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Apresentação
Abrimos este número com a publicação do estatuto editorial.
Para tema do mês escolhemos a mensagem do Papa Francisco para 

o 55.º Dia Mundial da Paz. Recomenda o diálogo intergeracional, a 
educação e instrução, a necessidade de trabalho digno para todos.

 
Do senhor D. Jorge publicamos homilias proferidas nos dias de S. 

Geraldo, da Imaculada Conceição, na Missa de Natal do Centro Regio-
nal de Bragas da Universidade Católica, em dia de Natal; a mensagem 
de Natal; um discurso  feito no Espaço Vita, no encontro de Natal do 
clero; uma mensagem no funeral de João Lobo.

 
Informamos da visita do Papa Francisco a Chipre e à Grécia. Pu-

licamos um discurso à Cúria Romana, a Bênção Urbi et Orbi, uma 
carta aos casais.

Damos notícia da criação de uma Comissão Independente para o 
Estudo dos Abusos de Menores na Igreja Católica em Portugal.

Num texto de Rui Ferreira recordamos o Convento das Teresinhas, 
em Braga.

O mês de dezembro, a cujas atividades este número de Ação Católica 
se refere, continuou muito condicionado pelo Coronavírus (COVID-19), 
de que apareceu, vinda da África do Sul, a variante Ómicron, considerada 
menos grave mas muito mais contagiosa. 

A todos desejamos um Bom Ano.

O Diretor
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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 inter-
venções 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 princípios deontológicos da impren-
sa e a ética profissional, de modo a não abusar da boa fé dos leitores, 

encobrindo ou deturpando a informação.
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Mensagem para o 55º Dia Mundial 
da Paz

«Diálogo entre gerações, educação e trabalho: ins-
trumentos para construir uma paz duradoura» foi 
o tema da mensagem do Papa Francisco para o 
55.º Dia Mundial da Paz que se celebrou em 
01 de janeiro.
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«Que formosos são sobre os 
montes os pés do mensageiro 
que anuncia a paz» (Is 52, 7)!

Estas palavras do profeta Isaías manifestam a consolação, o suspiro 
de alívio dum povo exilado, extenuado pelas violências e os abusos, 
exposto à infâmia e à morte. 

Sobre esse povo, assim se interrogava o profeta Baruc: «Por 
que estás tu em terra inimiga, envelhecendo num país estrangeiro? 
Contaminaste-te com os mortos, foste contado com os que descem 
ao Hades» (3,10-11). 

Para aquela gente, a chegada do mensageiro de paz significava 
a esperança dum renascimento dos escombros da história, o início 
dum futuro luminoso.

 
Ainda hoje o caminho da paz – o novo nome desta, segundo São 

Paulo VI, é desenvolvimento integral [1] – permanece, infelizmente, 
arredio da vida real de tantos homens e mulheres e consequentemente 
da família humana, que nos aparece agora totalmente interligada. 

Apesar dos múltiplos esforços visando um diálogo construtivo 
entre as nações, aumenta o ruído ensurdecedor de guerras e con-
flitos, ao mesmo tempo que ganham espaço doenças de proporções 
pandémicas, pioram os efeitos das alterações climáticas e da degra-
dação ambiental, agrava-se o drama da fome e da sede e continua a 
predominar um modelo económico mais baseado no individualismo 
do que na partilha solidária.

Como nos tempos dos antigos profetas, continua também hoje a 
elevar-se  o clamor dos pobres e da terra [2] para implorar justiça 
e paz.
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Em cada época, a paz é conjuntamente dádiva do Alto e fruto 
dum empenho compartilhado. De facto, há uma «arquitetura» da paz, 
onde intervêm as várias instituições da sociedade, e existe um «arte-
sanato» da paz, que nos envolve pessoalmente a cada um de nós [3]. 

Todos podem colaborar para construir um mundo mais pacífico 
partindo do próprio coração e das relações em família, passando pela 
sociedade e o meio ambiente, até chegar às relações entre os povos 
e entre os Estados.

