentos e serviços, deverá saber encontrar 
maneiras de estar junto de todos. O Natal passa por esta rede que 
a todos une na alegria da mesma festa.

Queremos protagonizar uma caridade que vê com o coração. Isto 
significa individualizar as pessoas e famílias que na comunidade se 
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encontram sozinhas. É grave o problema da solidão. Não há alegria 
no rosto de muitas pessoas das nossas comunidades. Deveríamos 
ousar entrar dentro de muitas casas onde a tristeza e, quem sabe 
as lágrimas, podem obscurecer a alegria natalícia. Envolvamos os 
nossos cristãos para que na noite de Natal, ou neste dia de vida 
familiar, ofereçam sinais de amor a quem não terá o calor familiar. 
É algo de que falamos sempre. Este ano, quando temos mais tempo 
disponível, teremos de fazer experiências que nos irão surpreender 
e enriquecer. São pessoas vizinhas, do mesmo prédio, conhecidas 
e a viver longe, que não vemos há muito ou pouco tempo, que 
estão nas suas casas, nos hospitais, nos lares. Entrelacemos a vida 
de todos. A força do cristianismo reside na certeza de sermos um 
único corpo que tem um só coração e uma só alma.

Se este Natal é um momento para caminharmos juntos, façamos 
com que esta caminhada seja um compromisso para sonharmos 
juntos. Não podemos contentar-nos em percorrer sempre os mesmos 
caminhos. Precisamos de acreditar que é possível uma Igreja diferente, 
mais fiel ao projecto de Cristo e aos desafios que o mundo lhe 
vai lançando. Não podemos ser mesquinhos e permanecer presos 
aos hábitos e rotinas. Sonhemos mas sonhemos juntos. Que o Natal 
nos leve mais longe. O que poderá acontecer de novo por causa 
deste Natal em tempo de pandemia?

 

Recuperar a amabilidade

 Mensagem de Natal do senhor D. Jorge Ortiga.
 
Este Natal passará à história como um Natal diferente. Sentimos 

tristeza por não fazer o que sempre fizemos. Não experimentámos 
os afectos habituais. Lamentamos o isolamento a que nos vemos 
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obrigados. Parece  que nos falta alguma coisa. Com tantos con-
dicionalismos, devemos encontrar alguma coisa que mostre que o 
Natal não perdeu a sua beleza. Menos coisas exteriores, mas algo 
de novo a nascer para ficar.

Com esta intenção, recupero um pensamento da encíclica 
Fratelli tutti. O Papa afirmou que para construirmos uma fraterni-
dade universal, através de uma amizade comprometida, teremos de 
recuperar a amabilidade. Recuperar a amabilidade porque se trata 
de uma atitude que resplandecia nas relações e que hoje, fruto de 
muitas situações, nomeadamente a pressa e o anonimato em que 
se vive, está a ficar esquecida e, quem sabe, para algumas pessoas 
a desaparecer. O Santo Padre defende o que deve caracterizar o 
relacionamento: não tolerar atitudes ásperas, rudes, duras mas tam-
bém, de um modo positivo, cuidar dos comportamentos benignos, 
suaves, capazes de confortar e apoiar em todos os momentos.

Quando nos preocupamos com a amabilidade para com os 
outros, somos capazes de os ajudar para que a sua vida se torne 
mais serena, sempre mas sobretudo quando se encontram envolvidos 
por problemas, angústias, interrogações. Devemos ser capazes de ter 
amabilidade no trato, cuidado para não magoar com as palavras 
ou os gestos, aliviar os pesos que incomodam. Ao mesmo tempo, 
reconhecer que a amizade, toda ela mas sobretudo a familiar, “exige 
palavras de incentivo, que reconfortam, consolam, fortalecem, esti-
mulam, angustiam, irritam, desprezam”. Pensando um pouco, não 
teremos de rever a nossa linguagem, o que é que comunicamos 
com as nossas palavras? Alegria? Tranquilidade? Serenidade? Tris-
teza? Sofrimento? Inquietações? Noites sem dormir? Feridas que 
marcarão para sempre a vida? Pensamos sempre no que dizemos 
e no modo como o fazemos?

Para que a amabilidade aconteça e resplandeça no quotidiano das 
nossas vidas, necessitamos de encontrar tempo e energias para nos 
demorarmos com os outros e tratar serenamente com eles. Sabemo-
-nos muito ansiosos e sem disponibilidade para pensar no próximo 
e vizinhos, temos muitas urgências na vida que não permitem a 
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alegria de ajudar os outros a serem felizes. O Papa reconhece que, 
de vez em quando, “verifica-se o milagre de uma pessoa amável, 
que deixa de lado as suas preocupações e urgências para prestar 
atenção, oferecer um sorriso, dizer uma palavra de estímulo, possi-
bilitar um espaço de escuta no meio de tanta indiferença.”

A coragem de recuperar a amabilidade é tarefa para todas as 
relações sociais, a exigir uma verdadeira mudança do estilo de vida, 
mas encontra espaço de um modo especial na família. É aqui, em 
primeiro lugar, que teremos de ser amáveis, com tudo o que isto 
significa, uns para com os outros. Sugiro-o nesta noite de Natal, mas 
como apelo a comportamentos novos a extrair da anormalidade do 
que estamos a viver. Como atitudes concretas, o Santo Padre volta 
a lembrar a trilogia de palavras a usar nos contextos diferentes da 
vida mas com uma incidência especial no ambiente familiar. “Com 
licença”, “Desculpe”, “Obrigada”. Usando-as oportunamente daremos 
uma qualidade diferente aos nossos relacionamentos.

A nós que queremos caminhar juntos, aponto um lugar onde 
esta doutrina deve ser particularmente vivida. Somos família e a 
família deve ser trabalhada todos os dias. Não é suficiente juntar 
pessoas com um número grande ou pequeno. Ela existe quando 
vivemos intensamente o amor entre todos e o concretizamos através 
de pequenos gestos, alguns escondidos e outros bem visíveis em 
determinados momentos. Somos família de sangue mas também na 
Igreja que nos ensina e mostra que o baptismo nos uniu numa 
comunhão que deveremos experimentar sempre mais. Precisamos 
de estar juntos nas nossas igrejas. Mesmo fora delas, existe entre 
nós uma corrente que imana e nos torna único corpo. Ainda não 
acreditamos suficientemente nesta doutrina. Renovemos, também, 
neste natal, a certeza de estarmos interligados na fé, no amor e 
na esperança.

É nesta certeza que quero abraçar cada um, com muito afecto e 
carinho. Olho para as pessoas que se encontram sozinhas. Recordo 
os idosos que se encontram nos lares longe do ambiente familiar. 
Alargo o coração aos doentes nos nossos hospitais. Manifesto amor 
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e estima a todos quantos trabalham, nestes dias e sempre, para 
garantir qualidade de vida: médicos, enfermeiros, operacionais da 
saúde, bombeiros, voluntários. Olho, com muito reconhecimento, 
para todas as IPSS, carregando com as direcções e trabalhadores a 
vontade de sacrificadamente servir mesmo à custa de noites sem 
dormir.

Uno-me, particularmente, a todos quantos se comprometem, 
abnegada e sacrificadamente, para que as nossas paróquias cresçam 
quotidianamente na lógica do amor e do testemunho do bom 
Samaritano. Aos sacerdotes e consagrados não receio em afirmar 
que quero bem a todos e a cada um. Aos seminaristas e a quem 
procura o sentido para a vida lembro que nada há melhor do 
que o Amor de Deus. A todos os empenhados nas paróquias, em 
qualquer área e sector, recordo que o caminho a percorrer é longo 
mas recompensador. Aos políticos, em qualquer serviço institucional, 
ofereço a vontade de caminharmos juntos para uma fraternidade 
onde os direitos são para todos.

Abraço, particularmente, os pobres, nos diversos rostos da pobreza, 
e asseguro que continuaremos a fazer o melhor para que vivam 
felizes. Sinto-me próximo de todos os reclusos na esperança de 
que aproveitem o tempo de prisão para estruturar uma verdadeira 
reintegração na sociedade. Asseguro um carinho especial aos sem 
abrigo a quem gostaria de oferecer a vontade séria de voltarem 
ao convívio com os seus. Estou com aqueles que não se puderam 
juntar aos seus para passar as festas juntos e asseguro-lhes que 
amanhã voltarão os encontros familiares.

A todos, sem excluir ninguém, católicos e não só, conhecidos 
ou desconhecidos, quantos vivem no território da Arquidiocese de 
Braga, digo: pertenceis à minha família. Vivo para vós. Aceitai a 
certeza do meu amor. Que o Deus Menino nos liberte da pandemia 
e conceda o dom de dias tranquilos e sem medos.
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Natal: amor acolhido,
amor oferecido

 

Mensagem do senhor D. Jorge Ortiga para a 
noite de Natal.

 
Neste ambiente de festas natalícias, escrevo um simples cartão de 

boas festas. Dirijo-me aos católicos e a todos quantos acreditam na 
necessidade e na urgência de construir um mundo diferente e melhor. 

O Papa Francisco pediu aos cristãos que fossem capazes de, 
neste ano anormal de pandemia, purificar o Natal. Nele não haverá 
muita coisa a que nos fomos habituando ao longo dos anos. Com 
menos gestos exteriores, trabalhemos para que permaneça o essencial, 
o seu verdadeiro significado.

A sociedade de consumo impõe a quase obrigação de oferecer 
presentes para, em contrapartida, também os receber. Corre-se, por 
isso, para encontrar o que possa agradar, sabendo que os outros 
corresponderão aos nossos gestos. Natal parece um jogo de prendas 
recebidas e prendas oferecidas.

O significado profundo do Natal reside em Deus que se oferece, 
tal qual é, a quem o quer receber. Cristo é o rosto de Deus, que 
sabemos ser amor, e que deseja entrar nos corações disponíveis, de 
modo a que cada um possa dizer “eu sou um amado por Deus”.

No meio de todas as contingências, da pandemia e de tantos 
outros problemas, o Natal diz-me que Deus está comigo e que 
me ama como só Ele sabe amar. Não retira do meu caminho as 
adversidades. Unido a Ele, e acreditando verdadeiramente no Seu 
amor, tudo pode ser encarado de um modo positivo, experimen-
tando assim a serenidade que só a fé proporciona.

Se sou e me sinto amado por Deus, terei de acreditar que a 
minha vida só é compreensível na lógica da dádiva. Vivo para me 
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oferecer através de um amor oferecido àqueles com quem vivo e 
me encontro. Mais ainda, o amor de Deus-Pai acolhido impele-me 
a descobrir uma fraternidade universal que me corresponsabiliza na 
construção de um mundo onde a dignidade não é privilégio de 
alguns mas certeza de um direito que não exclui ninguém.

Um mundo de irmãos não pode ser considerado uma mira-
gem ou um sonho utópico. É um dever que nasce da vida feita 
dádiva, numa aventura que não escolhe quem amar mas privilegia 
os mais pobres.

A pandemia veio sublinhar a fragilidade da vida humana. Nin-
guém é senhor da sua vida. Nenhuma forma de auto-suficiência 
está consolidada. Estamos nas mãos uns dos outros. A era que o 
Natal inaugurou identifica-se por uma fraternidade solidária que 
continua a ser válida para o hoje da Humanidade.

Purifiquemos o Natal. Aceitemos a dádiva de Deus que se ofe-
rece com o amor. Acreditamos que vivemos para amar e que, no 
fim da vida, seremos julgados pelo amor que oferecemos. Cuidando 
de nós, cuidemos dos outros e da natureza que Deus nos ofereceu. 
Descobriremos o verdadeiro significado do Natal e recuperaremos 
a serenidade de que a pandemia parece querer roubar-nos.

Bom Natal, como experiência de um amor concreto, para todos 
nas famílias e na sociedade.

 

Um Natal com tempo
 

Discurso do senhor D. Jorge Ortiga na Festa de 
Natal do Clero, em 22 de dezembro.

 
A pandemia está a proporcionar muitas lições. Importa que as 

saibamos aproveitar. Dizemos que nada ficará igual. Permitamos 
que deixe marcas positivas, capazes de inculcar novos hábitos ou 
de confirmar atitudes e opções.
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Com as restrições que nos são impostas, verificamos que dis-
pomos de mais tempo na nossa vida. Outrora era frequente referir 
que as interpelações pastorais nos sufocavam. As agendas impunham-
-nos um ritmo acelerado numa azáfama permanente. A vida não 
era reflectida. Era um suceder de actividades que geravam muito 
cansaço. Hoje, pelo contrário, em muitos momentos cansamo-nos 
por não ter que fazer.

Nesta situação, reconhecendo que temos mais tempo, permiti 
que diga: é urgente tempo para ter tempo.

– Ter tempo para reestruturar a nossa vida para com Deus. Não 
somos meros tarefeiros. Somos consagrados e a vida espiritual tem 
as suas exigências. Não basta serem celebrados os mistérios para os 
outros. Necessitamos de uma relação vital com Deus, com momen-
tos de oração pessoal, serenidade para a liturgia das horas, espaço 
para devoções pessoais, nomeadamente o rosário e a reconciliação. 
Deus na nossa vida precisa de tempo. Não é facultativo. Estrutura 
e condiciona a vida pessoal e o ministério.

– Ter tempo para um ministério de evangelização serena e 
alegre onde se reconhece que se vive para o povo que nos foi 
confiado, pensando na qualidade do que lhe oferecemos como 
ovelhas a alimentar, cuidar e acompanhar. A evangelização necessita 
de preparação, de modo a evitar a rotina e adquirir capacidade 
para entusiasmar o povo para uma efectiva corresponsabilidade. O 
mundo, para quem vivemos, solicita muita criatividade para que a 
fidelidade se torne atractiva e convincente.

– Ter tempo para crescer na comunhão com todo o povo a 
quem servimos. Não pregamos o amor, vivemos o amor com todos. 
Construir comunidade é a tarefa principal do ministério e, por isso, 
importa dedicar tempo a amarmo-nos reciprocamente através de 
uma comunhão espiritual e material. Somos comunidade onde tudo 
deve circular e onde os bens materiais que usamos são expressão de 
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uma economia de comunhão transparente, responsável, que nunca 
pode ser descurada ou interpretada superficialmente. Cuidar das 
coisas pequenas garante que somos fiéis nas grandes.

 
– Ter tempo para cuidar de nós como pessoas que necessitam 

de equilíbrio psíquico, algo que alcança com hábitos de descanso 
regular e cuidado atento à alimentação. A saúde é um bem precioso 
que solicita atenção. O trabalho pastoral depende de um grande 
equilíbrio, necessário para uma doação espontânea e incondicional. 
A vida regrada dá qualidade ao ministério e garante verdadeira 
realização pessoal.

 
– Ter tempo para reflectir, pensar, estudar significa responsabi-

lidade na condução do povo de Deus. Outrora bastava a repetição 
de actividades, uma comunicação monocórdica da doutrina. Hoje 
as exigências são muitas e os desafios interpelam quem quer viver 
conscientemente. A formação não está terminada. Precisamos de 
um estudo com os outros, nos diversos momentos que a pastoral 
oferece, mas ninguém nos substitui de um trabalho intelectual que 
terá de ser quotidiano.

 
– Ter tempo para cuidar da harmonia da vida pessoal e co-

munitária. Deus salva o mundo através da beleza que tem muitas 
exigências concretas no modo de viver e de cuidar da comunidade. 
Não é residual esta preocupação com o estético e o belo. Não 
precisamos de riquezas para mostrar a sublimidade de Deus. Bastam 
coisas pequenas mas com o cuidado de uma permanente atenção 
e confronto com aquilo que é essencial. Pequenos cuidados com 
aquilo que vestimos e usamos na vida pessoal e nos dinamismos da 
vida pastoral mostram o valor da mensagem que trazemos em nós.

 
– Ter tempo par criar redes de intercâmbio e de partilha de 

vida, de ideias. No amor tudo deve circular. Enriquecemo-nos 
recebendo e contribuindo para o bem total do corpo eclesial 
quando não reservamos o que em nós acontece. Amar é comuni-
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car, aproveitando todos os meios que a modernidade nos oferece. 
Não somos ilhas e não caminhamos por estradas paralelas. Tudo 
se entrecruza e teremos de nos interessar por tudo quanto serve 
para colocar o Evangelho no coração da sociedade hodierna. Os 
meios digitais são o novo areópago para a Igreja.

 
A pandemia oferece-nos mais tempo. Não pode ser algo circuns-

tancial. Será graça se formos capazes de aproveitar para reestruturar 
o nosso tempo dando-lhe organicidade e mostrando a importância 
que tantas coisas devem ter. Importa organizar-se para estar bem e 
servir melhor. Saibamos extrair esta lição, revendo o nosso tempo 
e as prioridades que pautam a nossa vida.

 
Resumindo, que a pandemia nos dê tempo para ter tempo 

para Deus, para o ministério, para a comunhão, para o estudo, 
para a saúde, para cuidar da harmonia, para a comunicação. São 
sete expressões, quais cores do arco-íris que nos mostram a única 
luz de um amor incondicional a Deus e ao próximo. Que o Na-
tal nos dê tempo para estar com o amor de Deus. Ele fará com 
que a caridade, a viver intensamente pela comunidade eclesial, se 
manifeste no cuidado a ter com realidades que nunca podem ser 
desconsideradas mas que, muitas vezes, poderão estar a ser esquecidas.

 

Natal de proximidade
 

Homilia do senhor D. Jorge Ortiga na Solenidade 
do Natal do Senhor.

 
A luta contra a COVID-19 não permite que façamos tréguas. 

Rezamos e confiamos que seremos capazes de a ultrapassar. Só 
que já alterou muitos hábitos e vai exigir um novo estilo de viver.
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Neste novo estilo de viver, que todos desejamos alcançar, o Natal 
sublinhará realidades adormecidas e apontará valores de transcen-
dência incalculável para o convívio em Humanidade. Celebramos 
o nascimento do Deus Menino, que nasceu para se identificar com 
todo o género humano, sem distinção de raças, credos, etnias ou 
partidos. Veio para todos e com todos quis construir uma família 
partindo da sua experiência, ou seja, da vida de Deus que entra 
em comunhão com as pessoas.

Esta doutrina multisecular emerge da realidade dos acontecimen-
tos. A divisão da sociedade em classes, ricos e pobres, a classificação 
entre quem manda e quem obedece, poderá continuar mas está a 
ser terrivelmente abalada. Quem dera que a igualdade triunfasse 
definitivamente sobre as situações de marginalidade e de descarte. 
Quem dera que os políticos acreditassem que devem trabalhar para 
o bem comum e não só para clientelas e membros dos mesmos 
grupos ou partidos. Quem dera que a solidariedade triunfasse 
sobre a indiferença e instintos de enriquecimentos alheios à ética 
e às exigências do bem comum. Como nunca, o presépio pode 
gritar que nascemos todos iguais e que deveríamos crescer com 
os mesmos horizontes de felicidade, algo que não é privilégio de 
alguns mas direito de todos.

Se o Natal é este aproximar-se de Deus à Humanidade, para 
caminhar com ela, deveríamos ser capazes de reconhecer a importân-
cia deste companheiro de viagem. Deus acredita no Homem e não 
o abandona. Existem muitos esforços para afastar Deus da história 
da Humanidade. Foi sempre assim. É uma luta. Só que outrora os 
adversários eram conhecidos e não se escondiam. Hoje, a técnica 
consiste em não afrontar Deus mas viver como se Ele não existisse, 
e fazer com que este modo de viver adquira traços de normalidade. 
Tudo convém desde que satisfaça. Não se aceita a transcendência com 
os seus valores perenes e verdadeiramente humanos. Camufladamente 
e no anonimato, Cristo está a ser substituído, na caminhada da Hu-
manidade, por conveniências nem sempre claras. Os cristãos devem 
acordar e mostrar que, sem Deus, viver em sociedade será difícil.
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Conscientes desta realidade, sabemos que o caminhar com Cristo 
não nos afasta da história da Humanidade. Antes pelo contrário. 
Não só não podemos ser inimigos mas também nunca poderemos 
aceitar a indiferença do “arranje-se quem puder”. Somos um cor-
po de pessoas que entrelaçam as suas vidas e reconhecemos que 
a nossa vida se realiza tornando-nos tecedores de fraternidade. O 
beijo que não daremos ao Menino tem de se expressar nos outros, 
numa atitude de verdadeira universalidade e na certeza, que nunca 
pode ser esquecida, do “tudo o que fizeres ou deixares de fazer a 
um dos mais pequeninos a Mim o fizeste ou deixaste de fazer”. 
Nascemos para nos amarmos reciprocamente porque viemos de 
Deus que é amor.

O perigo do contágio está a impor-nos uma certa descon-
fiança em relação aos outros. Temos medo de nos aproximarmos. 
Insistimos no distanciamento físico e podemos estar a provocar o 
distanciamento social. Com receio de contaminar os nossos corpos, 
corremos o risco de contaminar os corações. A nossa Arquidiocese 
tem um programa a concretizar. “Viver intensamente a caridade”. 
Sabemos que a caridade está no centro do Evangelho e nela está 
a identidade da vida cristã. Somos cristãos se amamos, e o que 
amamos é que nos define pois a caridade é o rosto da nossa fé. 
Acreditamos em Deus e permitimos que o Seu amor se torne 
visível na relação com os outros. Deus é Pai de todos. A frater-
nidade universal não é um mero conceito. É a exigência de, em 
cada ser humano, ver um irmão.

Na concretização deste objectivo, o tempo da pandemia reclama 
duas atitudes. O nosso programa diz que onde há amor há um 
olhar. Precisamos de caminhar em permanente atenção, fazendo 
com que vejamos os outros com o coração. Sentimos a necessidade 
dos afectos mas pensamos que a afectividade só se expressa nos 
gestos tradicionais dos beijos e dos abraços. Mas há modos muito 
variados de a interpretar. Não podemos olhar os outros com a 
cómoda indiferença de quem passa ao lado, fazer de conta que não 
se vê, como algo que não nos diz respeito ou ver com atitudes 
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críticas que formulam juízos, interiores ou comunicados aos outros. 
Ver com o coração é acreditar na fantasia de pequenos gestos que 
valem muito mais do que grandes promessas. Dizia Santa Teresa 
do Menino Jesus que “uma palavra, um sorriso, muitas vezes são o 
suficiente para fazer florir uma alma triste.” Precisamos de dar largas 
ao coração e permitir que sugira comportamentos que parecem 
pequenos mas que podem dar qualidade a muitas vidas. Deixemos 
a fantasia do coração imaginar atitudes inéditas no relacionamento 
com as outras pessoas.

A par deste amor afectuoso que o Natal exige, teremos de ser 
capazes de olhar para a Humanidade ferida. Não é difícil encon-
trar sinais de dor e de angústia. É mais fácil cruzar os braços e 
esperar passivamente que alguém encontre soluções. O Natal, ao 
falar-nos da fraternidade universal, convoca-nos para uma respon-
sabilidade concreta que se expressa numa solidariedade dinâmica 
e libertadora. As coisas não se alteram por milagre, como se algo 
caísse do céu. A solidariedade tantas vezes apregoada não é uma 
doutrina, uma filosofia, um sentimento. Envolve a pessoa humana 
com tudo o que é.

O Evangelho mostra-nos como os apóstolos reconheceram Jesus, 
após a Sua morte, através das feridas que tinha nas mãos, pés e 
peito. Também hoje teremos de adquirir uma nova sensibilidade e 
atenção a tantas feridas existentes na Humanidade. O Natal terá de 
nos acordar para uma solidariedade efectiva de sofrer com quem 
sofre. A solidariedade nunca será uma estratégia. Trata-se de uma 
verdadeira responsabilidade para com os outros. Perante o Natal, 
teremos de redescobrir a dignidade de cada pessoa humana. A 
partir da fé teremos de encontrar, individualmente ou em Igreja, 
respostas para os novos desafios e perguntas que nos são formulados. 
Deixemos que o coração nos aponte, concretamente, as feridas de 
um mundo em sofrimento.

Este Natal pode sugerir-nos um modelo a imitar. O Papa 
Francisco proclamou um ano especial em honra de S. José. Fê-lo 
através de uma Carta Apostólica a que deu um título muito su-
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gestivo: “Com o coração de pai”. Colocando o coração nas festas 
natalícias, interpretamos as suas sugestões na esteira da paternidade 
vivida por S. José. O Papa aponta diversas características desta pater-
nidade. Deixo ficar uma “um pai com coragem criativa”. Perante a 
realidade social, provocada pela pandemia, mas já antes característica 
dos tempos que vivemos, precisamos de muita coragem. Não po-
demos acreditar em facilitismo. É íngreme o caminho a percorrer. 
Se a coragem for criativa, as dificuldades não nos deterão. Todos 
os problemas, por muito graves que sejam, podem transformar-se 
em oportunidade. Há sempre uma porta de saída a apontar para 
soluções não imaginadas. O mundo parece estar nas mãos dos po-
derosos, daqueles que não respeitam a história e querem construir 
o mundo sem valores que nos identifiquem. Se usarmos a mesma 
capacidade criativa do carpinteiro de Nazaré, o Natal não será 
uma simples festa social mas acontecerá como projecto de uma 
sociedade nova onde todos têm lugar.

O mundo espera pela nossa presença. Este Natal está a ser di-
ferente mas não está vazio de conteúdo. A sua mensagem é ainda 
mais eloquente. Por tudo o que disse, o Natal está a exigir que 
trabalhemos para que o mundo seja uma verdadeira família. Na 
verdade, somos uma família com aqueles que estão perto de nós 
mas também com aqueles que estão mais longe. Deixo, ainda, ou-
tra interpelação neste ano dedicado à Laudato Si’. Teremos de nos 
interrogar, também, sobre o que podemos fazer para que o mundo 
seja a nossa casa. Jesus nasceu fora da cidade, perdido numa gruta, 
terra de pastores. Hoje, o Natal faz-nos ver que só uma ecologia 
integral salvará o planeta e nele permitirá que a vida seja digna 
para todos. Não podemos deixar de ter atitudes bem concretas de 
respeito pela natureza. Aprendemos nas escolas. Ouvimos muitas 
notícias. Não permitamos que se destrua a Terra.

Ouçamos o silêncio do presépio. Não teremos o beijar do 
Menino. Abramos o coração a Cristo, descobrindo gestos concretos 
de afecto para com todas as pessoas conhecidas, e particularmente 
as mais próximas. Abramos os olhos às feridas da Humanidade e 
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acreditemos que o mundo pode ser diferente. Somos todos iguais. 
Ninguém consegue ser feliz sozinho. Coloquemos Cristo no nosso 
caminho e caminhemos com os outros em gestos de solidariedade 
e solicitude. O Evangelho de hoje dizia-nos que em Cristo está 
a vida e que Ele veio para que todos tenham vida. O Natal será 
verdadeiramente diferente se tivermos uma coragem criativa.

 

Eucaristia, celebrar a palavra 
em tempo de pandemia

Texto elaborado pelo senhor D. Jorge Ortiga, em 
11 de dezembro, a propósito do 40.º aniversário 
da revista TER.

Começo por agradecer a oportunidade que me é dada de 
poder partilhar algumas ideias sobre um assunto de particular 
importância para os cristãos. Também os não-crentes podem be-
neficiar com estas linhas, uma vez que a Bíblia tornou-se patri-
mónio da Humanidade, não só como livro literário com diversos 
géneros mas, sobretudo, porque é também a história de um povo 
que acreditou que seria feliz se escutasse o que Deus ia dizendo 
através dos acontecimentos e dos diversos profetas. Para além da 
sua dimensão sobrenatural, a Sagrada Escritura espelha uma das 
culturas mais antigas do mundo.

São muitos os aspectos que poderia abordar. Terei de optar. Não 
poderei falar propriamente da Eucaristia. Seria um argumento com 
muitas dimensões a considerar. Restrinjo-me a reconhecer que ela 
é um espaço de escuta da Palavra de Deus. Aí ela é proclamada, 
acolhida, interpretada e proposta como itinerário e vida.
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Também poderia pegar na ideia da celebração. Também aqui há 
muitas perspectivas a sublinhar. Entre outras possibilidades, celebrar 
significa realizar algo com tonalidades solenes e, também, recordar 
datas ou acontecimentos através da festa. Assim é de verdade.  
Na eucaristia, queremos reviver solenemente a história de amor 
de Deus pela Humanidade: o grande e festivo acontecimento de 
Cristo que se ofereceu, morrendo na cruz, e continua a oferecer-
-se a quem se quer alimentar de um pão que é o Seu corpo. 
A eucaristia é um momento de grande solenidade e festa que 
queremos celebrar, com alegria, reunindo-nos em assembleia de 
irmãos.

Deixarei alguns apontamentos sobre a Palavra e o que ela 
significa. Encerra um valor incalculável para todos os tempos.  
A pandemia, ao sublinhar a vulnerabilidade da vida humana, diz-
-nos que é importante apegar-nos àquilo que permanece. Jesus 
Cristo alertou no Seu Evangelho “passarão os céus e a terra mas a 
minha Palavra não passará” (Mt 24, 37 e Mc 13, 31). A pandemia 
demonstra a precariedade de todas as coisas. A vida é ameaçada mas 
tudo o que ela encerra apresenta-se como passageiro e sem valor. 
Perante a insignificância de um pequeno vírus destroem-se todas 
as desigualdades sociais. As riquezas valem pouco e as vaidades são 
insignificantes. No meio de tudo isto, a palavra prevalecerá para 
além de todas estas contingências.

Enumero, então, alguns apontamentos sobre a Palavra. Faço votos 
que suscitem curiosidade e vontade de entrar mais profundamente 
nos conteúdos. Esta Palavra não é algo a decorar para conhecer. 
É um manancial e fonte de muitos horizontes para uma vida a 
moldar-se por outros critérios.

1. Na Palavra é Deus que se revela. Fá-lo por obras, acon-
tecimentos e palavras pronunciadas. As obras descritas ajudam a 
compreender o Seu plano e são como uma espécie de palavras 
visíveis. As histórias acontecem como eloquência divina, encerrando 
não só curiosidades mas lições ricas e sugestivas.
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2. O Deus em quem acreditamos não é um Deus distante, 
inacessível e estranho à nossa vida. A Sua Palavra é um sinal da 
presença de Cristo, o verdadeiro revelador de Deus, no meio de 
nós. Quando é lida e proclamada na Liturgia é o próprio Deus 
que fala. Isto é uma certeza ignorada. Não existe, infelizmente, 
esta consciência e permanecemos distraídos, alheados, perdendo 
oportunidades de diálogo com quem, por amor, quer entrar na 
nossa vida. Um autor cristão escreveu que quando uma hóstia 
consagrada ou um pedaço de hóstia cai no chão sentimos que 
devemos recolhê-la com respeito e devoção. Acontece a mesma 
coisa quando pedaços da Palavra de Deus caem no chão e passam 
ao esquecimento.

3. Daí que a Palavra de Deus merece todo o respeito, assim 
como os livros sagrados que a encerram. Não são livros para co-
locar simplesmente na estante, nem mais um livro que se coloca 
na prateleira ou armário. Deve encontrar um lugar de veneração, 
não só na liturgia, mas também nas nossas casas. Ter uma Bíblia 
devia ser obrigação para todos os cristãos. Colocá-la em lugar de 
relevo, mesmo com alguma distinção notória, significa o apreço 
que lhe dedicamos e mostra a diferença que lhe atribuímos em 
confronto com outros livros.

É por isso que, na liturgia, a Palavra de Deus é beijada e, muitas 
vezes, incensada. São sinais que manifestam a nossa reverência não 
ao livro em si mas a Cristo, a Deus. Também acontece que, em 
algumas celebrações mais solenes, o Evangeliário (livro que contém 
os Evangelhos) serve para dar a bênção.

4. A Palavra de Deus é sempre uma boa notícia, uma boa 
nova. Vivemos num mundo de proliferação de ideias e palavras. 
Fala-se a propósito de tudo e quase sempre nos apegamos às 
notícias sensacionais e marcadas pela tristeza. Sem nos aperce-
bermos, vamos pintando as nossas conversas com tonalidades 
demasiado sombrias. É aqui que surge a diferença da Palavra. 
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Quer ser sempre um convite à alegria e à paz. Mesmo quando 
nos encontramos com passagens dramáticas, apocalípticas, vemos 
sempre raios de esperança e de certeza de que o sol vai raiar. 
Deus não é castigador. O Seu amor está em tudo e tudo serve 
para o mostrar e solicitar que O amemos em todos os mo-
mentos e, particularmente, nos mais complicados e enigmáticos. 
Também a Palavra pode ser luz boa que aponta caminhos de 
serenidade e tranquilidade.

5. Reconhecendo a Palavra de Deus na sua originalidade e 
peculiaridade, sabemos que a sua leitura deve ser preparada. Não 
é uma leitura como outra qualquer. A Igreja sempre a venerou 
como presença de Deus e, como tal, teremos de nos despir das 
preocupações para nos aproximarmos de coração limpo e aberto 
para a acolher. Isto quando a lemos pessoalmente ou quando a 
escutamos em ambiente de celebrações litúrgicas. Com a cabe-
ça cheia de muitas inquietações não há espaço para mais nada. 
Preparar-se significa criar ambiente e mostrar disponibilidade 
interior para a alegria do encontro.

6. Sabemos que é Deus que fala e teremos de nos colocar 
em atitude de escuta. O grande mandamento da lei dos judeus 
é apresentado por uma introdução. “Shemá, Israel”, Escuta Israel. 
Deus precede a palavra e, por meio dela, convida e espera uma 
resposta. Com as palavras que vamos ouvindo quotidianamente 
torna-se difícil esta exigência de escuta. O silêncio é difícil. Só 
assim se consegue entender mensagens de amor que são dirigidas 
a cada um, na sua situação concreta.

7. Por último, a Palavra de Deus não é para ser apenas lida 
ou escutada. Ela é proposta para a vida. O Evangelho fala do 
discípulo que escuta e a põe em prática. Não basta ter noções 
pormenorizadas contidas na Sagrada Escritura. Podemos conhecê-
-las de cor. Ficará sempre incompleta a sua compreensão se não 
chegarmos à intenção de a ir vivendo no meio das interrogações e 
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perplexidades. Ela é Palavra de vida e deverá nortear os passos da 
caminhada existencial. Nada lhe é estranho. Todas as circunstâncias 
são terreno fértil onde ela pode florir e dar frutos.

8. O encontro com a Palavra deverá ser sempre uma aventura 
pessoal. Mas só em grupo seremos capazes de a entender em 
profundidade. Nela Deus fala sempre. E, quando nos reunimos, 
Ele está no meio de nós para ampliar o que sussurra no interior. 
“Onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome, eu estarei 
presente no meio deles.” (Mt 18, 20). Compreender a Palavra, uns 
com os outros, com Jesus no meio, é a experiência que todos 
gostariam de fazer. Pode ser na família. E já muitas famílias o 
fazem. Pode ser a partir dos movimentos ou serviços pastorais. 
Tudo pode surgir por iniciativa de alguém que se enche de co-
ragem e convida amigos para constituir este grupo que reunirá 
nas casas particulares. A Arquidiocese de Braga quer fazer uma 
experiência neste sentido. Deu vida aos Grupos Semeadores da 
Esperança. Convido a que perguntemos por esta iniciativa ou a 
procurem na nossa página. Os subsídios existentes facilitam esta 
experiência.

Estou a ser longo. Peço desculpa. Deixei pistas. Espero que 
sejam compreensíveis. Não escrevi como literato ou escritor. Estava 
a pensar na vida e no concreto das situações.

Volto ao tempo da pandemia para concluir. Veio oferecer-nos 
mais tempo livre. Teremos de passar horas mais ou menos sozi-
nhos sem saber o que fazer ou passando o tempo em futilidades. 
Convido a que encontremos tempo para saborear uma história de 
amor. Façamo-lo sozinhos ou em grupo. Isto poderá ser uma lição 
a extrair da anormalidade do tempo que vivemos. Celebremos a 
Palavra, vivendo-a e comunicando-a neste tempo de pandemia. 
Valerá a pena.
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Na lógica do “pensamento
incompleto”

Texto escrito pelo senhor D. Jorge Ortiga por 
ocasião dos 75 anos da revista «Cenáculo».

Na celebração dos 75 anos da revista Cenáculo, mais do que 
um artigo de opinião gostaria de partilhar a minha experiência 
pessoal. Ela também fez parte da minha vida. Para além de alguns 
artigos e recensões críticas de livros, fui vice-administrador num 
ano e administrador noutro.

Começo por afirmar que a revista era assumida por todos com 
orgulho e as direcções procuravam suscitar interesse nos seminaris-
tas e no clero. Havia um envolvimento generalizado e os artigos 
procuravam corresponder ao que a Igreja estava a viver.

Tive a graça de desenvolver a minha teologia no período do 
Concílio Vaticano II. Eram grandes as expectativas mas nem sempre 
era possível seguir o ritmo dos trabalhos conciliares. A Cenáculo, 
através da permuta de livros e jornais, oferecia oportunidades para 
acompanhar tudo o que era publicado. Recordo, particularmente, 
a leitura do diário francês La Croix, que era lido pelos membros 
da direcção e todos os dias oferecia resumos das intervenções dos 
bispos e artigos de teólogos onde emergiam os sonhos e projectos 
de uma Igreja que, com muito custo, procurava situar-se em tempos 
novos e diferentes. A concretização do espírito conciliar demorou 
muito tempo. Houve sempre resistência por parte de muitos. Isto 
a nível mundial mas também na nossa Arquidiocese. Pessoalmente, 
fui bebendo desta novidade e devo reconhecer que, para além da 
formação teológica, ainda muito ligada aos rigores da Escolástica, 
fui sedimentando a ideia de uma Igreja que deveria crescer como 
Povo de Deus, na fidelidade à Palavra e na atenção aos novos 
desafios que lhe eram colocados na sua vertente interna e na re-
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lação com o mundo humano e religioso. No meio de tudo isto, 
a Cenáculo permitia o contacto com uma nova eclesiologia por 
aquilo que se ia escrevendo mas, sobretudo, pela abertura a leituras 
mais abrangentes dos problemas do mundo e da Igreja.

Sinal desta inquietação pelo “aggiornamento” foi a realização 
de uma exposição de livros, de paramentos e objectos litúrgicos 
com a qual procuramos celebrar os 20 anos da revista. Era ad-
ministrador e tocou-me a responsabilidade de a organizar, com 
tudo o que isto implicava naquela época, com menos meios ao 
nosso alcance. Contactamos todas as editoras, de Portugal e do 
estrangeiro (particularmente espanholas, francesas e italianas). Pe-
dindo um desconto especial, os livros viriam à consignação com 
a responsabilidade de pagamento dos portes e das devoluções, 
caso não fossem vendidos. Era uma grande responsabilidade e 
correram-se enormes riscos. Foram assumidos de um modo con-
venientemente pensado.

Conseguimos colocar no salão do Seminário Conciliar mais 
de cinco mil livros vindos de diversas proveniências. Também a 
reforma litúrgica motivou-nos para fazer com que uma exposição 
manifestasse a vontade de algo novo que também passaria pelas 
vestes litúrgicas, quando estávamos habituados a um modelo único 
de paramentos.

Esta responsabilidade trazia consigo um certo temor quando 
às contas finais, caso os livros não fossem vendidos. Deu-se um 
grande acolhimento por parte da Arquidiocese e, sobretudo, o ar-
cebispo da época compreendeu todas as nossas preocupações, ele 
que tinha defendido uma peculiar imagem de Igreja no Concílio. 
Reconheceu o trabalho realizado e compreendeu que a renovação 
eclesial passaria pela leitura. Daí que, impressionado pela coragem 
da revista, tranquilizou-nos dizendo que a Arquidiocese ficaria com 
todos os livros que não fossem vendidos. Constituiu-se no final uma 
pequena biblioteca com um número significativo de livros marcada 
pela actualidade que ficou disponível para que os Movimentos a 
pudessem consultar. Não sei onde foi parar. Só que, para mim, 
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este gesto do Arcebispo libertou-me de um peso que ainda hoje 
imagino aonde iria parar a minha coragem ao protagonizar esta 
iniciativa. Foi um modo digno de celebrar os 20 anos de uma 
revista dos seminaristas.

Não era fácil publicar quatro volumes num ano. Havia um 
número significativo de assinantes, sacerdotes e leigos. Só que não 
conseguiam cobrir todas as despesas. Era necessário recorrer à pu-
blicidade. Foi outra experiência interessante que fiz. Era necessário 
bater à porta de empresas, motivando-as para esta causa. O trabalho 
era ingrato mas consolador, não só pelos resultados mas também 
pelo relacionamento que permitia. Acontecia um envolvimento que 
ultrapassava a economia e entrava no mundo de uma correspon-
sabilidade efectiva que estimulava quem trabalhava. O trabalho dos 
seminaristas era reconhecido pela sociedade civil.

Ao fazer memória de um tempo que me marcou, gostaria de 
extrair uma possível interpelação para o hoje da revista. Impor-
ta que se imponha no âmbito da reflexão. Deve, porém, fazê-lo 
com muita criatividade, inovando com iniciativas que manifestam 
a vitalidade de uma revista que não envelhece com os seus 75 
anos mas ganha experiência para a colocar ao serviço da Igreja e 
da sociedade. O número um da Gaudium et Spes, apesar de ser 
citado a propósito e a despropósito, pode ser programático como 
proposta de investigação para a renovação da vida da Igreja. “As 
alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens do 
nosso tempo, sobretudo os pobres e de todos os que sofrem, são 
também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos 
discípulos de Cristo, e nada existe de verdadeiramente humano que 
não encontre eco em seu coração” (GS. 7).