 
Quero propor, aqui, três caminhos para a construção duma paz 

duradoura. Primeiro, o diálogo entre as gerações, como base para 
a realização de projetos compartilhados. Depois, a educação, como 
fator de liberdade, responsabilidade e desenvolvimento. E, por fim, o 
trabalho, para uma plena realização da dignidade humana. 

São três elementos imprescindíveis para tornar «possível a criação 
dum pacto social» [4], sem o qual se revela inconsistente todo o 
projeto de paz.

Dialogar entre gerações para 
construir a paz.

Num mundo ainda fustigado pela pandemia, que tem causado 
tantos problemas, «alguns tentam fugir da realidade, refugiando-se 
em mundos privados, enquanto outros a enfrentam com violência 
destrutiva, mas, entre a indiferença egoísta e o protesto violento há 
uma opção sempre possível: o diálogo, [concretamente] o diálogo 
entre as gerações» [5].

 
Todo o diálogo sincero, mesmo sem excluir uma justa e positiva 

dialética, exige sempre uma confiança de base entre os interlocutores. 
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Devemos voltar a recuperar esta confiança recíproca. 
A crise sanitária atual fez crescer, em todos, o sentido da solidão 

e o isolar-se em si mesmos. Às solidões dos idosos veio juntar-se, 
nos jovens, o sentido de impotência e a falta duma noção com-
partilhada de futuro. Esta crise é sem dúvida aflitiva, mas nela é 
possível expressar-se também o melhor das pessoas. 

De facto, precisamente durante a pandemia, constatamos nos 
quatro cantos do mundo generosos testemunhos de compaixão, 
partilha, solidariedade.

 
Dialogar significa ouvir-se um ao outro, confrontar posições, 

pôr-se de acordo e caminhar juntos. 
Favorecer tudo isto entre as gerações significa amanhar o ter-

reno duro e estéril do conflito e do descarte para nele se cultivar 
as sementes duma paz duradoura e compartilhada.

 
Enquanto o progresso tecnológico e económico frequentemente 

dividiu as gerações, as crises contemporâneas revelam a urgência 
da sua aliança. 

Se os jovens precisam da experiência existencial, sapiencial e 
espiritual dos idosos, também estes precisam do apoio, carinho, 
criatividade e dinamismo dos jovens.

 
Os grandes desafios sociais e os processos de pacificação não 

podem prescindir do diálogo entre os guardiões da memória – os 
idosos – e aqueles que fazem avançar a história – os jovens –; 
tal como não é possível prescindir da disponibilidade de cada um 
dar espaço ao outro, nem pretender ocupar inteiramente a cena 
preocupando-se com os seus interesses imediatos como se não 
houvesse passado nem futuro. 

A crise global que vivemos mostra-nos, no encontro e no 
diálogo entre as gerações, a força motora duma política sã, que 
não se contenta em administrar o existente «com remendos ou 
soluções rápidas» [6], mas presta-se, como forma eminente de amor 
pelo outro, [7] à busca de projetos compartilhados e sustentáveis.

 
Se soubermos, nas dificuldades, praticar este diálogo interge-

racional, «poderemos estar bem enraizados no presente e, daqui, 
visitar o passado e o futuro: visitar o passado, para aprender da 
história e curar as feridas que às vezes nos condicionam; visitar 
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o futuro, para alimentar o entusiasmo, fazer germinar os sonhos, 
suscitar profecias, fazer florescer as esperanças. 

Assim unidos, poderemos aprender uns com os outros» [8].
Sem as raízes, como poderiam as árvores crescer e dar fruto?
 
É suficiente pensar no cuidado da nossa casa comum, já que 

o próprio meio ambiente «é um empréstimo que cada geração 
recebe e deve transmitir à geração seguinte» [9]. 

Por isso, devem ser apreciados e encorajados os numerosos 
jovens que se empenham por um mundo mais justo e atento à 
tutela da criação, confiada à nossa custódia. 

Fazem-no num misto de inquietude e entusiasmo, mas sobre-
tudo com sentido de responsabilidade perante a urgente mudança 
de rumo [10], que nos é imposta pelas dificuldades surgidas da 
atual crise ética e sócio-ambiental [11].

 
Por outro lado, a oportunidade de construir, juntos, percursos 

de paz não pode prescindir da educação e do trabalho, lugares 
e contextos privilegiados do diálogo intergeracional: enquanto a 
educação fornece a gramática do diálogo entre as gerações, na ex-
periência do trabalho encontram-se a colaborar homens e mulheres 
de diferentes gerações, trocando entre si conhecimentos, experiências 
e competências em vista do bem comum.

A instrução e a educação como 
motores da paz.

Nos últimos anos diminuiu sensivelmente a nível mundial o 
orçamento para a instrução e a educação, vistas mais como despe-
sas do que como investimentos; e, todavia, constituem os vetores 
primários dum desenvolvimento humano integral: tornam a pes-
soa mais livre e responsável, sendo indispensáveis para a defesa e 
promoção da paz. 

Por outras palavras, instrução e educação são os alicerces duma 
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sociedade coesa, civil, capaz de gerar esperança, riqueza e progresso.
 
Ao contrário, aumentaram as despesas militares, ultrapassando o 

nível registado no termo da «guerra fria», e parecem destinadas a 
crescer de maneira exorbitante [12].

 
Por conseguinte é oportuno e urgente que os detentores das 

responsabilidades governamentais elaborem políticas económicas 
que prevejam uma inversão na correlação entre os investimentos 
públicos na educação e os fundos para armamentos. 

Aliás a busca dum real processo de desarmamento internacional 
só pode trazer grandes benefícios ao desenvolvimento dos povos e 
nações, libertando recursos financeiros para ser utilizados de forma 
mais apropriada na saúde, na escola, nas infraestruturas, no cuidado 
do território, etc.

 
Faço votos de que o investimento na educação seja acompa-

nhado por um empenho mais consistente na promoção da cultura 
do cuidado [13]. 

Perante a fragmentação da sociedade e a inércia das instituições, 
esta cultura do cuidado pode-se tornar a linguagem comum que 
abate as barreiras e constrói pontes.

«Um país cresce quando dialogam de modo construtivo as suas 
diversas riquezas culturais: a cultura popular, a cultura universitá-
ria, a cultura juvenil, a cultura artística e a cultura tecnológica, a 
cultura económica e a cultura da família, e a cultura dos meios 
de comunicação» [14]. 

É necessário, portanto, forjar um novo paradigma cultural, através 
de «um pacto educativo global para e com as gerações jovens, que 
empenhe as famílias, as comunidades, as escolas e universidades, as 
instituições, as religiões, os governantes, a humanidade inteira na 
formação de pessoas maduras» [15].

Um pacto que promova a educação para a ecologia integral, 
segundo um modelo cultural de paz, desenvolvimento e sustentabi-
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lidade, centrado na fraternidade e na aliança entre os seres humanos 
e o meio ambiente [16].

 
Investir na instrução e educação das novas gerações é a estrada 

mestra que as leva, mediante uma específica preparação, a ocupar 
com proveito um justo lugar no mundo do trabalho [17].

Promover e assegurar o traba-
lho constrói a paz

                                                                                               
O trabalho é um fator indispensável para construir e preservar 

a paz. 
Aquele constitui expressão da pessoa e dos seus dotes, mas 

também compromisso, esforço, colaboração com outros, porque se 
trabalha sempre com ou para alguém. 

Nesta perspetiva acentuadamente social, o trabalho é o lugar 
onde aprendemos a dar a nossa contribuição para um mundo mais 
habitável e belo.

 
A pandemia Covid-19 agravou a situação do mundo do trabalho, 

que já antes se defrontava com variados desafios. Faliram milhões 
de atividades económicas e produtivas; os trabalhadores precários 
estão cada vez mais vulneráveis; muitos daqueles que desempenham 
serviços essenciais são ainda menos visíveis à consciência pública e 
política; a instrução à distância gerou, em muitos casos, um retrocesso 
na aprendizagem e nos percursos escolásticos. Além disso, os jovens 
que assomam ao mercado profissional e os adultos precipitados no 
desemprego enfrentam hoje perspetivas dramáticas.
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Particularmente devastador foi o impacto da crise na economia 

informal, que muitas vezes envolve os trabalhadores migrantes. 
Muitos deles – como se não existissem – não são reconhecidos 

pelas leis nacionais; vivem em condições muito precárias para eles 
mesmos e suas famílias, expostos a várias formas de escravidão e 
desprovidos dum sistema de previdência que os proteja. 