Tudo o que é humano questiona a Igreja. O Papa S. João Paulo 
II afirmou-o categoricamente em variadíssimas ocasiões. O Papa 
Francisco não deixa passar nenhuma oportunidade para recordar 
este compromisso e vai testemunhando-o com gestos e atitudes.  
A uma revista de teologia compete ir ao encontro de tudo o que 
é humano para o dissecar e encontrar caminhos que o aproxime 
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do Evangelho por meio da Igreja. Hoje estamos a reconhecer uma 
certa incapacidade de estruturar uma teologia da incarnação onde se 
consegue intuir as preocupações do mundo para as abrir à dimensão 
da transcendência. É mais fácil abordar os assuntos mais comuns 
onde abunda a bibliografia e estudos teológicos. A novidade da 
reflexão está em escutar o Homem, deixando-o apresentar-se como 
é, para lhe apontar outros caminhos. Não estará aqui um itinerário 
a percorrer? Nesta procura pelo concreto, e numa reflexão sobre a 
universalidade da Igreja, a dimensão local ser prioritária. O mundo, 
fruto da globalização, é mais ou menos igual. O nosso contexto 
não deixa de ser original, irrepetível, e pode ser um argumento 
interessante para iniciativas e estudos.

Recordo ainda que, no meu tempo, nos deixávamos motivar 
pelo velho, mas sempre actual, slogan “plus ultra”, mais além.  
Os 75 anos merecem todo o reconhecimento pelo contributo dado 
à Igreja e à sociedade. Necessitamos de não nos contentarmos com 
o percurso realizado. Perante novos desafios, novas responsabilidades 
e respostas. O Papa Francisco, na “A alegria da Verdade”, afirma: 
“O teólogo que se compraz com o seu pensamento completo e 
concluído é um medíocre. O bom teólogo e filósofo mantém um 
pensamento aberto, ou seja, incompleto, sempre aberto ao mais de 
Deus e da Verdade, sempre em fase de desenvolvimento, segundo 
aquela lei que S. Vicente de Lerins descreve do seguinte modo: 
onmis consolidetur, dilatetur tempore, sublimetur aetate” (V.G. 3).

A quem trabalha, ou virá a trabalhar, deixo uma palavra de 
coragem e estímulo. As boas causas devem ser amadas. Os resultados 
acontecerão, para o bem do próprio e da Igreja.

Com o Papa Francisco, afirmo que a Igreja de hoje necessita 
de cristãos e teólogos com “pensamento aberto”. A novidade e a 
criatividade beneficiará a todos. Por muito caminho percorrido, 
seja pelo estudo ou pela publicação de trabalhos na “Cenáculo”, 
a aventura está sempre incompleta.
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Atividades pastorais
dezembro/2021

D. Jorge
 04 - Presidiu à celebração da Eucaristia em Padim da Graça, 

no centenário do nascimento de Elisa Fernandes da 
Silva.

 05 - Presidiu na Sé à celebração do dia de S. Geraldo.
 08 - Presidiu à celebração da Missa no Sameiro.
 10 - Participou online numa conferência promovida pela 

Pastoral da Cultura.
 12 - Esteve em Fonte Boa, Esposende, na bênção de uma 

estátua em memória de S. Bartolomeu dos Mártires.
 12 e13 - Efetuou a visita pastoral à paróquia de Santa Maria 

dos Anjos, no arciprestado de Esposende.
 14 - Esteve presente no Altice Forum, em Braga, na en-

trega dos «Galardões da Nossa Terra».
 18 - Presidiu à Missa de Natal da comunidade académi-

ca do Centro Regional de Braga da Universidade 
Católica Portuguesa.

 19 - Presidiu na Sé à celebração da Eucaristia.
 20 - Presidiu à celebração da Eucaristia na paróquia de 

Besteiros, no arciprestado de Amares.
 21 - Visitou os estabelecimentos prisionais de Braga e de 

Guimarães.
 22 - Participou no encontro de Natal do Clero.
 25 - Presidiu na Sé à celebração da Missa de Natal.
 27 - Presidiu à celebração da Eucaristia na igreja paroquial 

de Junqueira, Vila do Conde.
 

D. Nuno Almeida
 01 - Participou, por teleconferência, no Encontro Nacional 

dos Diáconos Permanentes, promovido pela Comissão 
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Episcopal das Vocações e Ministérios. Apresentou o 
documento “O Diácono Permanente ministro da 
proximidade”.

 05 - Visita Pastoral a Palmeira no arciprestado de Espo-
sende, com a celebração da Eucaristia e Crisma.

 06 - Conclusão da visita pastoral a Palmeira do arciprestado 
de Esposende.

 08 - Presidiu à Eucaristia da Solenidade da Imaculada 
Conceição no Seminário Menor da Arquidiocese de 
Braga.

 12 - Celebração da Eucaristia e Crisma em Fão, arcipres-
tado de Esposende.

 13 - Celebração da Eucaristia e Crisma em Fão, arcipres-
tado de Esposende.

 14 - Participou na reunião da Comissão Episcopal do 
Laicado e Família. Encontro por teleconferência.

 16 - Participou no Conselho Episcopal por teleconferência.
 25 -  Presidiu à Eucaristia no lugar das Pedrosas, paróquia 

de Sátão, diocese de Viseu.
 

Visitas Pastorais

A São Cláudio de Curvos e Santa Eulália de Palmeira
Nos dias 28 e 29 de novembro e 5 e 6 de dezembro, concluíram-

-se as visitas pastorais e foi celebrado o sacramento do Crisma, nas 
paróquias de São Cláudio de Curvos e de Santa Eulália de Palmeira, 
do arciprestado de Esposende, respetivamente nas datas mencionadas.

Ao Pe. Armindo Patrão de Abreu, pároco destas duas belas 
comunidades cristãs, e a todos os paroquianos, especialmente aos 
que se empenham nos organismos paroquiais e movimentos, um 
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grande bem-hajam por tudo o que vivemos nestes dias e pelo 
testemunho pastoral.

De salientar a fecundidade pastoral destas duas paróquias, bem 
patente nas celebrações litúrgicas, no dinamismo dos jovens e pelo 
empenho social, formativo e cultural. De registar a aposta em va-
liosos meios materiais e humanos.

Em Curvos foram crismados 23 adolescentes; em Palmeira 56. 
Todos os crismados foram convidados a integrar o grupo de jovens 
e desafiados ao protagonismo na paróquia e na sociedade, como 
discípulos-missionários guiados pelo Espírito Santo.

O Bispo Auxiliar recordou o que nos propõe o Senhor Arcebispo 
no Plano Pastoral: procurarmos «crescer e abundar na caridade, uns 
para com os outros e para com todos».

Aliás, também o tempo do Advento nos desafia a «abundar», a 
aumentar, a alargar, a progredir, a melhorar, a crescer, na caridade, 
no amor discreto e concreto. É tempo propício para abraçar a 
conversão sinodal ou comunitária e samaritana ou missionária na 
vida paroquial. O que significa para nós este desafio?

1. Não inventarmos nós a Igreja, pois ela é de Jesus Cristo, 
recebe-se d’Ele.

2. Não nos fecharmos, mas cultivarmos sempre uma atitude 
de acolhimento e diálogo em relação ao mundo que nos rodeia.

3. Tomarmos consciência da igual corresponsabilidade e partici-
pação, fomentando sempre o trabalho em equipa, procurar juntos a 
solução para os problemas, percorrendo o caminho da sinodalidade. 
É essencial a Equipa Pastoral Paroquial ou Secretariado Permanente 
do Conselho Pastoral, convocada e presidida pelo Pároco e formada 
pelos responsáveis ou líderes da pastoral litúrgica, profética, caritativa, 
familiar, de jovens e da comunicação e ainda por um membro do 
Conselho Económico. Se esta equipa de Palmeira se reunir com a 
de Curvos começa a surgir, na prática, uma Unidade Pastoral ou 
Colégio de Paróquias.
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4. Orientação constante para a missão, identificando e servindo 
“samaritanamente” as “periferias”. Isto acontece se nos reunirmos 
em “Grupos Semeadores de Esperança” ou outros ao redor da 
Palavra de Deus.

Missão não é agitação ou aceleração pastoral. Trata-se sim de, 
ao longe e ao lado, criarmos condições para que Jesus Vivo seja 
hoje audível, tangível e encontrável em nós e no meio de nós.

É a Voz de Cristo que, num Grupo Semeador de Esperança, 
desejamos escutar, para que Ele seja nosso companheiro, conterrâneo 
e contemporâneo.

5. Paróquia que tem consciência de ser célula da Arquidiocese, 
na atenção constante às propostas do nosso Arcebispo, D. Jorge e 
que cultiva a comunhão efetiva e afetiva com o Papa Francisco 
e toda a Igreja.

Resumindo:1.Equipa Pastoral Paroquial; 2.Grupos Semeadores 
de Esperança ou outros ao redor da Palavra; 3.Especial atenção à 
pastoral familiar; 4.Apoiar os jovens na peregrinação para a JMJ 2023.

 
A São Paio de Fão
Nos dias 12 e 13 de dezembro de 2020, concluiu-se a visita 

pastoral a São Paio de Fão. Esta visita aconteceu em simultâneo 
com a do Senhor Arcebispo à paróquia de Santa Maria dos Anjos 
de Esposende, que encerrou as visitas pastorais a este arciprestado.

A paróquia de Fão está confiada aos Padres Rui Jorge Neiva e  
Delfim Duarte Fernandes a quem agradecemos a entrega generosa 
no serviço pastoral e todo o cuidado na preparação e vivência 
da visita pastoral nas condições especiais de pandemia. Dizemos 
obrigado a todos os que, de tantos modos e com tanta dedicação, 
servem esta comunidade nos diversos organismos, movimentos e 
ministérios.

Receberam o Crisma 25 jovens, repartidos pela Eucaristia da 
manhã de sábado e pela da manhã de domingo. Nas duas celebrações, 
dois excelentes coros ajudaram a comunidade a viver festivamente, 
e na fé, estas importantes celebrações.
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Todos receberam como lembrança o CD, cujo título é um 
convite: “Agarra a Vida”.

O Bispo Auxiliar recordou que não basta o testemunho indi-
vidual. É necessário que haja comunidades vivas e acolhedoras. É 
essencial que exista uma “Equipa Pastoral” formada pelos líderes ou 
coordenadores da Pastoral Litúrgica, Profética, Social, por um casal 
que se ocupa da Pastoral Familiar e por um ou dois jovens. Fará 
parte um membro do Conselho Económico. Convoca e presidem a 
esta Equipa Pastoral os párocos. Juntos procuram deixar-se iluminar 
pelo Espírito Santo, pois a Igreja e cada paróquia não é só um, 
mas também não é cada um a fazer o que lhe apraz.

Reunindo as “Equipas Pastorais” das paróquias confiadas aos 
mesmos párocos torna-se efetiva a “Unidade Pastoral” ou “Colégio 
de Paróquias”. Resumindo, foram assumidos quatro compromissos:1.
Equipa Pastoral Paroquial; 2.Grupos Semeadores de Esperança ou 
outros ao redor da Palavra; 3.Especial atenção à pastoral familiar.

5. Apoiar os jovens na peregrinação para a JMJ 2023.
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Decreto de aprovação
de estatutos

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

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ESPORÕES, sito 
na paróquia de São Tiago de Esporões, Concelho de Braga, Arci-
prestado de Braga e Arquidiocese de Braga.

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

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

O ato fica registado na Cúria Arquiepiscopal Processo n.º 1870 
/ 2020 na Secção das Pessoas Jurídicas.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 03 de dezembro de 2020.

 

2. Serviços Centrais
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Provisões a corpos gerentes

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

VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA DE SÃO DO-
MINGOS DE GUIMARÃES, sita na Paróquia de São Paio 
de Guimarães, Arciprestado de Guimarães e Vizela, Concelho de 
Guimarães e Arquidiocese de Braga, constituídos por:

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente:  Pedro Miguel Castanheira Loureiro
Secretárias:  Maria José Moreira Figueiredo Cunha
   Olga Maria de Almeida Ribeiro

MESA ADMINISTRATIVA
Prior:    Belmiro Filipe Pinto dos Santos
Vice-Prior:   João Luís Castro Oliveira Novo
Secretária:   Ana Rita Ferreira Castelo
Vice-Secretário:  António Alberto Almeida de Carvalho
Tesoureiro:   José Manuel da Costa Ribeiro
Vogais:   João dos Santos
    Rogério Inácio Peixoto de Almeida

CONSELHO FISCAL
Presidente:  José Carlos Fernandes Antunes
Vogais:  Francisco José Pinto Azevedo
   Ovídio Francisco Leão de Macedo

ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA: 
P. Samuel Miranda Vilas Boas
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Esta homologação é válida de 28 de novembro de 2020 até 
28 de novembro de 2024.

E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 
1886 / 2020.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 03 de dezembro de 2020.

 
CONFRARIA DE SÃO PEDRO, SÃO TOMÁS DE 

AQUINO E NOSSA SENHORA DA LAPA, Paróquia de 
São João do Souto, Arciprestado de Braga e Concelho de Braga, 
constituídos por:

COMISSÃO ADMINISTRATIVA
Presidente:   P.e Carlos Nuno Salgado Vaz
Secretário:   P.e Armindo Ribeiro Gonçalves
Tesoureiro:   P.e António Luís Alves de Sousa
Vogais:   Cón. Roberto Rosmaninho Mariz
    P.e Mário Martins Chaves Rodrigues

ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA
D. Jorge Ferreira da Costa Ortiga

Esta homologação é válida de 29 de novembro de 2020 até 
29 de novembro de 2021.

Durante este tempo, a referida Comissão Administrativa assu-
me a obrigação de apresentação de contas referentes aos aos anos 
2016 / 2019.

E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 
1892 / 2020.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 10 de dezembro de 2020.

 
CONFRARIA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO 

DO MONTE DA FRANQUEIRA, sita na Paróquia de Divino 
Salvador de Pereira, Arciprestado de Barcelos, Concelho de Barcelos 
e Arquidiocese de Braga, constituídos por:
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ASSEMBLEIA GERAL
Presidente:  Manuel Fernandes de Sousa
Secretários:  Eng.º Manuel Albino da Silva Oliveira
   António Oliveira Batista

MESA ADMINISTRATIVA
Juiz:   Coronel Alberto Fernandes Santos
Vice-Juiz:  José Carlos Oliveira Ferreira
Secretário:  Dr. José Luís Gomes Arantes
Tesoureira:  Dr.ª Bertelina Maria Faria Neves Igreja
Vogais:  João Maria Loureiro Gonçalves
   Sarg. Mor. Francisco José Rodrigues Rosa
   António da Silva Ferreira
   Carlos Manuel Araújo Carvalho
   Porfírio Barreto da Costa

CONSELHO FISCAL
Presidente:  Dr.ª Paula Cristina Miranda Carvalho
Vogais:  Dr. Luís Carlos Martins Ribeiro
   Manuel António Quinta dos Santos

ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA: 
P.e Tiago Martins de Barros

Esta homologação é válida de 17 de dezembro de 2020 até 
17 de dezembro de 2021.

E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 
1884 / 2020.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 03 de dezembro de 2020.

 
CONFRARIA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, 

sita na Paróquia de São Martinho de Fradelos, Arciprestado de Bra-
ga, Concelho de Braga e Arquidiocese de Braga, constituídos por:
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ASSEMBLEIA GERAL
Presidente:  José Ferreira da Costa
Secretária:  Maria Alzira Ferreira Gomes
Secretário:  Paulo Daniel Tina Araújo

MESA ADMINISTRATIVA
Presidente:  Manuel Fernando Barbosa Ferreira
Secretária:  Elsa Maria Martins da Costa Barbosa
Tesoureiro:  Paulo Rafael da Silva Costa Correia
Vogais:  Agostinho Oliveira Carvalho
   José Alberto Ribeiro Leite

CONSELHO FISCAL
Presidente:  Artur Manuel Vieira Ferreira
Vogais:  Luís Miguel Martins Pereira da Cunha
   Januário Pereira Sá

ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA: 
P.e Jorge Agostinho Gomes Esteves

Esta homologação é válida de 13 de outubro de 2020 até 13 
de outubro de 2023.

E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 
1842 / 2020.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 29 de dezembro de 2020

CONFRARIA DO SENHOR DOS PASSOS, sita na Paró-
quia de São Miguel de Cabreiros, Arciprestado de Braga, Concelho 
de Braga e Arquidiocese de Braga, constituídos por:

ASSEMBLEIA GERAL
Presidente:  Arlindo Henrique Lobo Borges
Secretários:  Deolinda Sofia Araújo Ferreira
   José Ricardo Carvalho Oliveira
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MESA ADMINISTRATIVA
Presidente:  Francisco Lopes da Cruz
Secretário:  António Carlos Pinto da Rocha
Tesoureira:  Marisa Cláudia da Cruz Morgado
Vogais:  Domingos Oliveira Lourenço
   João César Alves da Rocha
   Maria de Fátima Martins Loureiro
   Domingos da Silva Pereira

CONSELHO FISCAL
Presidente:  Paulo Pereira de Melo
Vogais:  Manuel Martins Silva
   António Ferreira da Rocha

ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA: 
P.e Manuel José Ribeiro Pinheiro

Esta homologação é válida de 01 de fevereiro de 2020 até 01 
de fevereiro de 2023.

E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o n.º 
1888 / 2020.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 03 de dezembro de 2020.

 
CONFRARIA DE NOSSA SENHORA DA GUIA, sita 

na Paróquia de São Tiago de Outiz, Arciprestado de Vila Nova de
Famalicão, Concelho de Vila Nova de Famalicão e Arquidiocese 

de Braga, constituídos por:

ASSEMBLEIA GERAL
Presidente:  Manuel Augusto da Silva e Sá
Secretários:  Manuel da Silva Rodrigues
   Jorge Manuel Silva Ribeiro
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MESA ADMINISTRATIVA
Presidente:  Joaquim Moreira Vieira
Secretário:  Pedro Manuel da Silva Faria
Tesoureiro:  Miguel Manuel Vilas Boas Macedo
Vogais:  Jerónimo da Silva Figueiredo
   Firmino Lopes da Silva

CONSELHO FISCAL
Presidente:  Sérgio Manuel da Silva Miranda
Vogais:  José Albertino Alves de Sousa
   José da Costa e Silva

ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA: 
P.e Nuno Jorge Monteiro de Castro

Esta homologação é válida de 17 de dezembro de 2020 até 
17 de dezembro de 2022.

E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 
1919 / 2020.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 17 de dezembro de 2020.

 
CONFRARIA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO, 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:  Manuel Francisco Real Tomé
Secretários:  Isabel Maria Fernandes Duarte Pinto
   Guilherme Cunha Pires

MESA ADMINISTRATIVA
Presidente:  Amaro Fernandes Rosas
Secretário:  Manuel Barbosa da Silva
Tesoureiro:  António Barbosa da Silva
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CONSELHO FISCAL
Presidente:  Ezequiel Gonçalves Rosas
Vogais:  Joaquim Silva Brito
   Maria Lúcia Ferreira Correia Arantes

ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA: 
P.e Vitor Sérgio Azevedo Nogueira

Esta homologação é válida de 25 de outubro de 2020 até 25 
de outubro de 2023.

E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 
1889 / 2020.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 03 de dezembro de 2020.

 
CONFRARIA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO, sita 

na Paróquia de São Miguel Arcanjo de Marinhas, Arciprestado de
Esposende, Concelho de Esposende e Arquidiocese de Braga, 

constituídos por:

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente:  João Amândio Afonso Moreira
Secretários:  Joaquim Laranjeira Couto
   Manuel Henrique Pilar Peixoto

MESA ADMINISTRATIVA
Presidente:   Filipe Manuel Lopes Martins
Vice-Presidente:  Américo Filipe Brás Abreu
Tesoureiro:   Jorge Manuel Brito Ferreira
1º Secretário:  Carlos Tiago Santos Miranda Soares Morgado
2º Secretário:  António Cândido Ermida Vinha Dias Curvão
Vogais:   Joaquim da Silva Gonçalves   

    João Martins de Miranda
    Adolfo Pereira Ribeiro 
    Cândido Cardoso Amaro
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    Jorge Silva Sousa 
    Manuel Ribeiro Penteado
    Horácio do Pilar Patrão 
    Jaime Ferreira Barbosa

CONSELHO FISCAL
Presidente:  José Laranjeira Couto
Vogais:  Rolando Laranjeira Capitão
   José António Carqueijó Ribeiro

ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA: 
P.e Avelino Marques Peres Filipe

Esta homologação é válida de 10 de dezembro de 2020 até 
06 de setembro de 2022.