Mais, atualmente apenas um terço da população mundial em 
idade laboral goza dum sistema de proteção social ou usufrui dele 
apenas de forma limitada. 

Em muitos países crescem a violência e a criminalidade organi-
zada, sufocando a liberdade e a dignidade das pessoas, envenenando 
a economia e impedindo que se desenvolva o bem comum. 

A resposta a esta situação só pode passar por uma ampliação 
das oportunidades de trabalho digno.

 
Com efeito o trabalho é a base sobre a qual se há de construir 

a justiça e a solidariedade em cada comunidade. Por isso, «não se 
deve procurar que o progresso tecnológico substitua cada vez mais 
o trabalho humano: procedendo assim, a humanidade prejudicar-
-se-ia a si mesma. 

O trabalho é uma necessidade, faz parte do sentido da vida 
nesta terra, é caminho de maturação, desenvolvimento humano e 
realização pessoal» [18]. 

Temos de unir as ideias e os esforços para criar as condições 
e inventar soluções a fim de que cada ser humano em idade 
produtiva tenha a possibilidade, com o seu trabalho, de contribuir 
para a vida da família e da sociedade.

 
Como é urgente promover em todo o mundo condições laborais 

decentes e dignas, orientadas para o bem comum e a salvaguarda 
da criação! 

É necessário garantir e apoiar a liberdade das iniciativas em-



1. Tema do Mês1. Tema do Mês 19

presariais e, ao mesmo tempo, fazer crescer uma renovada respon-
sabilidade social para que o lucro não seja o único critério-guia.

 
Nesta perspetiva, devem ser estimuladas, acolhidas e sustentadas 

as iniciativas, a todos os níveis, que solicitam as empresas a respeitar 
os direitos humanos fundamentais de trabalhadoras e trabalhadores, 
sensibilizando nesse sentido não só as instituições, mas também os 
consumidores, a sociedade civil e as realidades empresariais. 

Estas, quanto mais cientes estão da sua função social, tanto mais 
se tornam lugares onde se cultiva a dignidade humana, participando 
por sua vez na construção da paz. 

Sobre este aspeto, é chamada a desempenhar um papel ativo 
a política, promovendo um justo equilíbrio entre a liberdade eco-
nómica e a justiça social. 

E todos aqueles que intervêm neste campo, a começar pelos 
trabalhadores e empresários católicos, podem encontrar orientações 
seguras na doutrina social da Igreja.

 
Queridos irmãos e irmãs! Enquanto procuramos unir os esforços 

para sair da pandemia, quero renovar os meus agradecimentos a 
quantos se empenharam e continuam a dedicar-se, com generosidade 
e responsabilidade, para garantir a instrução, a segurança e tutela dos 
direitos, fornecer os cuidados médicos, facilitar o encontro entre 
familiares e doentes, garantir apoio económico às pessoas necessi-
tadas ou desempregadas. E asseguro, na minha oração, a lembrança 
de todas as vítimas e suas famílias.

 
Aos governantes e a quantos têm responsabilidades políticas e 

sociais, aos pastores e aos animadores das comunidades eclesiais, bem 
como a todos os homens e mulheres de boa vontade, faço apelo 
para caminharmos, juntos, por estas três estradas: o diálogo entre 
as gerações, a educação e o trabalho. Com coragem e criatividade. 

Oxalá sejam cada vez mais numerosas as pessoas que, sem fazer 
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rumor, com humildade e tenacidade, se tornam dia a dia artesãs 
de paz. E que sempre as preceda e acompanhe a bênção do Deus 
da paz!

Vaticano, 8 de dezembro de 2021.
 

Francisco

____________________________________

[1] Cf. Carta enc.  Populorum progressio (26/III/1967), 76-80.
[2] Cf. Francisco, Carta enc. Laudato si’ (24/V/2015), 49.
[3] Cf. Francisco, Carta enc.  Fratelli tutti (03/X/2020), 231.
[4] Ibid., 218.
[5] Ibid., 199.
[6] Ibid., 179.
[7] Cf.  ibid., 180.
[8] Francisco, Exort. ap. pós-sinodal Christus vivit (25/III/2019), 199.
[9] Francisco, Carta enc.  Laudato si’ (24/V/2015), 159.
[10] Cf.  ibid., 163; 202.
[11] Cf.  ibid., 139.
[12] Cf. Francisco, Mensagem aos participantes no IV Fórum de Paris sobre 

a Paz (11-13/XI/2021).
[13] Cf. Carta enc.  Laudato si’ (24/V/2015), 231; Francisco,  Mensagem para 

o LIV Dia Mundial da Paz. A cultura do cuidado como percurso de paz (08/
XII/2020).

[14] Carta enc.  Fratelli tutti (03/X/2020), 199.
[15] Francisco, Mensagem-vídeo por ocasião do Encontro «Global Compact 

on Education. Together to look Beyond» (15/X/2020).
[16] Cf. Francisco, Mensagem-vídeo por ocasião do «High Level Virtual Climate 

Ambition Summit» (13/XII/2020).
[17] Cf. São João Paulo II, Carta enc.  Laborem exercens (14/IX/1981), 18.
[18] Carta enc.  Laudato si’ (24/V/2015), 128.
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1. Dos nossos Pastores

Graça e Paz!

Mensagem de Natal do Arcebispo eleito de Braga, 
D. José Cordeiro.

Diante do presépio podemos dizer que a fé nasce do amor, 
ou melhor, da capacidade de um olhar novo que nasce por ser-
mos muito amados e perdoados em Deus. Tudo canta e grita de 
alegria: «glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens 
de boa vontade» (Lc 2, 14).  Com Maria e José tocamos o Es-
sencial numa Igreja sinodal e samaritana, como demanda o poeta 
A. Silesius: «Homem, sê essencial».

 
O Natal é um mistério de pobreza, simplicidade e esperança. 

Por isso, não é difícil de compreender para quem tem um cora-
ção que vê.

 
Uma vida sem gratidão é uma vida triste, que ignora a beleza 

do dom. A nós foi-nos dada a graça de dizer obrigado, de voltar 
a descobrir a alegria do Evangelho, que torna a vida mais leve 
com gestos de proximidade, compaixão e ternura para ultrapassar 
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as tensões mais duras e abrir as portas da cultura do encontro e 
da fraternidade universal.

 
Como dizia o Grande Arcebispo São Bartolomeu dos Mártires: 

«o sol que nasceu ... veio aquentar a frieza do nosso coração». 
Jesus, fazendo-se um de nós, ama-nos com um coração de carne!

 
Um santo Natal!

Para que a noite passe

Mensagem de Natal de D. Jorge Ortiga, Admi-
nistrador Apostólico da Arquidiocese.

O Natal foi sempre tempo de sonhos. Mas nós, católicos, 
sonhamos juntos uma Igreja sinodal e samaritana como fermento 
de um mundo mais irmão e solidário. Queremos que tudo resulte 
da vontade de viver a caridade intensamente, não de um modo 
teórico mas com gestos. Os gestos identificam-nos e geram esse 
mundo novo iniciado em Belém.

 
Tudo parece desmentir esta lógica. Como Isaías, perguntamos. 

“Sentinela, em que altura vai a noite?” (Is 21,11). Interroguemo-
-nos: quando voltará a normalidade?

 
Temos a noite da pandemia e, em simultâneo, assistimos à 

evolução egoísta da sociedade. Como resposta consciente, teremos 
de ir colocando estrelas. Podem parecer pequenas e insignificantes. 
Brilharão e mostrarão o caminho que juntos devemos percorrer. 
Eis a meta do Natal.
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– Olho para a sociedade e deparo-me com uma tremenda 

indiferença perante os seus males. É preciso ressuscitar a atenção 
ao mundo real para o conhecer e reagir. 

 
– Verifico imensas zangas ou conflitos entre pessoas, famílias, 

partidos. Terei de assumir o dever da reconciliação e de a promover 
no coração das pessoas.