E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o n-º 
3771 / 2019.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 10 de dezembro de 2020.

 
CENTRO PASTORAL D. ANTÓNIO BENTO MAR-

TINS JÚNIOR, sito na Paróquia de Nossa Senhora da Oliveira, 
Arciprestado de Guimarães e Vizela, Concelho de Guimarães e 
Arquidiocese de Braga, constituídos por:

DIREÇÃO
Presidente:  P.e Paulino Alfredo de Oliveira Carvalho
Tesoureiro:  Delfim Alexandre Gomes Mata
Secretária:  Maria Manuela da Silva Ferreira Dias

CONSELHO FISCAL
Presidente:  Laura Maria da Silva Almeida Ferreira
Secretária:  Maria Sunamita Silva Costa Coutinho
Vogal:   Ir.ª Maria Alice Anacleto dos Santos
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Esta homologação é válida de 02 de dezembro de 2020 a 25 
de junho de 2023.

E, para constar, se outorga esta Provisão registada com o n.º 
1885 / 2020.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 03 de dezembro de 2020.

 
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE PARADA DE 

GATIM, sito na Paróquia de Divino Salvador de Parada de Gatim, 
Arciprestado de Vila Verde, Concelho de Vila Verde e Arquidiocese 
de Braga, constituídos por:

DIREÇÃO
Presidente:   P.e Dayakar Reddy Thumma
Vice-Presidente:  Manuel João Veloso Barbosa
1.ª Secretária:  Deolinda Dantas Gomes
2.º Secretário:  Alberto Ribeiro de Barros
Tesoureiro:   José Correia Duarte

CONSELHO FISCAL
Presidente:  Adelino Gomes
Secretário:  António Manuel Faria Fernandes
Vogal:   João da Cunha de Sousa Barros

Esta homologação é válida de 03 de dezembro de 2020 a 03 
de dezembro de 2024.

E, para constar, se outorga esta Provisão registada com o n.º 
1890 / 2020.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 03 de dezembro de 2020.

 
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SOBREPOSTA, 

sito na Paróquia de Santa Maria de Sobreposta, Arciprestado de 
Braga, Concelho de Braga e Arquidiocese de Braga, constituídos 
por:
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DIREÇÃO
Presidente:   P.e Joaquim Filipe Dias Antunes
Vice-Presidente:  José Carvalho da Silva
Secretária:   Maria Teresa Fernandes da Silva
Tesoureira:   Maria de Fátima Rodrigues Gonçalves
Vogais:   António Silva Teixeira;
    Manuel Joaquim Marques da Costa
    Fernando José Antunes Lopes

CONSELHO FISCAL
Presidente:   Domingos Antunes Mendes
Secretário:   Manuel Martins Leite de Carvalho
Vogal:    José Rodrigues Alves

Esta homologação é válida de 10 de outubro de 2020 a 10 
de dezembro de 2024.

E, para constar, se outorga esta Provisão registada com o n.º 
1900 / 2020.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 10 de dezembro de 2020.

 
CENTRO SOCIAL JOÃO PAULO II, sito na Paróquia de 

São Miguel de Apúlia, Arciprestado de Esposende, Concelho de 
Esposende e Arquidiocese de Braga, constituídos por:

DIREÇÃO
Presidente:   Maria Teresa Araújo Martins Falcão
Vice-Presidente:  José Manuel Coelho Dias Fernandes
1.º Secretário:  Paulo Lopes Oliveira
2.ª Secretária:  Carmen Saleti Fradique Gonçalves
Tesoureiro:   José Luís Souto Mendes Castro
Vogais:   António João Oliveira Brandão Carvalho  

    Emílio Gomes Enes
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CONSELHO FISCAL
Presidente:  Manuel Gonçalves Moreira
Secretária:  Maria Amélia Esteves Faure da Rosa Santos
Vogal:   Paula Maria Santos Cunha Silva

Esta homologação é válida de 03 de dezembro de 2020 a 09 
de outubro de 2023.

E, para constar, se outorga esta Provisão registada com o n.º 
3880 / 2019.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 03 de dezembro de 2020.

 
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE RUIVÃES, sito na 

Paróquia de Divino Salvador de Ruivães, Arciprestado de Vila Nova 
de Famalicão, Concelho de Vila Nova de Famalicão e Arquidiocese 
de Braga, constituídos por:

DIREÇÃO
Presidente:   P.e João Manuel Pinheiro Antunes
Vice-Presidente:  Duarte Antenor Silva Veiga
1.º Secretário:  Rogério Manuel Santos Costa
2.º Secretário:  Vítor Manuel Coelho Mirra
Tesoureiro:   José Maria Azevedo Dinis

CONSELHO FISCAL
Presidente:   Sérgio Ricardo Araújo Rodrigues
Secretário:   Arlindo da Silva Nogueira
Vogal:    Abílio Carneiro Azevedo

Esta homologação é válida de 10 de dezembro de 2020 a 10 
de dezembro de 2024.

E, para constar, se outorga esta Provisão registada com o n.º 
1902 / 2020.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 10 de dezembro de 2020.
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CASA DO CRUZEIRO, sito na Paróquia de São Jorge de 
Airó, Arciprestado de Barcelos, Concelho de Barcelos e Arquidiocese 
de Braga, constituídos por:

DIREÇÃO
Presidente:  Ir.ª Maria Madalena Pereira do Vale
Secretária:  Ir.ª Idalina da Conceição Martins Ferraz
Tesoureira:  Ir.ª Maria Otília Chaves Martins

CONSELHO FISCAL
Presidente:  Irª Adelina da Conceição Amaral Cordeiro
Secretária:  Ir.ª Rosa de Lima Oliveira
Vogal:   Ir.ª Adelaide da Conceição Carvalho Lopes

Esta homologação é válida de 15 de dezembro de 2020 a 15 
de dezembro de 2024.

E, para constar, se outorga esta Provisão registada com o n.º 
1912 / 2020.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 15 de dezembro de 2020.
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Informações diversas
Um Momento de Oração pela Vida e Vocações celebrou-se 

em 03 de dezembro na igreja paroquial de Gualtar, numa iniciativa 
do Departamento Arquidiocesano da Pastoral Vocacional e da Zona 
Pastoral da Cidade e Este do Arciprestado de Braga.

Além de procurarem interpelar a comunidade, estes encontros 
têm sido momentos propícios à oração pelas vocações específicas, 
como a do matrimónio, a do sacerdócio ministerial e a de vida 
consagrada em geral, ou também, mais genericamente, vocações a 
ministérios laicais ligados aos carismas recebidos.

 
A celebração da solenidade de S. Geraldo, em 05 de 

dezembro, limitou-se este ano à celebração, na Sé, da Eucaristia 
presidida pelo senhor D. Jorge Ortiga.

 
Escola de Famílias. O Departamento Arquidiocesano da 

Pastoral Familiar promoveu em 06 de dezembro, online, a segunda 
sessão deste ano letivo da Escola de Famílias.  José Carlos Miranda 
desenvolveu o tema «Família na expetativa… com Esperança!»

 
A Pastoral da Cultura promoveu em regime e-learning um 

ciclo de conferências subordinado ao tema «Pensar (De Novo)».

3. Programa Pastoral
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O programa, que principiou em 10 de novembro com uma 
intervenção de Paulo Portas, compreende a abordagem dos seguintes 
temas: Liderança: decidir em tempos incertos; Gestão do tempo – 
como lidar com o excesso de tarefas; Ética prática para os dias de 
hoje; Cidadania e participação política; Os desafios da comunicação.

A conferência seguinte está prevista para 11 de janeiro.
 
Um concerto de Natal, pelo Coro Académico da Universidade 

do Minho, realizou-se em 18 de dezembro na Sé. A assistência foi 
limitada a 50 pessoas.

 
As visitas pastorais ao arciprestado de Esposende termi-

naram em 13 de dezembro.
Principiaram em 31 de janeiro mas tiveram de ser  interrom-

pidas devido à pandemia. Recomeçaram em 3 e 4 de outubro.
 
Jornada Mundial da Juventude (JMJ). O Departamento 

Arquidiocesano da Pastoral dos Jovens realizou em 09 de dezembro 
o Conselho Arquidiocesano de Pastoral Juvenil, que começou com 
uma celebração e oração presididas pelo senhor D. Jorge Ortiga, 
na presença dos responsáveis nacionais da JMJ, D. Américo Aguiar, 
presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, e o padre Filipe Diniz, 
responsável pelas pré-jornadas e pela peregrinação dos símbolos 
das jornadas. Foi feita a bênção e entrega da réplica da cruz das 
jornadas às equipas arciprestais da arquidiocese.

Arciprestado de Braga. O Clero da Zona Pastoral da Cidade 
e Este reuniu em 09 de dezembro.
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Notícias diversas
Um encontro de Natal do Clero realizou-se online em 

22 de dezembro.
O programa incluiu uma conferência de Alexandre Freire Duarte, 

da Faculdade de Teologia, com o tema «Revitalizar a Adoração em 
tempos pandémicos».

 
Neste mesmo dia o senhor Arcebispo Primaz, D. Jorge Ortiga, 

foi surpreendido com um livro – “D. Jorge Ortiga, Artesão da 
Unidade” – destinado a homenageá-lo. A obra narra a vida do 
prelado desde a infância até à atualidade.

“Para ser do agrado do Senhor Dom Jorge, o livro, narrando 
a sua vida, deverá conceber-se sobretudo à base de fotografias, de 
leitura muito leve, com pouco texto, ainda que focando o essencial. 
E a pessoa que o deverá escrever está aqui à minha frente – dizia-
-me, em ambiente de refeição, o Senhor Dom Nuno Almeida”, 
pode ler-se na introdução assinada pelo Cónego José Abreu, a 
quem coube a tarefa de organizar esta compilação de memórias 
fotográficas.

Ao longo de 265 páginas é possível ver os principais momen-
tos que marcaram a vida de D. Jorge Ortiga, como são exemplo 
o período em que foi Reitor da Basílica dos Congregados ou 

4. Clero e Seminários
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o 40.º Sínodo Arquidiocesano de Braga, bem como várias obras 
de que foi artesão, intimamente ligadas à Pastoral Social, a sua 
grande marca.

“Fortes são as marcas deixadas na pastoral social e na pastoral 
da cultura. Aqui, algumas iniciativas, verdadeiramente originais, 
colocaram Braga na melhor agenda cultural do país. Dado à boa 
paz, sempre em busca da concórdia, o Senhor Arcebispo manteve a 
via do diálogo aberta com toda a gente, colhendo bem-querenças, 
quer entre as hostes eclesiásticas (desde os Papas que conheceu aos 
Bispos com quem conviveu, desde os sacerdotes aos leigos), quer 
até com os representantes do poder civil. Nestes últimos tempos, 
com a benesse de ter como Presidente da República um arqui-
diocesano”, adianta o Cónego José Paulo.

O Deão do Cabido da Sé de Braga explicou ainda que foi 
dado um tom propositadamente alegre à obra, dado que não deve 
ser encarada como uma despedida.

“Não quisemos dar um ar de despedida, nem de tristeza, por-
que há sempre caminhos e formas de perpetuarmos este projeto 
de unidade que é o do Senhor Arcebispo. Que este livro seja mais 
uma forma de fazermos dele memória contínua”, pediu.

O Arcebispo Primaz confessou-se “mudo” perante a surpresa e 
agradeceu a todos os envolvidos, explicando que espera que a obra 
possa servir para fomentar a unidade e nunca a divisão.

 
Os Cónegos João Aguiar Campos e Fernando Teixeira 

Alves Monteiro (este, a título póstumo) receberam em 09 de 
janeiro a medalha de ouro da Câmara Municipal de Braga.

Fernando Monteiro exerceu notável atividade de caráter social e 
foi administrador da Empresa do «Diário do Minho». João Aguiar, 
com décadas de serviço à Comunicação Social, foi  diretor do 
«Diário do Minho», presidente do Conselho de Administração da 
Rádio Renascença, presidente do Secretariado Nacional de Co-
municações Sociais.
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O Cónego João Aguiar Campos recebeu também em 14 de 
dezembro o «Galardão Carreira», na entrega de «Galardões da 
Nossa Terra».

O P. Adélio Loureiro foi homenageado postumamente em 
27 de dezembro pela paróquia de Junqueira, no arciprestado de 
Vila do Conde e Póvoa de Varzim.

Uma estátua evocando aquele sacerdote, da autoria de Eduardo 
Bompastor, foi colocada junto à igreja paroquial.

Nascido em 23 de março de 1930 e falecido em 29 de dezembro 
de 2010, Adélio Loureiro foi pároco de Junqueira durante 43 anos.

 
O Cónego Joaquim Félix de Carvalho publicou o livro 

“Triságia”.
Mostra-nos a poética do Cónego Joaquim Félix em honra 

da Senhora da Ternura, um ícone presente na Capela da Imacula-
da, composto por cinco partes e baseado num antigo ícone russo, 
conhecido como A Nossa Senhora de Vladimir.

 
A Comunidade dos Seminários celebrou em 08 de dezem-

bro, no Seminário Menor, a solenidade da Imaculada Conceição. 
Presidiu à celebração da Eucaristia o senhor D. Nuno Almeida.
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Notícias diversas
O Instituto das Religiosas do Sagrado Coração de 

Maria está a celebrar 150 anos da sua fundação. Nasceu em 24 
de fevereiro de 1849 em Béziers, França, por iniciativa do padre 
Jean Gailhac, e veio para Portugal em 1871. Está em Braga desde 
02 de fevereiro de 1877. Possui três comunidades na cidade de 
Braga e uma na de Guimarães. Tem desenvolvido uma importante 
atividade nas áreas da educação e da intervenção social.

A Casa de Saúde S. João de Deus, em Barcelos, conquistou 
um prémio nacional pelo desenvolvimento de um projeto que 
investiu na formação dos utentes no domínio das novas tecno-
logias, dotando os formados de competências para a pesquisa de 
emprego por recurso às ferramentas digitais.

O P. António Júlio Mariano, s.j., faleceu em 09 de de-
zembro em Braga. Tinha 90 anos de idade e 72 de vida religiosa 
na Companhia de Jesus.

Vivia atualmente em Braga na enfermaria da comunidade da 
Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais e do Secretariado Nacional 
do Apostolado da Oração.

5. Religiosos/as
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Foi professor de Alemão e Inglês no Colégio das Caldinhas e 
dedicou-se também ao cuidado dos doentes como capelão hospi-
talar em Santo Tirso.

A Missa exequial foi celebrada no dia 10 na Capela de S. 
Barnabé, em Braga, seguindo-se o funeral.

 
Mariana Gonçalves Ferreira, do Instituto das Religiosas do 

Sagrado Coração de Maria, faleceu em 14 de dezembro na Casa 
de Acolhimento da Quinta da Armada (em S. Vítor, Braga).

No dia seguinte foi celebrada Missa exequial na capela da Casa 
de Acolhimento, indo a sepultar no Cemitério de Monte D’Arcos. 
Natural de S. Pedro de Merelim, tinha 89 anos.

 
Maria Augusta Ribeiro Lopes, do Instituto das Religiosas 

do Sagrado Coração de Maria, faleceu em 29 de dezembro na 
Casa de Acolhimento da Quinta da Armada (em S. Vítor, Braga).

No dia seguinte foi celebrada Missa exequial na capela daquela 
Casa.

Natural de Rio Caldo, arciprestado de Terras de Bouro, tinha 
87 anos.

Foi sepultada no cemitério da terra natal, em jazigo da família.
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Notícias diversas

Uma estátua de S. Bartolomeu dos Mártires, da autoria 
de Américo Abreu, foi benzida em 12 de dezembro num espaço 
público da paróquia de Fonte Boa, no arciprestado de Esposende.

Deve-se àquele Santo, quando Arcebispo de Braga, a mudança 
do nome da localidade de Fonte Má para Fonte Boa.

Na mesma altura foi lançado um livro de Manuel Penteado 
Neiva sobre Bartolomeu dos Mártires.

 
Um parque infantil foi inaugurado em 08 de dezembro pela 

Confraria do Sameiro.
Foi custeado por José Correia Fernandes e foi-lhe atribuído o  

nome de um filho daquele empresário, Domingos Correia Fernandes.
A Confraria do Sameiro lançou uma campanha de  angariação 

de fundos para reparar o edifício  da Casa das Irmãs Dominicanas, 
da Reitoria e da Casa das Estampas.

A paróquia de Besteiros, no arciprestado de Amares, inau-
gurou em 20 de dezembro a renovada igreja paroquial, após obras 
que se prolongaram por dez meses.

6. Património
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Notícias diversas
Uma exposição de presépios da artista Isabel Cardoso foi 

inaugurada em 03 de dezembro no Posto de Turismo do Sameiro.
Consta de três dezenas de peças em cerâmica.
A autora é natural de S. Pedro de Bairro, Vila Nova de Famalicão.
 
O Museu do Presépio foi inaugurado em Garfe, no arci-

prestado da Póvoa de Lanhoso, em 13 de dezembro, por iniciativa 
do seu proprietário, P. Luís Manuel Peixoto Fernandes. Contém 
2.900 presépios.

No mesmo dia foi inaugurada a 19.ª edição de «Garfe – Aldeia 
dos Presépios», com duas dezenas de presépios distribuídos por 
rotundas, lugares e  espaços de instituições da freguesia.

 
Universidade Católica. A Missa de Natal da comunidade 

académica do Centro Regional de Braga da Universidade Católica 
Portuguesa foi celebrada em 18 de dezembro na capela do que 
foi o Seminário Conciliar, na Rua de Santa Margarida. Presidiu o 
senhor D. Jorge Ortiga.

 
«Aldeia Presépio». Carapeços, no arciprestado de Barcelos, quis 

ser, pelo terceiro ano consecutivo, uma «Aldeia Presépio», corres-

7. Educação da Fé
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pondendo ao apelo do pároco, P. Vítor Nogueira, que convidou os 
paroquianos a montarem presépios no exterior das suas habitações.

Os presépios foram benzidos em 13 de dezembro.
 
Seis dezenas de presépios foram inaugurados em 20 de 

dezembro nas ruas e becos de S. Bartolomeu do Mar, no arci-
prestado de Esposende.

 
Uma bênção de senhoras grávidas realizou-se em 13 de 

dezembro na missa das 11h30, na Sé.
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Notícias diversas

O Agrupamento de Escuteiros de Lomar, no arciprestado 
de Braga, celebrou em 08 de dezembro o 75.º aniversário. Foi 
publicando nas redes sociais retalhos da sua história.

Luz da paz de Belém. A Junta Regional de Braga do 
Corpo Nacional de Escutas iniciou em 15 de dezembro, na igreja 
do Sagrado Coração de Jesus, em Fafe, a partilha da «Luz da Paz 
de Belém», que foi levada por escuteiros a todos os arciprestados 
da Arquidiocese.

Tinha sido acesa em 16 de novembro na gruta da Natividade, 
em Belém.

Este ano tem por lema «Unidos na Luz, unidos na esperança».

8. Apostolado dos Leigos
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É a hora de repartir esforços 
– Um novo mundo que vem?

«É a hora de repartir esforços - Um novo mundo 
que vem?» é o tema de uma nota da Comissão 
Justiça e Paz da Arquidiocese de Braga divulgada 
em 13 de dezembro.

O nosso país, como o mundo inteiro, vê-se hoje confron-
tado com uma crise económica e social de uma gravidade sem 
precedentes. Essa crise provocada pela pandemia traduz-se, para 
muitos, em desemprego, perda total ou muito substancial de 
rendimentos e privação da satisfação de necessidades básicas, 
como a alimentação.

As desigualdades que já anteriormente marcavam a nossa socie-
dade tendem a agravar-se, pois, como revelam vários estudos, são os 
mais pobres quem, de um modo geral, mais sofre com esta crise.

A crise não atinge todos por igual e há quem não sofra per-
das substanciais de rendimentos. A estes é pedido um esforço de 
solidariedade, também ele sem precedentes, que permita minorar 
os seus efeitos, e ao mesmo tempo pensar novas políticas e práticas 
que dignifiquem a vida humana no seu todo, desde o trabalho, à 

9. Pastoral Social
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educação, à cultura, em suma, à qualificação ecológica da existência 
humana.

O trabalho está ao serviço do bem comum social e da pessoa 
humana entendida na sua integridade. Criar novos postos de trabalho, 
manter os já existentes, e, sobretudo mudar para uma mentalidade 
que ponha sempre no centro a pessoa humana e não uma lógica 
meramente económica são um antídoto contra o individualismo. 
Impõem-se, as palavras de S. João Paulo II, fazer funcionar “a 
imaginação da caridade”.