 
– Ouço contínuas críticas no quotidiano da vida e descrições 

parciais compradas ou interesseiras nos meios de comunicação 
social. Necessito de repor a verdade e permitir que acreditemos 
sem suspeitas.

 
– O egoísmo impregnou-se como um estilo de vida, considerado 

normal ou necessário para se viver tranquilamente. É urgente partir 
de um coração sensível e aberto à solidariedade, com muito ou com 
pouco, transformando a sociedade através da partilha e do dom.

 
– Impressiona-me o consumismo na avidez de ter o necessário 

ou o que os meios digitais e a moda propõem. É humano ter vida 
sóbria, onde nada falta, e, ao mesmo tempo, reconhecer que só a 
partilha constrói um mundo de fraternidade e igualdade.

 
– O mundo nas suas conquistas está marcado pela tristeza, na 

vida de cada um, nas famílias, nos empregos, na política. Parece 
que se perdeu o encanto, mas a alegria tem de ser conquistada 
e oferecida. 

 
Merecemos uma sociedade de maior confiança com sentimentos 

externos de verdadeira felicidade. 
 
Quando passará a noite? Não o sabemos. Temos uma certeza: 

o natal deve proporcionar alguns raios de luz. Os pequenos gestos 
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mudarão muita coisa. Caminhemos juntos, e, quais samaritanos, 
ajudemo-nos na caminhada, acendendo estrelas de atenção aos ou-
tros, de reconciliação, de coragem de ver o positivo, de expressar 
solidariedade, de mostrar gestos de partilha e de lutar pela alegria. 
O Natal, ainda em pandemia e com tantas limitações, será belo 
e ajudará a encarar o futuro com maior seriedade. Vamos semear 
estrelas no lugar onde estivermos? A aurora começará a raiar.

 
Bom Natal!

O amor que se faz de gestos

Homilia proferida por D. Jorge Ortiga na Sé, em 
dia de S. Geraldo, 05 de dezembro.

Este Domingo encerra dois significados muito distintos mas 
complementares. Por um lado, temos o dinamismo do Advento que 
não nos afasta do Programa Pastoral. Por outro, numa coincidência 
feliz, celebramos a festa de S. Geraldo, padroeiro da cidade, que, 
acontecendo num Domingo, é celebrada de um modo diferente, 
mas continuando sempre a propor-nos o dever de construir a ci-
dade nas suas diferentes vertentes. 

Como Arquidiocese já fomos idealizadores de construções e 
praças, particularmente durante o tempo do senhorio. Hoje os 
tempos são diferentes, mas não podemos alhear-nos aos destinos do 
nosso povo e assistir passivamente ao que os outros concretizam. 
Não nos intrometemos nem queremos protagonismos diferentes 
dos nossos objectivos pastorais. Só que nunca poderemos deixar de 
ser intérpretes na construção da cidade, sempre em benefício do 



2. Igreja Diocesana2. Igreja Diocesana 29

bem comum e particularmente das pessoas. Advogamos a ideia de 
parcerias activas, onde nos é permitido. Sabemos, também, percorrer 
os caminhos da liberdade religiosa, nunca fugindo à responsabilidade 
de proporcionar ao povo cristão e a quem nos quiser ouvir uma 
mensagem que nunca deve ser teórica mas geradora de convivências 
fraternas e harmoniosos. É o nosso modo específico de construir a 
cidade que irá aquecer o que as estruturas materiais não conseguem.

Nunca podemos deixar de ser construtores de cidades novas 
em nome de Cristo e por causa de Cristo. Vivemos para mostrar 
a importância do amor e para o colocar nos meandros dos mar-
ginalizados e excluídos. Fomos pioneiros no campo social. 

O facto de este ano termos a celebração do S. Geraldo da parte 
da manhã, sugeriu-nos que, em vez da permuta das frutas entre o 
Cabido e a Câmara, olhássemos para outros milagres que teremos 
de continuar a realizar. O passado deve suscitar comportamentos 
novos a idealizar projectos que se coadunem com as verdadeiras 
necessidades das cidades dos homens. 