Como afirmou o Papa Francisco, nesta crise «estamos todos 
no mesmo barco e ninguém se salva sozinho». A coesão social é 
necessária, hoje mais do que nunca. Só a partilha equitativa dos 
esforços que nos são exigidos garante essa coesão.

Se não nos unirmos, se não olharmos para os outros como o 
nosso próximo, como pessoas que têm em si mesmas um valor 
único, que merecem respeito, compreensão, proximidade, ainda que 
se supere a crise sanitária, permanecerão as feridas humanas de um 
“darwinismo social” subtil que tudo reduz à lei do mais forte, do 
mais saudável ou do mais habilitado. Na verdade, só uma aliança 
intergeracional, que assuma verdadeiramente a unidade na diferença 
humana, poderá suscitar o nascimento de um novo modo de ser, 
aprendendo quotidianamente o difícil dom de sermos uns para os 
outros.

No entanto, a dor e o sofrimento unem. Nota-se agora que, 
muitos vizinhos que antes não se conheciam estejam unidos por 
laços de amizade, uma vez que se ajudaram nos momentos de 
maior emergência.

O trabalho é uma dimensão essencial da vida social. A crise 
sanitária causou uma crise laboral de grandes proporções. Os 
desafios que se apresentam são muitos e urgentes. Nas circuns-
tâncias atuais, ganham especial relevo algumas características do 
trabalho, que podem suavizar as consequências negativas da crise. 
Penso, em primeiro lugar, no espírito de serviço. O trabalho está 
ao serviço do bem comum social e da pessoa humana entendida 
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na sua integridade. Criar novos postos de trabalho, manter os já 
existentes, e, sobretudo mudar para uma mentalidade que ponha 
sempre no centro a pessoa humana e não uma lógica meramente 
económica são um antídoto contra o individualismo. Impõem-se, 
as palavras de S. João Paulo II, fazer funcionar “a imaginação da 
caridade”.

A situação de muitas sociedades ficou alterada depois deste 
longo sofrimento da humanidade. Se justiça é “dar a cada um 
o que é seu”, é necessário que quem tem a responsabilidade de 
tomar decisões na vida social exercite essa “imaginação da carida-
de”. Caridade que implica realizar bem o trabalho de que estamos 
incumbidos, posto ao serviço das necessidades dos outros, que neste 
momento se tornaram mais prementes. Trabalhar bem é tirar todo o 
partido possível das nossas capacidades – na família, na empresa, na 
escola, em todos os âmbitos da atividade humana – para manifestar 
proximidade e superar com amor o “distanciamento social” físico 
que as circunstâncias impõem.

De salientar o drama incomensurável dos bárbaros ataques de 
Cabo Delgado, em que comunidades inteiras têm deixado tudo (o 
pouco que é seu!) para trás para fugir à morte, em que o número 
de vidas perdidas em cada ataque violento é abafado nas notícias 
que apenas exploram a pandemia que a todos condiciona a vida, 
dando-nos a falsa sensação de que tais atrocidades longe das câma-
ras se podem relativizar. Os cristãos não podem ficar indiferentes! 
Também aqueles irmãos em Moçambique ou tantos outros que 
sucumbem à fome são “o nosso próximo”.

Confiemos, por isso, na ação de todos e de cada um e, através 
de uma das muitas respostas solidárias que a Arquidiocese de Braga 
possui, sensibilizemos especialmente para a importância de contri-
buirmos para o Fundo Social Diocesano, com o nome “Partilhar 
com Esperança”.

 



2. Igreja Diocesana2. Igreja Diocesana 95

Notícias diversas

A Equipa Sócio-Caritativa da Basílica dos Congregados 
distribuiu, durante o ano de 2020, cerca de 13.346 quilos de gé-
neros alimentícios e fruta, 4.338 peças de roupas e 258 pares de 
sapatos. Despendeu 18.110 euros em ajudas sobretudo a pagamento 
de luz e gás, rendas de casa, água, medicamentos.

Livros para Pemba. Mais de um milhar de livros foram 
oferecidos por sacerdotes da Arquidiocese de Braga à diocese 
moçambicana de Pemba.

O ato decorreu no âmbito da cooperação missionária que se 
concretiza no projeto Salama!

 
Cartas aos doentes. A Pastoral Universitária, em parceria 

com a Capelania do Hospital de Braga, convidou os estudantes 
a escreverem cartas aos doentes que vão passar a quadra natalícia 
no hospital.

 
Natal solidário. Várias escolas e colégios de Guimarães, através 

da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC), 
uniram-se com o objetivo de criar laços à distância e marcar, “de 
forma íntima e acolhedora, o nascimento do Menino Jesus” com 
os utentes dos Lares e Centros de Dia dos concelhos de Guima-
rães e Vizela.

“Estando nós a viver um momento tão delicado e difícil, que 
atinge todo o mundo, sabemos as consequências que a solidão traz, 
em particular junto da população mais idosa que, por motivos de 
proteção, está confinada e, consequentemente, isolada”, referiu a 
professora Daniela Nunes, docente de EMRC.

Assim, professores e alunos inscritos na disciplina de EMRC 
dos Agrupamentos de Escolas D. Afonso Henriques, Abação, Bri-
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teiros, Gil Vicente, João de Meira, S. Torcato, Santos Simões e 
Colégios do Ave e de Nossa Senhora da Conceição, entre outros, 
mobilizaram-se para “alegrar e espelhar o espírito do Natal com 
carinho, imaginação e empenho”.

Cada escola, consoante a realidade em que estava inserida, 
adaptou-se às circunstâncias. Foram construídos, pelos alunos, pre-
sépios com materiais reciclados, postais e pequenas mensagens em 
vídeo ou áudio, “para alegrar e mostrar o quão importantes são, 
nesta época natalícia, os idosos”, mesmo confinados nos seus quartos.

“Paralelamente a esta iniciativa houve também necessidade 
de olhar para os mais desfavorecidos, através de várias campanhas 
de solidariedade, algumas realizadas em parceria com instituições 
reconhecidas em Guimarães. Isto só é possível graças a um co-
nhecimento e envolvimento real na comunidade onde estamos 
inseridos”, adiantou a docente.



Da Igreja  em Portugal

3.





Celebrar o Natal
em tempo de pandemia

 
Nota do Conselho Permanente da Conferência 
Episcopal Portuguesa.

 
1. Damos graças a Deus que neste Natal de 2020 nos convoca 

a um encontro mais íntimo e essencial com o Emanuel que veio 
salvar-nos. Queremos levar até ao presépio principal das nossas 
igrejas – o altar onde o Verbo encarnado se faz nosso Pão – a 
oferenda da dor e solidão de tantas famílias que vivem horas de 
sobressalto ou de luto, a generosidade de tantos homens e mulheres 
que de muitos modos e nos mais diversos âmbitos se dedicam a 
aliviar esses sofrimentos, os progressos da investigação científica e 
da solidariedade humana que fazem acender um farol de esperança 
no horizonte da família humana.

 
2. Acolhemos as orientações anunciadas pelas autoridades civis 

e sanitárias: permitir às famílias algum reencontro e celebração 
comum das próximas festas do Natal. E fazemos nossa a recomen-
dação que as acompanha: que a alegria da festa e dos encontros 
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familiares seja acompanhada de todas as cautelas, de modo que às 
festividades não suceda nova vaga de contágios com os consequentes 
sofrimentos e lutos.

 
3. O anúncio é auspicioso não apenas para as famílias – Igrejas 

domésticas – mas também para a grande família eclesial que vê, 
assim, ampliadas as possibilidades de celebrar em comunidade festas 
tão marcantes na vida da fé. Congratulamo-nos porque as orienta-
ções anunciadas nos permitem celebrar em assembleia não apenas 
nas manhãs dos dias de Natal, do Domingo da Sagrada Família 
(27 de dezembro) e da Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus 
(1 de janeiro), mas também na véspera desses dias festivos e na 
tarde dos dias de Natal e de Ano Novo.

 
4. Desde já agradecemos a disponibilidade generosa dos Sacerdo-

tes para proporcionarem aos fiéis ocasiões ampliadas de participação 
na Liturgia festiva desta quadra, ao mesmo tempo que os exorta-
mos a manter todos os cuidados, conforme as nossas orientações 
de 8 de maio. Coerentemente, abstenham-se da prática tradicional 
de dar a imagem do Menino a beijar, substituindo esse gesto de 
veneração afetuosa por qualquer outro que não implique contacto 
físico e previna aglomerações.

 
5. A todos os que se enquadram nas chamadas «situações de 

risco» e a quantos estão de facto impedidos de participar presen-
cialmente na Eucaristia, convidamo-los a santificar estes dias pela 
oração e pela caridade, pondo no centro da sua vivência natalícia 
a fé em Jesus Cristo, Deus que se fez nosso irmão, e o amor ao 
próximo.

 
6. Por fim, exortamos todas as famílias cristãs a avivarem a 

consciência da principal razão de ser destes seus encontros e con-
vívios – o nascimento de Jesus, que introduz a humanidade na 
Família do próprio Deus, realizando na terra a fraternidade e a 
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paz – e os enriqueçam com algum momento de oração em redor 
da mesa ou junto ao presépio e, se possível, com a participação 
conjunta na Eucaristia festiva das suas comunidades.

 
Fátima, 9 de dezembro de 2020.

 

Vem, Senhor Jesus,
dá-nos a tua Luz!

Mensagem de Natal da Conferência Episcopal 
Portuguesa.

1. Se o Advento é Deus que vem encher o nosso tempo de 
“Bom-Dia”, e provocar-nos a responder e fazer assim também, 
o Natal é Deus que vem nascer em Belém e no nosso coração 
também. Não se trata, pois, de um Deus que vive apenas para si 
mesmo, que pensa apenas em si mesmo, que se ama apenas a si 
mesmo, que não é afetado por nada do que é nosso, permanecendo, 
por isso, instalado no seu mundo dourado, alheado da nossa situação. 
Não, o Deus do Advento e do Natal é um Deus em missão, que 
desce ao nosso chão, nos toma pela mão e se faz nosso irmão.

2. Que Luz é esta que arde em Belém? A Luz do Natal não 
é a luz natural, do sol e da lua (Isaías 60,19; Apocalipse 21,23); é 
a Luz pessoal, primeira e verdadeira, que vem a este mundo (João 
1,9; 8,12), e alumia, alumia, alumia, irradia, irradia, irradia, Luz sem 
noite e sem dia (Zacarias 14,7), de Alto-a-baixo erguida, como um 
manto de orvalho caída, como uma ermida, uma jazida de Luz e de 
Jesus. Eis o Natal de Jesus em Belém. O que fostes ver, pastores, o 
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que fostes ver a Belém? Fomos ver Jesus, fomos ver a Luz Gerada 
e o seu Gerador. Oh que Luz grande, que Lume novo, que Amor 
imenso, que centelhas de fogo vimos saltar daquela Chama sempre 
acesa (Cântico dos Cânticos 8,6), que chama e ama, e converte em 
relhas de arado cada arma (Isaías 2,4; Miqueias 4,3). Vimos ainda 
que aquela Lareira não se confina em Belém, mas se estende pela 
Terra inteira, e alumia e acende cada humano coração de Paz e 
Bem. A Luz e o Lume e o volume do Amor novo dessa Central 
Luminosa e Térmica expandem-se por invisíveis fios de altíssima e 
finíssima tensão que é urgente levar de artéria em artéria, de mão 
em mão, de coração a coração.

3. «Um menino nasceu para nós, um filho nos foi dado» (Isaías 
9,5). Oh Emanuel, oh Deus connosco, no meio de nós! Esta Luz 
nova não a quis ver Acaz, teve medo dela, não a viu Herodes, 
não a viram os guardas, não a viram os sábios, que arrastavam os 
olhos por velhos alfarrábios (Mateus 2,3-6). Viram-na os pastores, 
viram-na os magos, pegaram nela à mão, levaram-na aos lábios, 
deitaram-na no coração.

4. Havia lá uma sala, em grego katályma, onde se acomodavam os 
hóspedes que estavam de passagem (Lucas 2,7). Mas não havia nessa 
sala lugar para os pobres que Deus conduzia do país da meia-noite, 
entre eles José e Maria, que estava grávida e quase a dar à luz (cf. 
Jeremias 31,8). Foi por isso que Jesus, a Luz, vai nascer no estábulo 
ali ao lado, que os animais gratuitamente acederam partilhar com Ele. 
Ali mesmo é acariciado, bafejado de ternura, carinhosamente enfaixado 
e deposto na manjedoura (Lucas 2,12). Isaías 1,3 antecipou a cena e 
gravou, com o fulgor da sua pena, o manso boi e o pacífico jumento 
comendo as flores de açucena da vara de José sentado ao Lume e 
bafejando depois suavemente o Menino de perfume. Enquanto os 
meigos animais vão comer à mão do dono, o meu povo, diz Deus, 
não me conhece e perde-se nos buracos de ozono. Se o jumento 
corou e o boi se ajoelhou, não deixemos nós de orar também. Con-
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templemos longamente o Presépio. Mas contemplemos já também 
a Cruz de Jesus. E voltemos a olhar para aquela sala adormecida e 
esterilizada, onde não há lugar nem para eles nem para nós (Lucas 
2,7), mas olhemos já também, em contraluz, para aquela sala grande 
da Ceia da Páscoa, onde há sempre lugar para eles e para nós (Lucas 
22,11). Passemos também o nosso olhar contemplativo por aquele 
Menino bafejado de carinho, cuidadosamente enfaixado e deposto 
na manjedoura. Mas não deixemos de ver também já e ao mesmo 
tempo Jesus descido da Cruz, também carinhosamente enfaixado (cf. 
João 19,40), excessivamente perfumado (cf. João 19,39) e deposto 
no sepulcro (cf. João 19,41). Tanta Páscoa no Natal. Tanto Natal na 
Páscoa. Mistério condensado de Luz e de Jesus.

5. Uma tal inundação de Luz e de Jesus, uma Chama assim, 
reclama a nossa atenção e o nosso Sim. Vendo bem, com toda a 
atenção, verificamos que só os pobres, com o olhar limpo e o 
coração puro, entram verdadeiramente neste quadro sublime do 
Natal de Jesus. Estão lá já Maria, José, o Menino, os animais e os 
pastores. Consideremos outra vez os pastores! Eram os últimos da 
sociedade, descartados e desprezados, não praticantes de nenhuma 
religião oficial. Todavia, para espanto nosso, são eles que recebem 
do céu o Sinal (Lucas 2,12), que Acaz não quis ver (cf. Isaías 7,12), 
e rejubilam, correm, rezam, cantam e entram no quadro daquele 
estábulo, no retábulo daquele Natal de Jesus. Têm direito a treze 
versículos na narrativa do Evangelho de Lucas! Em contraponto, os 
senhores do mundo – César Augusto, imperador romano, e Pôncio 
Quirino, prefeito romano da Síria –, não entram sequer no quadro, 
ficam petrificados no caixilho, no caixilho histórico-geográfico, e são 
despachados com um único versículo cada um! Despachados. Sim, 
porque o Deus do Natal dispersa os soberbos, depõe os poderosos, 
despede os ricos, mas acolhe os pobres, exalta os humildes, sacia 
os famintos (cf. Lucas 1,51-53), com o pão do céu que manifesta 
a doçura, literalmente a glicose de Deus pelos seus filhos queridos 
(cf. Sabedoria 16,21).
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6. Perante tão intensa página de beleza, que Deus sonhou e 
escreveu no Presépio de Belém, e escreve e sonha Hoje aqui também, 
compete-nos “sonhar para a frente”, um sonho diurno, proativo, que 
traz à tona ideias ou ideais que não pedem tanto interpretação, mas 
sobretudo elaboração! Fica então aberto o laboratório do Natal. O 
laboratório das vacinas, mas sobretudo o laboratório da nossa vida, 
do Amor, da Paz e da Alegria, pois é necessário produzir esperança 
e encanto neste tempo de pandemia e de tristeza, de indiferença 
e de aspereza, com datas, mas sem estações, com meios, mas sem 
canções. É necessário embalar as crianças e os velhinhos, os que 
trabalham, os que sofrem e os que morrem. Há tanta gente ao 
abandono. Mas este é o tempo de contemplar o Presépio, de viver 
com alegria a estação do Natal e de acolher a surpresa de Deus, 
que em missão nos visita com a riqueza da pobreza (2 Coríntios 
8,9). Vem, Senhor Jesus! O mundo precisa tanto da tua Luz!

Lisboa, 15 de dezembro de 2020.

 



Da Santa Sé

4.





Dia Internacional 
das Pessoas com Deficiência

A Organização das Nações Unidas, em Assembleia 
Geral de 14 de outubro de 1992, instituiu o  Dia 
Internacional das Pessoas com Deficiência, que se 
celebra anualmente em  03 de dezembro. O Papa 
Francisco divulgou, a propósito, a seguinte mensagem:

Neste ano, valho-me da oportunidade que me dá a celebração do 
Dia Internacional das Pessoas com Deficiência para expressar a minha 
proximidade a quantos atravessam situações particularmente difíceis nesta 
crise pandémica. Estamos todos no mesmo barco, no meio dum mar 
agitado que nos pode atemorizar; mas, neste barco, há alguns, como 
as pessoas com deficiências graves, que têm de lutar mais.

O tema deste ano é «Reconstruir melhor: rumo a um mundo 
pós-Covid-19, inclusivo da deficiência, acessível e sustentável». Cha-
mou-me a atenção a expressão «reconstruir melhor», que me lembra 
a parábola evangélica da casa construída sobre a rocha ou sobre a 
areia (cf. Mt 7, 24-27; Lc 6, 46-49). Por isso, aproveito o ensejo para 
partilhar algumas reflexões, precisamente a partir da referida parábola.
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1. A ameaça da cultura do descarte
Começo pela «chuva», os «rios» e os «ventos» que ameaçam 

a casa e se podem identificar com a cultura do descarte, ge-
neralizada no nosso tempo (cf. Francisco, Exort. ap. Evangelii 
gaudium, 53). Para ela, certas «partes da humanidade parecem 
sacrificáveis em benefício duma seleção que favorece a um se-
tor humano digno de viver sem limites. No fundo, as pessoas 
já não são mais vistas como um valor primário a respeitar e 
tutelar, especialmente se são pobres ou deficientes» (Francisco, 
Carta enc. Fratelli tutti, 18).

Esta cultura afeta sobretudo as categorias mais frágeis, entre 
as quais se contam as pessoas com deficiência. Nos últimos 
cinquenta anos, foram dados passos importantes, tanto a nível 
das instituições civis como das realidades eclesiais. Cresceu a 
consciência da dignidade de cada pessoa, o que levou a opções 
corajosas em prol da inclusão de quantos vivem uma limitação 
física ou/e psíquica. Contudo, a nível cultural, permanecem 
ainda demasiadas expressões que efetivamente contradizem esta 
orientação. Existem atitudes de rejeição que, por causa também 
duma mentalidade narcisista e utilitarista, conduzem à margina-
lização, sem considerar que, inevitavelmente, a fragilidade é de 
todos. Na realidade, há pessoas até com deficiências graves que 
encontraram, embora com dificuldade, a estrada duma vida boa 
e significativa, tal como existem muitas outras «normalmentedo-
tadas» que todavia vivem insatisfeitas senão mesmo desesperadas. 
«A vulnerabilidade faz parte da essência do homem» (Francisco, 
Discurso no Congresso «Catequese e Pessoas com Deficiência», 
21/X/2017).

Assim de modo especial neste Dia, em defesa nomeadamente 
dos homens e mulheres com deficiência, é importante promover 
uma cultura da vida que afirme sem cessar a dignidade de toda 
a pessoa, independentemente da sua idade e condição social.
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2. A «rocha» da inclusão
A pandemia atual evidenciou ainda mais as disparidades e de-

sigualdades que caraterizam o nosso tempo, com particular detri-
mento dos mais frágeis. «O vírus, sem excluir ninguém, encontrou 
grandes desigualdades e discriminações no seu caminho devastador. 
E aumentou-as!» (Francisco, Catequese na Audiência Geral de 19/
VIII/2020).

Por isso, uma primeira «rocha» sobre a qual construir a nossa 
casa é a inclusão. Embora às vezes se abuse deste termo, a parábola 
evangélica do Bom Samaritano (cf. Lc 10, 25-37) permanece sempre 
atual. Com efeito, no caminho da vida, deparamo-nos frequente-
mente com a pessoa ferida, que às vezes apresenta precisamente os 
traços da deficiência e da fragilidade. «A inclusão ou exclusão da 
pessoa que sofre na margem da estrada define todos os projetos 
económicos, políticos, sociais e religiosos. Dia a dia enfrentamos 
a opção de ser bons samaritanos ou viandantes indiferentes que 
passam ao largo» (Enc. Fratelli tutti, 69).

A inclusão deveria ser a «rocha» sobre a qual construir os 
programas e iniciativas das instituições civis, para que ninguém, 
especialmente quem enfrenta maior dificuldade, fique excluído. 
A força duma corrente depende do cuidado dispensado aos elos 
mais frágeis.

Quanto às instituições eclesiais, reafirmo a exigência de pre-
parar instrumentos idóneos e acessíveis para a transmissão da fé. 
Espero também que os mesmos sejam disponibilizados, da forma 
mais gratuita possível, àqueles que precisam deles, inclusivamente 
através das novas tecnologias que se revelaram tão importantes para 
todos neste período de pandemia. Do mesmo modo encorajo, para 
sacerdotes, seminaristas, religiosos, catequistas e agentes pastorais, 
uma formação ordinária sobre a relação com a deficiência e o 
uso de instrumentos pastorais inclusivos. As comunidades paroquiais 
empenhem-se por fazer crescer, nos fiéis, o estilo acolhedor das 
pessoas com deficiência. A criação duma paróquia plenamente aces-
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sível requer não só a eliminação das barreiras arquitetónicas, mas 
sobretudo atitudes e ações de solidariedade e serviço, por parte dos 
paroquianos, para com as pessoas com deficiência e suas famílias. 
O objetivo é chegarmos a superar a subdivisão «eles», para existir 
apenas o «nós».

3. A «rocha» da participação ativa
Para «reconstruir melhor» a nossa sociedade, é preciso que a 

inclusão dos sujeitos mais frágeis englobe também a promoção da 
sua participação ativa.

Antes de mais nada, reafirmo veementemente o direito de as 
pessoas com deficiência receberem os Sacramentos como todos os 
outros membros da Igreja. Todas as celebrações litúrgicas da paróquia 
deveriam estar acessíveis, para que cada um, juntamente com os 
irmãos e irmãs, possa aprofundar, celebrar e viver a sua fé. Deve 
ser reservada uma atenção especial às pessoas com deficiência que 
ainda não receberam os Sacramentos da iniciação cristã: poderiam 
ser acolhidas e inseridas no percurso catequético de preparação 
para estes Sacramentos. A graça, de que estes são portadores, não 
pode ser impedida a ninguém.

«Em virtude do Batismo recebido, cada membro do povo 
de Deus tornou-se discípulo missionário. Cada um dos batiza-
dos, independentemente da própria função na Igreja e do grau 
de instrução da sua fé, é um sujeito ativo de evangelização» 
(Exort. Evangelii gaudium, 120). Por isso, também as pessoas 
com deficiência, tanto na sociedade como na Igreja, pedem 
para se tornar sujeitos ativos da pastoral, e não só destinatários. 
«Muitas pessoas com deficiência sentem que vivem sem pertença 
nem participação. Ainda há tanto que as impede de beneficiar 
da plena cidadania. O objetivo não é apenas cuidar delas, mas 
acompanhá-las e “ungi-las” de dignidade para uma participação 
ativa na comunidade civil e eclesial. Trata-se de um caminho 
exigente e também cansativo, que contribuirá cada vez mais para 
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a formação de consciências capazes de reconhecer cada um como 
pessoa única e irrepetível» (Enc. Fratelli tutti, 98). Efetivamente 
a participação ativa na catequese das pessoas com deficiência 
constitui uma grande riqueza para a vida de toda a paróquia, 
porque, enxertadas em Cristo no Batismo, partilham com Ele, 
na sua condição particular, o ministério sacerdotal, profético e 
real, evangelizando através, com e na Igreja.

Portanto, também a presença entre os catequistas de pessoas 
com deficiência, de acordo com as suas próprias capacidades, re-
presenta um recurso para a comunidade. Neste sentido, deve-se 
favorecer a sua formação, para que possam adquirir uma preparação 
mais avançada nomeadamente em campo teológico e catequético. 
Espero que, nas comunidades paroquiais, cada vez mais pessoas 
com deficiência possam tornar-se catequistas, para transmitir a fé 
de maneira eficaz, inclusive com o seu próprio testemunho (cf. 
Discurso no Congresso «Catequese e Pessoas com Deficiência», 
21/X/2017).

 
«Pior do que esta crise, só o drama de a desperdiçar» (Francisco, 

Homilia na Solenidade de Pentecostes, 31/V/2020). Assim encorajo 
todas pessoas que dia a dia, e muitas vezes no silêncio, se gastam 
em favor das situações de fragilidade e deficiência. Possa a vontade 
comum de «reconstruir melhor» desencadear sinergias entre as or-
ganizações tanto civis como eclesiais para edificar, contra todas as 
intempéries, uma «casa» sólida, capaz de acolher também as pessoas 
com deficiência, porque construída sobre a rocha da inclusão e da 
participação ativa.

Roma, em São João de Latrão, 3 de dezembro de 2020.
Francisco
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Patris Corde
 

O Papa anunciou em 08 de dezembro, através 
da Carta Apostólica «Patris Corde», cujo texto 
publicamos, a convocação de um Ano dedicado a 
São José, para assinalar o 150.º aniversário da sua 
declaração como padroeiro da Igreja universal, feita 
pelo Beato Pio IX a 8 de dezembro de 1870.

Com coração de pai: assim José amou a Jesus, designado nos 
quatro Evangelhos como «o filho de José»28.

Os dois evangelistas que puseram em relevo a sua figura, Ma- 
teus e Lucas, narram pouco, mas o suficiente para fazer compreender 
o género de pai que era e a missão que a Providência lhe confiou.

Sabemos que era um humilde carpinteiro (cf. Mt 13, 55), 
desposado com Maria (cf. Mt 1, 18; Lc 1, 27); um «homem 
justo» (Mt 1, 19), sempre pronto a cumprir a vontade de Deus 
manifestada na sua Lei (cf. Lc 2, 22.27.39) e através de quatro 
sonhos (cf. Mt 1, 20; 2, 13.19.22). Depois duma viagem longa e 
cansativa de Nazaré a Belém, viu o Messias nascer num estábulo, 
«por não haver lugar para eles» (Lc 2, 7) noutro sítio. Foi tes-
temunha da adoração dos pastores (cf. Lc 2, 8-20) e dos Magos 
(cf. Mt 2, 1-12), que representavam respetivamente o povo de 
Israel e os povos pagãos.

Teve a coragem de assumir a paternidade legal de Jesus, a quem 
deu o nome revelado pelo anjo: dar-Lhe-ás «o nome de Jesus, 
porque Ele salvará o povo dos seus pecados» (Mt 1, 21).

Entre os povos antigos, como se sabe, dar o nome a uma pessoa 
ou a uma coisa significava conseguir um título de pertença, como 
fez Adão na narração do Génesis (cf. 2, 19-20).

28 Lucas 4, 22; João 6, 42; cf. Mateus 13, 55; Marcos 6, 3. 
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No Templo, quarenta dias depois do nascimento, José – jun-
tamente com a mãe – ofereceu o Menino ao Senhor e ouviu, 
surpreendido, a profecia que Simeão fez a respeito de Jesus e Maria 
(cf. Lc 2, 22-35).

Para defender Jesus de Herodes, residiu como forasteiro no 
Egito (cf. Mt 2, 13-18).

Regressado à pátria, viveu no recôndito da pequena e igno-
rada cidade de Nazaré, na Galileia – donde (dizia-se) «não sairá 
nenhum profeta» (Jo 7, 52), nem «poderá vir alguma coisa boa» 
(Jo 1, 46) –, longe de Belém, a sua cidade natal, e de Jerusalém, 
onde se erguia o Templo.

Foi precisamente durante uma peregrinação a Jerusalém que 
perderam Jesus (tinha ele doze anos) e José e Maria, angustiados, 
andaram à sua procura, acabando por encontrá-Lo três dias mais tarde 
no Templo discutindo com os doutores da Lei (cf. Lc 2, 41-50).

Depois de Maria, a Mãe de Deus, nenhum Santo ocupa tanto 
espaço no magistério pontifício como José, seu esposo. Os meus 
antecessores aprofundaram a mensagem contida nos poucos da-
dos transmitidos pelos Evangelhos para realçar ainda mais o seu 
papel central na história da salvação: o Beato Pio IX declarou-o 
«Padroeiro da Igreja Católica»29, o Venerável Pio XII apresentou-
-o como «Padroeiro dos operários»30; e São João Paulo II, como 
«Guardião do Redentor»31. O povo invoca-o como «padroeiro 
da boa morte»32.

Assim ao completarem-se 150 anos da sua declaração como Pa-
droeiro da Igreja Católica, feita pelo Beato Pio IX a 8 de dezembro 

29 Sacra Congr. dos Ritos, Quemadmodum Deus (8 de dezembro de 1870): 
ASS 6 (1870-71), 194.

30 Cf. Discurso às Associações Cristãs dos Trabalhadores Italianos (ACLI) 
por ocasião da Solenidade de São José Operário (1 de maio de 1955): AAS 47 
(1955), 406. 

31 Cf. Exort. ap. Redemptoris custos (15 de agosto de 1989): AAS 82 (1990), 
5-34. 

32 Catecismo da Igreja Católica, 1014. 
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de 1870, gostaria de deixar «a boca – como diz Jesus – falar da 
abundância do coração» (Mt 12, 34), para partilhar convosco algumas 
reflexões pessoais sobre esta figura extraordinária, tão próxima da 
condição humana de cada um de nós. Tal desejo foi crescendo ao 
longo destes meses de pandemia em que pudemos experimentar, 
no meio da crise que nos afeta, que «as nossas vidas são tecidas e 
sustentadas por pessoas comuns (habitualmente esquecidas), que não 
aparecem nas manchetes dos jornais e revistas, nem nas grandes 
passarelas do último espetáculo, mas que hoje estão, sem dúvida, 
a escrever os acontecimentos decisivos da nossa história: médicos, 
enfermeiras e enfermeiros, trabalhadores dos supermercados, pessoal 
da limpeza, curadores, transportadores, forças policiais, voluntários, 
sacerdotes, religiosas e muitos – mas muitos – outros que com-
preenderam que ninguém se salva sozinho. (…)

Quantas pessoas dia a dia exercitam a paciência e infundem 
esperança, tendo a peito não semear pânico, mas corresponsabi-
lidade! Quantos pais, mães, avôs e avós, professores mostram às 
nossas crianças, com pequenos gestos do dia a dia, como enfrentar 
e atravessar uma crise, readaptando hábitos, levantando o olhar e 
estimulando a oração! Quantas pessoas rezam, se imolam e inter-
cedem pelo bem de todos»33.

Todos podem encontrar em São José – o homem que passa 
despercebido, o homem da presença quotidiana discreta e escon-
dida – um intercessor, um amparo e uma guia nos momentos de 
dificuldade.

São José lembra-nos que todos aqueles que estão, aparentemen-
te, escondidos ou em segundo plano, têm um protagonismo sem 
paralelo na história da salvação. A todos eles, dirijo uma palavra 
de reconhecimento e gratidão.

 

33 Francisco, Meditação em tempo de pandemia (27 de março de 2020): 
L’Osservatore Romano (29/III/2020), 10. 
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1. Pai amado
A grandeza de São José consiste no facto de ter sido o esposo 

de Maria e o pai de Jesus. Como tal, afirma São João Crisóstomo, 
«colocou-se inteiramente ao serviço do plano salvífico»34.

São Paulo VI faz notar que a sua paternidade se exprimiu, 
concretamente, «em ter feito da sua vida um serviço, um sacrifício, 
ao mistério da encarnação e à conjunta missão redentora; em ter 
usado da autoridade legal que detinha sobre a Sagrada Família para 
lhe fazer dom total de si mesmo, da sua vida, do seu trabalho; 
em ter convertido a sua vocação humana ao amor doméstico na 
oblação sobre-humana de si mesmo, do seu coração e de todas 
as capacidades no amor colocado ao serviço do Messias nascido 
na sua casa»35.

Por este seu papel na história da salvação, São José é um 
pai que foi sempre amado pelo povo cristão, como prova o 
facto de lhe terem sido dedicadas numerosas igrejas por todo 
o mundo; de muitos institutos religiosos, confrarias e grupos 
eclesiais se terem inspirado na sua espiritualidade e adotado o 
seu nome; e de, há séculos, se realizarem em sua honra várias 
representações sacras.

Muitos Santos e Santas foram seus devotos apaixonados, 
entre os quais se conta Teresa de Ávila que o adotou como 
advogado e intercessor, recomendando-se instantemente a São 
José e recebendo todas as graças que lhe pedia; animada pela 
própria experiência, a Santa persuadia os outros a serem igual-
mente devotos dele36.

Em todo o manual de orações, há sempre alguma a São José. 
São-lhe dirigidas invocações especiais todas as quartas-feiras e, de 

34 Homiliæ in Matthæum, V, 3: PG 57, 58. 
35 Homilia (19 de março de 1966): Insegnamenti di Paolo VI, IV (1966), 

110. 
36 Cf. Livro da Vida, 6, 6-8. 
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forma particular, durante o mês de março inteiro, tradicionalmente 
dedicado a ele37.

A confiança do povo em São José está contida na expressão 
«ite ad Joseph», que faz referência ao período de carestia no Egito, 
quando o povo pedia pão ao Faraó e ele respondia: «Ide ter com 
José; fazei o que ele vos disser» (Gn 41, 55).

Tratava-se de José, filho de Jacob, que acabara vendido, vítima da 
inveja dos seus irmãos (cf. Gn 37, 11-28); e posteriormente – segundo 
a narração bíblica – tornou-se vice-rei do Egito (cf. Gn 41, 41-44).

Enquanto descendente de David (cf. Mt 1, 16.20), de cuja raiz 
deveria nascer Jesus segundo a promessa feita ao rei pelo profeta 
Natan (cf. 2 Sam 7), e como esposo de Maria de Nazaré, São 
José constitui a dobradiça que une o Antigo e o Novo Testamento.

 
2. Pai na ternura
Dia após dia, José via Jesus crescer «em sabedoria, em estatura 

e em graça, diante de Deus e dos homens» (Lc 2, 52). Como o 
Senhor fez com Israel, assim ele ensinou Jesus a andar, segurando-
-O pela mão: era para Ele como o pai que levanta o filho contra 
o seu rosto, inclinava-se para Ele a fim de Lhe dar de comer (cf. 
Os 11, 3-4).

Jesus viu a ternura de Deus em José: «Como um pai se 
compadece dos filhos, assim o Senhor Se compadece dos que O 
temem» (Sal 103, 13).

37 Todos os dias, há mais de quarenta anos, depois das Laudes, recito uma 
oração a São José tirada dum livro francês de devoções, do século XIX, da 
Congregação das Religiosas de Jesus e Maria, que expressa devoção, confiança e 
um certo desafio a São José: «Glorioso Patriarca São José, cujo poder consegue 
tornar possíveis as coisas impossíveis, vinde em minha ajuda nestes momentos de 
angústia e dificuldade. Tomai sob a vossa proteção as situações tão graves e difíceis 
que Vos confio, para que obtenham uma solução feliz. Meu amado Pai, toda a 
minha confiança está colocada em Vós. Que não se diga que eu Vos invoquei 
em vão, e dado que tudo podeis junto de Jesus e Maria, mostrai-me que a vossa 
bondade é tão grande como o vosso poder. Amen».
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Com certeza, José terá ouvido ressoar na sinagoga, durante a 
oração dos Salmos, que o Deus de Israel é um Deus de ternura38, 
que é bom para com todos e «a sua ternura repassa todas as suas 
obras» (Sal 145, 9).

A história da salvação realiza-se, «na esperança para além do 
que se podia esperar» (Rm 4, 18), através das nossas fraquezas.

Muitas vezes pensamos que Deus conta apenas com a nossa 
parte boa e vitoriosa, quando, na verdade, a maior parte dos seus 
desígnios se cumpre através e apesar da nossa fraqueza. Isto mesmo 
permite a São Paulo dizer: «Para que não me enchesse de orgulho, 
foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás, para me 
ferir, a fim de que não me orgulhasse. A esse respeito, três vezes 
pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Mas Ele respondeu-me: 
“Basta-te a minha graça, porque a força manifesta-se na fraqueza”» 
(2 Cor 12, 7-9).

Se esta é a perspetiva da economia da salvação, devemos aprender 
a aceitar, com profunda ternura, a nossa fraqueza39.

O Maligno faz-nos olhar para a nossa fragilidade com um 
juízo negativo, ao passo que o Espírito trá-la à luz com ternura.

A ternura é a melhor forma para tocar o que há de frágil 
em nós. Muitas vezes o dedo em riste e o juízo que fazemos a 
respeito dos outros são sinal da incapacidade de acolher dentro 
de nós mesmos a nossa própria fraqueza, a nossa fragilidade. Só a 
ternura nos salvará da obra do Acusador (cf. Ap 12, 10). Por isso, 
é importante encontrar a Misericórdia de Deus, especialmente no 
sacramento da Reconciliação, fazendo uma experiência de verdade 
e ternura.

Paradoxalmente, também o Maligno pode dizer-nos a verdade, 
mas, se o faz, é para nos condenar.

38 Cf. Deuteronómio4, 31; Salmo 69, 17; 78, 38; 86, 5; 111, 4; 116, 5; Je-
remias 31, 20. 

39 Cf. Francisco, Exort. ap. Evangelii gaudium (24 de novembro de 2013), 
88; 288: AAS 105 (2013) 1057; 1136-1137. 
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Entretanto nós sabemos que a Verdade vinda de Deus não 
nos condena, mas acolhe-nos, abraça-nos, ampara-nos, perdoa-nos. 
A Verdade apresenta-se-nos sempre como o Pai misericordioso da 
parábola (cf. Lc 15, 11-32): vem ao nosso encontro, devolve-nos 
a dignidade, levanta-nos, ordena uma festa para nós, dando como 
motivo que «este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido 
e foi encontrado» (Lc 15, 24).

A vontade de Deus, a sua história e o seu projeto passam 
também através da angústia de José.

Assim ele ensina-nos que ter fé em Deus inclui também acre-
ditar que Ele pode intervir inclusive através dos nossos medos, das 
nossas fragilidades, da nossa fraqueza. E ensina-nos que, no meio 
das tempestades da vida, não devemos ter medo de deixar a Deus 
o timão da nossa barca. Por vezes queremos controlar tudo, mas 
o olhar d’Ele vê sempre mais longe.

 
3. Pai na obediência
De forma análoga a quanto fez Deus com Maria, manifestan-

do-Lhe o seu plano de salvação, também revelou a José os seus 
desígnios por meio de sonhos, que na Bíblia, como em todos os 
povos antigos, eram considerados um dos meios pelos quais Deus 
manifesta a sua vontade40.

José sente uma angústia imensa com a gravidez incompreensível 
de Maria: mas não quer «difamá-la»41, e decide «deixá-la secreta-
mente» (Mt 1, 19).

No primeiro sonho, o anjo ajuda-o a resolver o seu grave 
dilema: «Não temas receber Maria, tua esposa, pois o que Ela 
concebeu é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, ao 

40 Cf. Génesis 20, 3; 28, 12; 31, 11.24; 40, 8; 41, 1-32; Números 12, 6; I 
Samuel 3, 3-10; Daniel 2; 4; Job 33, 15. 

41 Também nestes casos, estava prevista a lapidação (cf. Deuteronómio 22, 
20-21). 
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qual darás o nome de Jesus, porque Ele salvará o povo dos seus 
pecados» (Mt 1, 20-21).

A sua resposta foi imediata: «Despertando do sono, José fez 
como lhe ordenou o anjo» (Mt 1, 24). Com a obediência, superou 
o seu drama e salvou Maria.

No segundo sonho, o anjo dá esta ordem a José: «Levanta-te, 
toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e fica lá até que eu 
te avise, pois Herodes procurará o menino para o matar» (Mt 2, 13).

José não hesitou em obedecer, sem se questionar sobre as di-
ficuldades que encontraria: «E ele levantou-se de noite, tomou o 
menino e sua mãe e partiu para o Egito, permanecendo ali até à 
morte de Herodes» (Mt 2, 14-15).

No Egito, com confiança e paciência, José esperou do anjo o 
aviso prometido para voltar ao seu país.

Logo que o mensageiro divino, num terceiro sonho – depois 
de o informar que tinham morrido aqueles que procuravam matar 
o menino –, lhe ordena que se levante, tome consigo o menino 
e sua mãe e regresse à terra de Israel (cf. Mt 2, 19-20), de novo 
obedece sem hesitar: «Levantando-se, ele tomou o menino e sua 
mãe e voltou para a terra de Israel» (Mt 2, 21).

Durante a viagem de regresso, porém, «tendo ouvido dizer que 
Arquelau reinava na Judeia, em lugar de Herodes, seu pai, teve medo 
de ir para lá. Então advertido em sonhos – e é a quarta vez que 
acontece – retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa 
cidade chamada Nazaré» (Mt 2, 22-23).