Por muito que nos custe aceitar, o milagre da fruta terá de 
acontecer noutras áreas da vida humana. A alimentação continua, 
como exemplo, a inquietar muita gente. São os números que o 
comprovam. Alguns podem tentar enganar-nos quando pedem uma 
moedinha para comer. Mas há necessidades reais. Hoje necessita-
mos de outros mais reais em várias áreas, particularmente no que 
concerne à alimentação. Já temos diversos lugares onde todos os 
dias fornecemos pequenos almoços e outras refeições. A Caritas, 
o Centro Social de São Lázaro e outros centros sociais e a Asso-
ciação de S. Lázaro garantem a quem quiser uma refeição quente 
há muito tempo. 

Hoje queremos marcar o milagre de S. Geraldo com a assinatura 
de um protocolo entre o Movimento dos Cursos de Cristandade 
e a Associação Quatro Corações para servirem diariamente refei-
ções na Rua de S. Geraldo. Esta é a novidade deste ano atípico e 
diferente. É mais uma iniciativa que pretende responder a pedidos 
que continuam a acontecer.
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Queremos colocar-nos nas pegadas do testemunho da Co-
munidades dos Tessalonicenses, como referia S. Paulo na segunda 
leitura, que reforça o nosso Programa Pastoral. Daí que, em Ad-
vento, queira sublinhar que o amor sem gestos é emocional ou 
meramente platónico. 

Para incrementar esta ideia, sabemos que o Departamento para 
a Liturgia alimentou esta caminhada do amor com gestos através 
da palavra “Gestação”, como que referindo que onde houver ges-
tos concretos, persistentes, espontâneos e organizados, nascerá um 
mundo de fraternidade. Não sabemos o que nos reserva o Natal, 
nem como o passaremos. A pandemia pode continuar a impor 
as suas restrições. Mas esta atitude de gestação de atitudes sociais 
marcadas pela caridade autêntica permite que o Natal não perca 
a sua magia e restitua a serenidade para um viver comprometido 
com a mudança do mundo. Todos o criticam. Poucos fazem algo 
para que ele se mude.

Regressando a S. Paulo, reconhecemos que ele é muito concreto. 
Necessitamos de fazer crescer e abundar a caridade. A caridade não 
é só material. Há coisas pequeníssimas que podem mudar a vida 
das pessoas. Fazer crescer de modo que os gestos não sejam só 
os formais. Necessitamos de novidade e criatividade, encontrando 
modos novos de nos dizer que nos queremos bem e que não nos 
satisfaz uma cultura da indiferença ou do anonimato. Este abundar de 
gestos deve acontecer entre os conhecidos, mas também com todos.

As cidades necessitam de um rosto diferente que só acontece 
através de relacionamentos mais espontâneos e naturais. Não compete 
aos cristãos construir ruas ou praças ou plantar flores nos jardins. 
Mas a beleza da cidade humana está nas nossas mãos. Trata-se de 
humanizar os relacionamentos e inventar sinais que manifestem per-
tencermos a uma única família humana. Dizemos que somos uma 
cidade acolhedora e de coração aberto onde se vive tranquilamente. 
Mas não será que podemos gerar maiores proximidades e crescer 
na entre-ajuda, tornarmo-nos antenas das situações inumanas que 
existem e intuir soluções que desfaçam desigualdades e injustiças? 
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Precisamos, urgentemente, de humanizar a cidade. O Compêndio 
da Doutrina Social da Igreja diz que: “para tornar a sociedade mais 
humana, mais digna da pessoa, é necessário revalorizar o amor na 
vida social, nos planos políticos, económicos, cultural, fazendo dele 
norma constante e suprema do agir” (582). Poderemos ter uma 
cidade com as estruturas e serviços mais modernos e de vanguarda. 
Faltando o amor entre as pessoas, entre quem governa e é gover-
nado, nunca teremos uma cidade digna do Homem. Precisamos de 
construir a “civilização do amor”.

S. Paulo acrescentava mais um verbo ao elogio da vida da ca-
ridade na comunidade de Tessalónica. Pedia que crescessem ainda 
mais. Sei que para muitos as coisas estão bem. Outros nem sequer 
pensam. Muitos outros já se resignaram à situação. Urge acordar para 
um novo modo de viver em cidade. Há muita coisa para mudar.