Por sua vez, o evangelista Lucas refere que José enfrentou a 
longa e incómoda viagem de Nazaré a Belém, devido à lei do 
imperador César Augusto relativa ao recenseamento, que impunha a 
cada um registar-se na própria cidade de origem. E foi precisamente 
nesta circunstância que nasceu Jesus (cf. 2, 1-7), sendo inscrito no 
registo do Império, como todos os outros meninos.

São Lucas, de modo particular, tem o cuidado de assinalar que 
os pais de Jesus observavam todas as prescrições da Lei: os ritos 
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da circuncisão de Jesus, da purificação de Maria depois do parto, 
da oferta do primogénito a Deus (cf. 2, 21-24)42.

Em todas as circunstâncias da sua vida, José soube pronunciar 
o seu «fiat», como Maria na Anunciação e Jesus no Getsémani.

Na sua função de chefe de família, José ensinou Jesus a ser 
submisso aos pais (cf. Lc 2, 51), segundo o mandamento de Deus 
(cf. Ex 20, 12).

Ao longo da vida oculta em Nazaré, na escola de José, Ele 
aprendeu a fazer a vontade do Pai. Tal vontade torna-se o seu 
alimento diário (cf. Jo 4, 34). Mesmo no momento mais difícil 
da sua vida, vivido no Getsémani, preferiu que se cumprisse 
a vontade do Pai, e não a sua43, fazendo-Se «obediente até à 
morte (…) de cruz» (Flp 2, 8). Por isso, o autor da Carta aos 
Hebreus conclui que Jesus «aprendeu a obediência por aquilo 
que sofreu» (5, 8).

Vê-se, a partir de todas estas vicissitudes, que «José foi chamado 
por Deus para servir diretamente a Pessoa e a missão de Jesus, 
mediante o exercício da sua paternidade: desse modo, precisamen-
te, ele coopera no grande mistério da Redenção, quando chega a 
plenitude dos tempos, e é verdadeiramente ministro da salvação»44.

 
4. Pai no acolhimento
José acolhe Maria, sem colocar condições prévias. Confia nas 

palavras do anjo.
«A nobreza do seu coração fá-lo subordinar à caridade aquilo 

que aprendera com a lei; e hoje, neste mundo onde é patente a 
violência psicológica, verbal e física contra a mulher, José apresenta-
-se como figura de homem respeitoso, delicado que, mesmo não 

42 Cf. Levítico 12, 1-8; Êxodo 13, 2. 
43 Cf. Mateus 26, 39; Marcos 14, 36; Lucas 22, 42. 
44 São João Paulo II, Exort. ap.Redemptoris custos (15 de agosto de 1989), 

8: AAS 82 (1990), 14. 
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dispondo de todas as informações, se decide pela honra, dignidade 
e vida de Maria. E, na sua dúvida sobre o melhor a fazer, Deus 
ajudou-o a escolher iluminando o seu discernimento»45.

Na nossa vida, muitas vezes sucedem coisas cujo significado 
não entendemos. E a nossa primeira reação, frequentemente, é de 
desilusão e revolta.

Diversamente, José deixa de lado os seus raciocínios para dar 
lugar ao que sucede e, por mais misterioso que possa aparecer a 
seus olhos, acolhe-o, assume a sua responsabilidade e reconcilia-se 
com a própria história. Se não nos reconciliarmos com a nossa 
história, não conseguiremos dar nem mais um passo, porque ficare-
mos sempre reféns das nossas expectativas e consequentes desilusões.

A vida espiritual que José nos mostra não é um caminho que 
explica, mas um caminho que acolhe. Só a partir deste acolhimen-
to, desta reconciliação, é possível intuir também uma história mais 
excelsa, um significado mais profundo.

Parecem ecoar as palavras inflamadas de Job, quando, desafiado 
pela esposa a rebelar-se contra todo o mal que lhe está a acontecer, 
responde: «Se recebemos os bens da mão de Deus, não aceitaremos 
também os males?» (Job 2, 10).

José não é um homem resignado passivamente. O seu protago-
nismo é corajoso e forte. O acolhimento é um modo pelo qual se 
manifesta, na nossa vida, o dom da fortaleza que nos vem do Espírito 
Santo. Só o Senhor nos pode dar força para acolher a vida como ela 
é, aceitando até mesmo as suas contradições, imprevistos e desilusões.

A vinda de Jesus ao nosso meio é um dom do Pai, para que 
cada um se reconcilie com a carne da sua história, mesmo quando 
não a compreende totalmente.

O que Deus disse ao nosso Santo – «José, Filho de David, 
não temas…» (Mt 1, 20) –, parece repeti-lo a nós também: «Não 
tenhais medo!»

45 Francisco, Homilia na Santa Missa com Beatificações (Villavicencio – Co-
lômbia, 8 de setembro de 2017): AAS 109 (2017), 1061. 
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É necessário deixar de lado a ira e a desilusão para – movidos 
não por qualquer resignação mundana, mas com uma fortaleza 
cheia de esperança – dar lugar àquilo que não escolhemos e, 
todavia, existe.

Acolher a vida desta maneira introduz-nos num significado 
oculto. A vida de cada um de nós pode recomeçar miraculosa-
mente, se encontrarmos a coragem de a viver segundo aquilo que 
nos indica o Evangelho.

E não importa se tudo parece ter tomado já uma direção 
errada, e se algumas coisas já são irreversíveis. Deus pode fazer 
brotar flores no meio das rochas. E mesmo que o nosso coração 
nos censure de qualquer coisa, Ele «é maior que o nosso coração 
e conhece tudo» (1 Jo 3, 20).

Reaparece aqui o realismo cristão, que não deita fora nada do 
que existe. A realidade, na sua misteriosa persistência e complexidade, 
é portadora dum sentido da existência com as suas luzes e sombras.

É isto que leva o apóstolo Paulo a dizer: «Sabemos que tudo 
contribui para o bem daqueles que amam a Deus» (Rm 8, 28). 
E Santo Agostinho acrescenta: tudo, «incluindo aquilo que é cha-
mado mal»46.

Nesta perspetiva global, a fé dá significado a todos os aconte-
cimentos, sejam eles felizes ou tristes.

Assim, longe de nós pensar que crer signifique encontrar fáceis 
soluções consoladoras. Antes, pelo contrário, a fé que Cristo nos 
ensinou é a que vemos em São José, que não procura atalhos, 
mas enfrenta de olhos abertos aquilo que lhe acontece, assumindo 
pessoalmente a responsabilidade por isso.

O acolhimento de José convida-nos a receber os outros, sem 
exclusões, tal como são, reservando uma predileção especial pelos 
mais frágeis, porque Deus escolhe o que é frágil (cf. 1 Cor 1, 

46 «… etiam illud quod malum dicitur», in Enchiridion de fide, spe et ca-
ritate, 3.11: PL 40, 236. 
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27), é «pai dos órfãos e defensor das viúvas» (Sal 68, 6) e manda 
amar o forasteiro47.

Posso imaginar ter sido do procedimento de José que Jesus 
tirou inspiração para a parábola do filho pródigo e do pai mise-
ricordioso (cf. Lc 15, 11-32).

 
5. Pai com coragem criativa
Se a primeira etapa de toda a verdadeira cura interior é acolher 

a própria história, ou seja, dar espaço no nosso íntimo até mesmo 
àquilo que não escolhemos na nossa vida, convém acrescentar outra 
caraterística importante: a coragem criativa.

Esta vem ao de cima sobretudo quando se encontram difi-
culdades. Com efeito, perante uma dificuldade, pode-se estacar e 
abandonar o campo, ou tentar vencê-la de algum modo. Às vezes, 
são precisamente as dificuldades que fazem sair de cada um de nós 
recursos que nem pensávamos ter.

Frequentemente, ao ler os «Evangelhos da Infância», apetece-nos 
perguntar por que motivo Deus não interveio de forma direta e 
clara. Porque Deus intervém por meio de acontecimentos e pessoas: 
José é o homem por meio de quem Deus cuida dos primórdios 
da história da redenção; é o verdadeiro «milagre», pelo qual Deus 
salva o Menino e sua mãe.

O Céu intervém, confiando na coragem criativa deste homem 
que, tendo chegado a Belém e não encontrando alojamento onde 
Maria possa dar à luz, arranja um estábulo e prepara-o de modo 
a tornar-se o lugar mais acolhedor possível para o Filho de Deus, 
que vem ao mundo (cf. Lc 2, 6-7).

Face ao perigo iminente de Herodes, que quer matar o Me-
nino, de novo em sonhos José é alertado para O defender e, no 
coração da noite, organiza a fuga para o Egito (cf. Mt 2, 13-14).

47 Cf. Deuteronómio 10, 19; Êxodo 22, 20-22; Lucas 10, 29-37. 
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Numa leitura superficial destas narrações, a impressão que se 
tem é a de que o mundo está à mercê dos fortes e poderosos, mas 
a «boa notícia» do Evangelho consiste precisamente em mostrar 
como, não obstante a arrogância e a violência dos dominadores 
terrenos, Deus encontra sempre a forma de realizar o seu plano 
de salvação.

Às vezes também a nossa vida parece à mercê dos poderes 
fortes, mas o Evangelho diz-nos que Deus consegue sempre salvar 
aquilo que conta, desde que usemos a mesma coragem criativa do 
carpinteiro de Nazaré, o qual sabe transformar um problema numa 
oportunidade, antepondo sempre a sua confiança na Providência.

Se, em determinadas situações, parece que Deus não nos ajuda, 
isso não significa que nos tenha abandonado, mas que confia em 
nós com aquilo que podemos projetar, inventar, encontrar.

Trata-se da mesma coragem criativa demonstrada pelos amigos 
do paralítico que, desejando levá-lo à presença de Jesus, fizeram-
-no descer pelo teto (cf. Lc 5, 17-26).

A dificuldade não deteve a audácia e obstinação daqueles 
amigos. Estavam convencidos de que Jesus podia curar o doente 
e, «não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram 
ao teto e, através das telhas, desceram-no com a enxerga, para o 
meio, em frente de Jesus.

Vendo a fé daqueles homens, disse: “Homem, os teus pecados 
estão perdoados”» (5, 19-20). Jesus reconhece a fé criativa com 
que aqueles homens procuram trazer-Lhe o seu amigo doente.

O Evangelho não dá informações relativas ao tempo que Maria, 
José e o Menino permaneceram no Egito. Mas certamente tiveram 
de comer, encontrar uma casa, um emprego. Não é preciso muita 
imaginação para colmatar o silêncio do Evangelho a tal respeito.

A Sagrada Família teve que enfrentar problemas concretos, 
como todas as outras famílias, como muitos dos nossos irmãos 
migrantes que ainda hoje arriscam a vida acossados pelas des-
venturas e a fome.
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Neste sentido, creio que São José seja verdadeiramente um 
padroeiro especial para quantos têm que deixar a sua terra por 
causa das guerras, do ódio, da perseguição e da miséria.

No fim de cada acontecimento que tem José como prota-
gonista, o Evangelho observa que ele se levanta, toma consigo 
o Menino e sua mãe e faz o que Deus lhe ordenou (cf. Mt 1, 
24; 2, 14.21).

Com efeito, Jesus e Maria, sua mãe, são o tesouro mais pre-
cioso da nossa fé48.

No plano da salvação, o Filho não pode ser separado da Mãe, 
d’Aquela que «avançou pelo caminho da fé, mantendo fielmente 
a união com seu Filho até à cruz»49.

Sempre nos devemos interrogar se estamos a proteger com 
todas as nossas forças Jesus e Maria, que misteriosamente estão 
confiados à nossa responsabilidade, ao nosso cuidado, à nossa 
guarda.

O Filho do Todo-Poderoso vem ao mundo, assumindo uma 
condição de grande fragilidade. Necessita de José para ser defen-
dido, protegido, cuidado e criado. Deus confia neste homem, e o 
mesmo faz Maria que encontra em José aquele que não só Lhe 
quer salvar a vida, mas sempre A sustentará a Ela e ao Menino.

Neste sentido, São José não pode deixar de ser o Guardião da 
Igreja, porque a Igreja é o prolongamento do Corpo de Cristo na 
história e ao mesmo tempo, na maternidade da Igreja, espelha-se 
a maternidade de Maria50.

José, continuando a proteger a Igreja, continua a proteger o 
Menino e sua mãe; e também nós, amando a Igreja, continuamos 
a amar o Menino e sua mãe.

48 Cf.Sacra Congr. dos Ritos, Quemadmodum Deus (8 de dezembro de 
1870): ASS 6 (1870-71), 193; Beato Pio IX, Carta ap. Inclytum Patriarcham (7 
de julho de 1871): ASS 6 (1870-71), 324-327. 

49 Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, 58. 
50 Cf. Catecismo da Igreja Católica, 963-970. 
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Este Menino é Aquele que dirá: «Sempre que fizestes isto a 
um destes meus irmãos mais pequeninos, a Mim mesmo o fi-
zestes» (Mt 25, 40). Assim, todo o necessitado, pobre, atribulado, 
moribundo, forasteiro, recluso, doente são «o Menino» que José 
continua a guardar.

Por isso mesmo, São José é invocado como protetor dos mi-
seráveis, necessitados, exilados, aflitos, pobres, moribundos. E pela 
mesma razão a Igreja não pode deixar de amar em primeiro lugar 
os últimos, porque Jesus conferiu-lhes a preferência ao identificar-
-Se pessoalmente com eles.

De José, devemos aprender o mesmo cuidado e responsabilida-
de: amar o Menino e sua mãe; amar os Sacramentos e a caridade; 
amar a Igreja e os pobres. Cada uma destas realidades é sempre 
o Menino e sua mãe.

 
6. Pai trabalhador
Um aspeto que carateriza São José – e tem sido evidenciado 

desde os dias da primeira encíclica social, a Rerum novarum de 
Leão XIII – é a sua relação com o trabalho.

São José era um carpinteiro que trabalhou honestamente para 
garantir o sustento da sua família. Com ele, Jesus aprendeu o valor, 
a dignidade e a alegria do que significa comer o pão fruto do 
próprio trabalho.

Neste nosso tempo em que o trabalho parece ter voltado a 
constituir uma urgente questão social e o desemprego atinge por 
vezes níveis impressionantes, mesmo em países onde se experimen-
tou durante várias décadas um certo bem-estar, é necessário tomar 
renovada consciência do significado do trabalho que dignifica e do 
qual o nosso Santo é patrono e exemplo.

O trabalho torna-se participação na própria obra da salvação, 
oportunidade para apressar a vinda do Reino, desenvolver as próprias 
potencialidades e qualidades, colocando-as ao serviço da sociedade 
e da comunhão; o trabalho torna-se uma oportunidade de realiza-
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ção não só para o próprio trabalhador, mas sobretudo para aquele 
núcleo originário da sociedade que é a família.

Uma família onde falte o trabalho está mais exposta a dificul-
dades, tensões, fraturas e até mesmo à desesperada e desesperadora 
tentação da dissolução.

Como poderemos falar da dignidade humana sem nos empe-
nharmos por que todos, e cada um, tenham a possibilidade dum 
digno sustento?

A pessoa que trabalha, seja qual for a sua tarefa, colabora com 
o próprio Deus, torna-se em certa medida criadora do mundo 
que a rodeia.

A crise do nosso tempo, que é económica, social, cultural e 
espiritual, pode constituir para todos um apelo a redescobrir o valor, 
a importância e a necessidade do trabalho para dar origem a uma 
nova «normalidade», em que ninguém seja excluído.

O trabalho de São José lembra-nos que o próprio Deus feito 
homem não desdenhou o trabalho.

A perda de trabalho que afeta tantos irmãos e irmãs e tem 
aumentado nos últimos meses devido à pandemia de Covid-19, 
deve ser um apelo a revermos as nossas prioridades.

Peçamos a São José Operário que encontremos vias onde nos 
possamos comprometer até se dizer: nenhum jovem, nenhuma 
pessoa, nenhuma família sem trabalho!

 
7. Pai na sombra
O escritor polaco Jan Dobraczy ski, no seu livro A Sombra 

do Pai51, narrou a vida de São José em forma de romance. Com 
a sugestiva imagem da sombra, apresenta a figura de José, que é, 
para Jesus, a sombra na terra do Pai celeste: guarda-O, protege-O, 
segue os seus passos sem nunca se afastar d’Ele. Lembra o que 
Moisés dizia a Israel: «Neste deserto (…) vistes o Senhor, vosso 
Deus, conduzir-vos como um pai conduz o seu filho, durante toda 

51 Edição original: Cień Ojca (Varsóvia 1977). 



a caminhada que fizeste até chegar a este lugar» (Dt 1, 31). Assim 
José exerceu a paternidade durante toda a sua vida52.

Não se nasce pai, torna-se tal... E não se torna pai, apenas 
porque se colocou no mundo um filho, mas porque se cuida res-
ponsavelmente dele. Sempre que alguém assume a responsabilidade 
pela vida de outrem, em certo sentido exercita a paternidade a 
seu respeito.

Na sociedade atual, muitas vezes os filhos parecem ser órfãos 
de pai.

A própria Igreja de hoje precisa de pais. Continua atual a 
advertência dirigida por São Paulo aos Coríntios: «Ainda que ti-
vésseis dez mil pedagogos em Cristo, não teríeis muitos pais» (1 
Cor 4, 15); e cada sacerdote ou bispo deveria poder acrescentar 
como o Apóstolo: «Fui eu que vos gerei em Cristo Jesus, pelo 
Evangelho» (4, 15). E aos Gálatas diz: «Meus filhos, por quem 
sinto outra vez dores de parto, até que Cristo se forme entre 
vós!» (Gl 4, 19).

Ser pai significa introduzir o filho na experiência da vida, 
na realidade. Não segurá-lo, nem prendê-lo, nem subjugá-lo, mas 
torná-lo capaz de opções, de liberdade, de partir. Talvez seja por 
isso que a tradição, referindo-se a José, ao lado do apelido de pai 
colocou também o de «castíssimo».

Não se trata duma indicação meramente afetiva, mas é a síntese 
duma atitude que exprime o contrário da posse. A castidade é a 
liberdade da posse em todos os campos da vida.

Um amor só é verdadeiramente tal, quando é casto. O amor 
que quer possuir, acaba sempre por se tornar perigoso: prende, 
sufoca, torna infeliz.

O próprio Deus amou o homem com amor casto, deixando-o 
livre inclusive de errar e opor-se a Ele.

52 Cf. São João Paulo II, Exort. ap. Redemptoris custos (15 de agosto de 
1989), 7-8: AAS 82 (1990), 12-16. 
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A lógica do amor é sempre uma lógica de liberdade, e José 
soube amar de maneira extraordinariamente livre. Nunca se colo-
cou a si mesmo no centro; soube descentralizar-se, colocar Maria 
e Jesus no centro da sua vida.

A felicidade de José não se situa na lógica do sacrifício de si 
mesmo, mas na lógica do dom de si mesmo. Naquele homem, nunca 
se nota frustração, mas apenas confiança. O seu silêncio persistente 
não inclui lamentações, mas sempre gestos concretos de confiança.

O mundo precisa de pais, rejeita os dominadores, isto é, rejeita 
quem quer usar a posse do outro para preencher o seu próprio 
vazio; rejeita aqueles que confundem autoridade com autoritaris-
mo, serviço com servilismo, confronto com opressão, caridade com 
assistencialismo, força com destruição.

Toda a verdadeira vocação nasce do dom de si mesmo, que é 
a maturação do simples sacrifício. Mesmo no sacerdócio e na vida 
consagrada, requer-se este género de maturidade.

Quando uma vocação matrimonial, celibatária ou virginal não 
chega à maturação do dom de si mesmo, detendo-se apenas na 
lógica do sacrifício, então, em vez de significar a beleza e a alegria 
do amor, corre o risco de exprimir infelicidade, tristeza e frustração.

A paternidade, que renuncia à tentação de decidir a vida dos 
filhos, sempre abre espaços para o inédito.

Cada filho traz sempre consigo um mistério, algo de inédito 
que só pode ser revelado com a ajuda dum pai que respeite a 
sua liberdade.

Um pai sente que completou a sua ação educativa e viveu 
plenamente a paternidade, apenas quando se tornou «inútil», quando 
vê que o filho se torna autónomo e caminha sozinho pelas sendas 
da vida, quando se coloca na situação de José, que sempre soube 
que aquele Menino não era seu: fora simplesmente confiado aos 
seus cuidados.

No fundo, é isto mesmo que dá a entender Jesus quando afir-
ma: «Na terra, a ninguém chameis “Pai”, porque um só é o vosso 
“Pai”, aquele que está no Céu» (Mt 23, 9).
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Todas as vezes que nos encontramos na condição de exercitar a 
paternidade, devemos lembrar-nos que nunca é exercício de posse, 
mas «sinal» que remete para uma paternidade mais alta.

Em certo sentido, estamos sempre todos na condição de José: 
sombra do único Pai celeste, que «faz com que o sol se levante 
sobre os bons e os maus, e faz cair a chuva sobre os justos e os 
pecadores» (Mt 5, 45); e sombra que acompanha o Filho.

 
* * *

 
«Levanta-te, toma o menino e sua mãe» (Mt 2, 13): diz o anjo 

da parte de Deus a são José.
O objetivo desta carta apostólica é aumentar o amor por este 

grande Santo, para nos sentirmos impelidos a implorar a sua inter-
cessão e para imitarmos as suas virtudes e o seu desvelo.

Com efeito, a missão específica dos Santos não é apenas a de 
conceder milagres e graças, mas de interceder por nós diante de 
Deus, como fizeram Abraão53e Moisés,54como faz Jesus, «único me-
diador» (1 Tm 2, 5), que junto de Deus Pai é o nosso «advogado» 
(1 Jo 2, 1), «vivo para sempre, a fim de interceder por [nós]» (Heb 
7, 25; cf. Rm 8, 34).

Os Santos ajudam todos os fiéis «a tender à santidade e per-
feição do próprio estado»55. A sua vida é uma prova concreta de 
que é possível viver o Evangelho.

 
À semelhança de Jesus que disse: «Aprendei de Mim, porque 

sou manso e humilde de coração» (Mt 11, 29), também os Santos 
são exemplos de vida que havemos de imitar. A isto nos exorta 
explicitamente São Paulo: «Rogo-vos, pois, que sejais meus imita-

53 Cf. Génesis 18, 23-32. 
54 Cf. Êxodo17, 8-13; 32, 30-35. 
55 Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, 42. 
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dores» (1 Cor 4, 16)56. O mesmo nos diz São José através do seu 
silêncio eloquente.

 
Estimulado com o exemplo de tantos Santos e Santas diante 

dos olhos, Santo Agostinho interrogava-se: «Então não poderás 
fazer o que estes e estas fizeram?» E, assim, chegou à conversão 
definitiva exclamando: «Tarde Vos amei, ó Beleza tão antiga e tão 
nova, tarde Vos amei57!»

 
Só nos resta implorar, de São José, a graça das graças: a nossa 

conversão.
 
Dirijamos-lhe a nossa oração:
 
Salve, guardião do Redentor
e esposo da Virgem Maria!
A vós, Deus confiou o seu Filho;
em vós, Maria depositou a sua confiança;
convosco, Cristo tornou-Se homem.

Ó Bem-aventurado José, mostrai-vos pai também para nós
e guiai-nos no caminho da vida.
Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem,
e defendei-nos de todo o mal. Amen.
 
Roma, em São João de Latrão, na Solenidade da Imaculada 

Conceição da Bem-Aventurada Virgem Maria, 8 de dezembro do 
ano de 2020, oitavo do meu pontificado.

 Francisco

 

56 Cf. I Coríntios 11, 1; Filipenses 3, 17; I Tessalonicenses 1, 6. 
57 Confissões, 8,11,17; 10,27,38: PL 32, 761; 795. 
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Indulgências
para o Ano de S. José

A propósito do Ano de S. José a Penitenciaria 
Apostólica publicou o Decreto que transcrevemos 
de seguida.

Concede-se o dom de especiais Indulgências por ocasião 
do Ano Jubilar em honra de São José, promulgado pelo Sumo 
Pontífice Francisco para celebrar dignamente o 150.º aniversário 
da proclamação de São José como Patrono da Igreja universal.

Ocorre hoje o 150.º aniversário do Decreto Quemadmo-
dum Deus, com o qual o Beato Pio IX, movido pelas graves 
e lutuosas circunstâncias em que se encontrava a Igreja, insi-
diada pela hostilidade dos homens, declarou São José Patrono 
da Igreja Católica.

A fim de perpetuar a confiança de toda a Igreja no podero-
síssimo patrocínio do Guardião do Menino Jesus, o Papa Francis-
co estabeleceu que, a partir de hoje, aniversário do Decreto de 
proclamação bem como dia dedicado à Bem-aventurada Virgem 
Imaculada e Esposa do castíssimo José, até 8 de dezembro de 2021, 
seja celebrado um especial Ano de São José, em que todos os fiéis, 
seguindo o seu exemplo, possam reforçar em cada dia a sua vida 
de fé no pleno cumprimento da vontade de Deus.

Todos os fiéis poderão assim, com o auxílio de São José, guar-
da da Sagrada Família de Nazaré, mediante orações e boas obras, 
obter conforto e alívio das graves tribulações humanas e sociais 
que afligem o nosso tempo.

A devoção ao Guardião do Redentor desenvolveu-se amplamente 
ao longo da história da Igreja, que não só lhe tributou um culto 
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eminente, inferior apenas ao prestado à Mãe de Deus, sua Esposa, 
mas também lhe atribuiu múltiplos patrocínios.

O Magistério da Igreja, como o pai de família “que tira coisas 
novas e antigas do seu tesouro” (Mt 13, 52), continua a descobrir 
antigas e novas grandezas em São José.

Para a perfeita obtenção da finalidade proposta, muito ajudará 
o dom das Indulgências que a Penitenciaria Apostólica, mediante 
o presente Decreto, emitido em conformidade com a intenção do 
Sumo Pontífice Francisco, benignamente concede durante todo o 
Ano de São José.

Concede-se a Indulgência Plenária nas condições do cos-
tume (confissão sacramental, comunhão eucarística e oração 
pelas intenções do Santo Padre) aos fiéis que, com o espírito 
desapegado de qualquer pecado, participarem no Ano de São 
José nas ocasiões e com as modalidades determinadas por esta 
Penitenciaria Apostólica.

a. São José, verdadeiro homem de fé, convida-nos a re-
descobrir a relação filial com o Pai, a renovar a fidelidade à 
oração, a pormo-nos à escuta e a corresponder com profundo 
discernimento à vontade de Deus. Por isso, concede-se a In-
dulgência plenária a todos os que meditarem na oração do Pai 
Nosso durante pelo menos 30 minutos, ou então, participarem 
num retiro espiritual, de ao menos um dia, que inclua uma 
meditação sobre São José.

b. O Evangelho atribui a São José o título de “homem 
justo” (cf. Mt 1, 19): ele, guarda do “segredo íntimo que está 
precisamente no fundo do coração e do espírito”58, depositário 
do mistério de Deus e, portanto, patrono exímio do foro inter-

58 PIO XI, Discurso por ocasião da proclamação da heroicidade das virtudes 
da Serva de Deus Emilia de Vialar, in “L’Osservatore Romano”, ano LXXV, n. 
67, 20-21 de março de 1935, 1.
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no, impele-nos a redescobrir o valor do silêncio, da prudência 
e da lealdade no cumprimento dos nossos deveres. A virtude 
da justiça, praticada de modo exemplar por José, consiste na 
adesão perfeita à lei divina, que é lei de misericórdia, “porque 
é precisamente a misericórdia de Deus que dá cumprimento à 
verdadeira justiça”59.

Portanto, aqueles que, a exemplo de São José, praticarem uma 
obra de misericórdia corporal ou espiritual, poderão igualmente 
obter o dom da Indulgência plenária.

c. O aspeto principal da vocação de José foi o de ser guardião 
da Sagrada Família de Nazaré, esposo da Bem-aventurada Virgem 
Maria e pai legal de Jesus. Para que todas as famílias cristãs sejam 
estimuladas a recriar o mesmo clima de íntima comunhão, de amor 
e de oração que se vivia plenamente na Sagrada Família, concede-
-se a Indulgência plenária em favor dos fiéis que rezarem o Santo 
Rosário (Terço) em família e entre noivos.

d. O Servo de Deus Pio XII, em 1 de maio de 1955, instituiu 
a festa de São José Operário, “com o propósito de que por todos 
seja reconhecida a dignidade do trabalho e que esta inspire a vida 
social e as leis, fundadas numa equitativa repartição de direitos e 
de deveres”60. Poderá, portanto, conseguir a Indulgência plenária 
quem todos os dias confiar a sua atividade à proteção de São José e 
todos os fiéis que invocarem com orações de intercessão o Artesão 
de Nazaré a fim de que, quem procura trabalho, possa conseguir 
emprego, e o trabalho de todos seja mais digno.

e. A fuga da Sagrada Família para o Egito “ensina-nos que 
Deus está onde o ser humano corre perigo, onde sofre, onde se 

59 FRANCISCO, Audiência geral (3 de fevereiro de 2016). 
60 PIO XII, Discurso por ocasião da Solenidade de São José operário (1.º de 

maio de 1955), in Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santità Pio XII, XVII, 71-76.
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refugia, onde experimenta a recusa e o abandono”61. Concede-se a 
Indulgência plenária aos fiéis que rezarem as Ladainhas de São José 
(para a tradição latina), ou o hino Akathistos a São José, integral-
mente ou ao menos em alguma das suas partes significativas (para 
a tradição bizantina), ou ainda outra oração a São José, própria de 
outras tradições litúrgicas, em favor da Igreja perseguida ad intra 
e ad extra e pelo alívio de todos os cristãos que sofrem qualquer 
forma de perseguição.

Santa Teresa de Jesus reconheceu em São José o protetor para 
todas as circunstâncias da vida: “A outros Santos parece que Deus 
concedeu que nos socorra nesta ou naquela necessidade, ao passo 
que tenho experimentado que o glorioso São José estende o seu 
patrocínio a todas”62. Mais recentemente, São João Paulo II reafirmou 
que a figura de São José adquire “uma renovada atualidade para a 
Igreja do nosso tempo, em relação ao novo milénio cristão”63. Para 
reafirmar o patrocínio universal de São José em favor da Igreja, 
para além das circunstâncias acima mencionadas, esta Penitenciaria 
Apostólica concede a Indulgência plenária aos fiéis que recitarem 
qualquer oração legitimamente aprovada ou ato de piedade em 
honra de São José, por exemplo “A Vós, São José”, especialmente 
nos dias 19 de março e 1 de maio, na Festa da Sagrada Família 
de Jesus, Maria e José, no Domingo de São José (segundo a tradi-
ção bizantina), no dia 19 de cada mês e em cada quarta feira, dia 
dedicado à memória do Santo, segundo a tradição latina.

No atual contexto de emergência sanitária, o dom da Indul-
gência plenária é especialmente concedido às pessoas mais idosas, 
aos enfermos, aos agonizantes e a todos os que, por legítimos 

61 FRANCISCO, Angelus (29 de dezembro de 2013). 
62 SANTA TERESA DE JESUS, Vida, VI, 6. 
63 SÃO JOÃO PAULO II, Exortação apostólica Redemptoris Custos sobre 

a figura e a missão de São José na vida de Cristo e da Igreja (15 de agosto de 
1989), 32. 
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motivos, estão impossibilitados de sair de casa, se, com espírito 
desapegado de qualquer pecado e com a intenção de satisfazer, 
logo que possível, às três condições habituais, em suas próprias 
casas ou onde o impedimento as retiverem, rezarem um ato de 
piedade em honra de São José, conforto dos enfermos e Padroeiro 
da boa morte, oferecendo com confiança a Deus as dores e os 
incómodos da sua vida.

Para que o acesso à graça divina mediante o poder das Chaves 
seja pastoralmente facilitado, esta Penitenciaria roga vivamente a 
todos os sacerdotes dotados das devidas faculdades, que se ofereçam 
com ânimo disponível e generoso para a celebração do sacramento 
da Penitência e ministrem frequentemente a Sagrada Comunhão 
aos enfermos.

O presente Decreto é válido para todo o Ano de São José, 
nada obstando em contrário.

Roma, Sede da Penitenciaria Apostólica, 8 de dezembro de 2020.
Card. Mauro Piacenza, Penitenciário Mor

Krzysztof Nykiel, Regente

Mensagem Urbi et Orbi
 

Mensagem do Papa Francisco no dia de Natal.
 
Queridos irmãos e irmãs, feliz Natal!
 
Gostava de fazer chegar a todos a mensagem que a Igreja 

anuncia nesta festa, com as palavras do profeta Isaías: «Um menino 
nasceu para nós, um filho nos foi dado» (Is 9, 5).
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Nasceu um menino: o nascimento é sempre fonte de espe-
rança, é vida que desabrocha, é promessa de futuro. E este Me-
nino – Jesus – «nasceu para nós»: um «nós» sem fronteiras, sem 
privilégios nem exclusões. O Menino, que a Virgem Maria deu 
à luz em Belém, nasceu para todos: é o «filho» que Deus deu à 
família humana inteira.

 
Graças a este Menino, todos podemos dirigir-nos a Deus 

chamando-Lhe «Pai», «Papá». Jesus é o Unigénito; ninguém mais 
conhece o Pai, senão Ele. Mas Ele veio ao mundo precisamente para 
nos revelar o rosto do Pai celeste. E assim, graças a este Menino, 
todos podemos chamar-nos e ser realmente irmãos: de continentes 
diversos, de qualquer língua e cultura, com as nossas identidades e 
diferenças, mas todos irmãos e irmãs.

 
Neste momento histórico, marcado pela crise ecológica e por 

graves desequilíbrios económicos e sociais, agravados pela pandemia 
do coronavírus, precisamos mais do que nunca de fraternidade. E 
Deus no-la oferece, dando-nos o seu Filho Jesus: não uma frater-
nidade feita de palavras bonitas, ideais abstratos, vagos sentimen-
tos... Não! Mas uma fraternidade baseada no amor real, capaz de 
encontrar o outro diferente de mim, de compadecer-me dos seus 
sofrimentos, aproximar-me e cuidar dele mesmo que não seja da 
minha família, da minha etnia, da minha religião; é diferente de 
mim, mas é meu irmão, é minha irmã. E isto é válido também 
nas relações entre os povos e as nações: todos irmãos.

 
No Natal, celebramos a luz de Cristo que vem ao mundo 

e vem para todos: não apenas para alguns. Hoje, neste tempo de 
escuridão e incerteza devido à pandemia, aparecem várias luzes 
de esperança como a descoberta das vacinas. Mas, para que estas 
luzes possam iluminar e dar esperança ao mundo inteiro, hão de 
ser colocadas à disposição de todos. Não podemos deixar que os 
nacionalismos fechados nos impeçam de viver como a verdadeira 
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família humana que somos. Nem podemos deixar que nos vença 
o vírus do individualismo radical, tornando-nos indiferentes ao 
sofrimento doutros irmãos e irmãs. Não posso passar à frente dos 
outros, colocando as leis do mercado e das patentes de invenção 
acima das leis do amor e da saúde da humanidade. Peço a todos, 
nomeadamente aos líderes dos Estados, às empresas, aos organismos 
internacionais, que promovam a cooperação, e não a concorrência, 
na busca duma solução para todos: vacinas para todos, especialmente 
para os mais vulneráveis e necessitados em todas as regiões da Terra. 
Em primeiro lugar, os mais vulneráveis e necessitados!

 
Por isso, que o Menino de Belém nos ajude a estar disponíveis, 

a ser generosos e solidários, especialmente para com as pessoas 
mais frágeis, os doentes e quantos neste tempo se encontram de-
sempregados ou estão em graves dificuldades pelas consequências 
económicas da pandemia, bem como as mulheres que nestes meses 
de confinamento sofreram violências domésticas.

 
Perante um desafio que não conhece fronteiras, não se podem 

erguer barreiras. Estamos todos no mesmo barco. Cada pessoa é 
um meu irmão. Em cada um vejo refletido o rosto de Deus e, 
nos que sofrem, vislumbro o Senhor que pede a minha ajuda. 
Vejo-O no doente, no pobre, no desempregado, no marginalizado, 
no migrante e no refugiado: todos irmãos e irmãs!

 
No dia em que o Verbo de Deus Se faz menino, reparemos 

em tantas crianças que em todo o mundo, especialmente na Síria, 
Iraque e Iémen, ainda estão a pagar o alto preço da guerra. Os 
seus rostos sensibilizem as consciências dos homens de boa vontade, 
para que se enfrentem as causas dos conflitos e se trabalhe com 
coragem para construir um futuro de paz.

 
Que este seja o tempo propício para aliviar as tensões em todo 

o Médio Oriente e no Mediterrâneo oriental.
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Jesus Menino cure as feridas do amado povo sírio, que está 
exausto com um decénio de guerra e suas consequências, agravadas 
ainda mais pela pandemia. Leve conforto ao povo iraquiano e a 
todos os povos incluídos no caminho da reconciliação, em particular 
os yazidis duramente atingidos pelos últimos anos de guerra. Dê 
paz à Líbia e permita que a nova fase de negociações em curso 
ponha fim a todas as formas de hostilidade no país.

 
O Menino de Belém conceda fraternidade à terra que O viu 

nascer. Possam israelitas e palestinenses recuperar a confiança mútua 
para procurarem uma paz justa e duradoura através dum diálogo 
direto, capaz de vencer a violência e superar ressentimentos endé-
micos, testemunhando ao mundo a beleza da fraternidade.

 
A estrela que iluminou a noite de Natal sirva de guia e enco-

rajamento para o povo libanês, a fim de não perder a esperança no 
meio das dificuldades que tem vindo a enfrentar com o apoio da 
comunidade internacional. O Príncipe da Paz ajude os responsáveis 
do país a deixar de lado interesses particulares e empenhar-se com 
seriedade, honestidade e transparência para que o Líbano possa 
empreender um caminho de reformas e continuar na sua vocação 
de liberdade e convivência pacífica.

 
O Filho do Altíssimo sustente o empenho da comunidade 

internacional e dos países envolvidos na manutenção do cessar-
-fogo no Nagorno-Karabakh, bem como nas regiões orientais da 
Ucrânia, promovendo o diálogo como único caminho que conduz 
à paz e reconciliação.

 
O Deus Menino alivie o sofrimento das populações do Burkina 

Faso, Mali e Níger, atingidas por uma grave crise humanitária, na 
base da qual estão extremismos e conflitos armados, mas também 
a pandemia e outros desastres naturais; Ele faça cessar as violências 
na Etiópia, onde muitas pessoas são forçadas a fugir devido aos 
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confrontos; o Deus Menino dê conforto aos habitantes da região 
de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, vítimas da violência 
do terrorismo internacional; Ele incite os responsáveis do Sudão do 
Sul, Nigéria e Camarões a continuar pelo caminho de fraternidade 
e diálogo empreendido.

 
O Verbo eterno do Pai seja fonte de esperança para o continente 

americano, particularmente afetado pelo coronavírus, que exacerbou 
os inúmeros sofrimentos que o oprimem, muitas vezes agravados 
pelas consequências da corrupção e do narcotráfico. Ajude a superar 
as recentes tensões sociais no Chile e a pôr fim aos sofrimentos 
do povo venezuelano.

 
O Rei do Céu proteja as populações flageladas por calamidades 

naturais no sudeste asiático, de modo particular nas Filipinas e no 
Vietname, onde numerosas tempestades têm causado inundações 
com devastadoras repercussões sobre as famílias, que moram naque-
las terras, em termos de perdas de vidas humanas, danos ao meio 
ambiente e consequências para as economias locais.

 
E pensando na Ásia, não posso esquecer o povo Rohingya: Jesus, 

nascido pobre entre os pobres, leve esperança às suas tribulações.
 
Queridos irmãos e irmãs!
 
«Um menino nasceu para nós» (Is 9, 5). Veio para nos salvar! 

Anuncia-nos que o sofrimento e o mal não são a última palavra. 
Resignar-se à violência e à injustiça significaria recusar a alegria 
e a esperança do Natal.

 
Neste dia de festa, dirijo uma saudação particular a todas as 

pessoas que não se deixam subjugar pelas circunstâncias adversas, 
mas esforçam-se por levar esperança, consolação e ajuda, socorrendo 
quem sofre e acompanhando quem está sozinho.



Jesus nasceu num estábulo, mas envolvido pelo amor da Virgem 
Maria e de São José. Nascendo na carne, o Filho de Deus consa-
grou o amor familiar. Neste momento, penso de modo especial nas 
famílias que hoje não se podem reunir, como também naquelas que 
são obrigadas a permanecer em casa. E, para todos, seja o Natal a 
ocasião propícia para redescobrirem a família como berço de vida 
e de fé, lugar de amor acolhedor, de diálogo, perdão, solidariedade 
fraterna e alegria partilhada, fonte de paz para toda a humanidade.

 
Feliz Natal para todos!
 
Queridos irmãos e irmãs, renovo os meus votos de Feliz Natal a 

todos vós que de todo o mundo estais conectados através da rádio, tele-
visão e outros meios de comunicação. Agradeço a vossa presença espiritual 
neste dia, marcado pela alegria. Nestes dias em que o clima do Natal 
convida os seres humanos a tornarem-se melhores e mais fraternos, não 
nos esqueçamos de rezar pelas famílias e comunidades atribuladas por 
tantos sofrimentos. E, por favor, continuai a rezar também por mim. Bom 
almoço de Natal! Adeus.