Não ofendemos ninguém quando dizemos que são muitas as 
realidades negativas. Por vezes são denunciadas nas campanhas elei-
torais. Outras a comunicação social pega nelas, mas esquece-as com 
facilidade. Todos pensam que não nos dizem respeito. Precisamos, 
porém, de crescer no conhecimento do mundo real. Se o fizermos, 
talvez nos alarmemos com determinadas condições de habitação, 
com exageradas violências domésticas, com fenómenos graves de 
isolamento social, com situações de exclusão por razão de raça, 
religião ou cor, por vidas passadas marcadas pela criminalidade. Mas, 
mais importante do que tudo isto, da ausência do amor entre as 
pessoas que se conhecem e deveriam mostrar que se querem bem.

Sim é verdade, na nossa cidade, existe uma zona sombra onde 
nunca chega o sol da plena integração social porque é mais cómo-
do deixar correr. Sabemos que existem muitos estudos e técnicas 
e talvez esteja tudo elencado nas estatísticas sociais. Isto não basta. 
Sem o amor silencioso, concreto a abundar, a crescer, as cidades e 
as aldeias ficarão com os mesmos rostos anos após anos.

Ninguém ignora que evoluímos muito socialmente. Falta-nos a 
fraternidade vivida, os gestos trocados. Talvez seja este o caminho 
que a Igreja deve percorrer. É mais exigente que o social. Este 
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tem horas e números de pessoas a atender. O amor de doação de 
vida é para todas as horas e momentos.

No tempo de S. Geraldo não havia fruta, mas ele sentiu neces-
sidade e ela apareceu. Tratou-se do milagre. Nós temos nas mãos a 
possibilidade de realizar milagres. O Advento deveria ser tempo não 
só para percorrer as ruas e ver as montras ou os supermercados 
para entrar nas lojas. Deveria tornar-se esta peregrinação interior 
para descobrir carências e necessidades e, sobretudo, acreditar que 
não gastamos nada para tornar o mundo mais humano, fraterno, 
familiar. Vamos, por isso, cuidar das feridas da sociedade. Todos te-
mos óleo da esperança e vinho da consolação. Uma palavra, uma 
atitude, uma surpresa pode mudar muitas vidas. Cresçamos, abunde-
mos, progridamos na arte do amor. Veremos como o Sol do Natal 
raiará para todos. É este tempo de Advento que desejo para todos.

Que São Geraldo nos ensine e ajude a construir a cidade que 
tanto amamos.

Que próximo sou eu?

Homilia proferida por D. Jorge Ortiga na cripta 
da Basílica do Sameiro, na solenidade da Imacu-
lada Conceição.

No Santuário de Nossa Senhora do Sameiro, podemos ima-
ginar que Maria, no meio dos discípulos de Cristo, também terá 
ouvido a parábola do Bom Samaritano e sobretudo o contexto em 
que ela foi contada. É importante ir descortinando os conteúdos 
e desafios que quotidianamente nos lança, mas compreendemo-los 
melhor situando-nos no ambiente em que foi dita. No tempo de 
Cristo, a doutrina era clara para os judeus e para todo o mundo 
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religioso. Havia muita religiosidade com actos que nos escandalizam 
em certos momentos mas todos sabiam que para amar a Deus 
era necessário amar o próximo. Difícil era entender quem era 
o próximo e o que seria imperioso fazer para o amar. A maior 
parte dos judeus vivia sem grande relação afectiva com os outros 
e só se queriam aproveitar deles ou não ser prejudicados por eles. 
Alguns, poucos, eram mais conscientes e procuravam saber quem 
era o próximo para cumprir as determinações de Deus no Monte 
Sinai a Moisés. Foi isso que aconteceu com um homem inquieto 
no cumprimento da lei que se atreveu a perguntar quem era o 
próximo para Ele. A parábola do Samaritano, como de costume em 
Jesus, não foi uma teoria bem explicada. Tornou-se um caminho 
a cumprir. Aquele homem ficou a compreender o significado e a 
exigência de amar o próximo.

O Papa Francisco lançou há dias uma inversão da pergunta. 
Parece-me que seja isto que devemos levar para casa. O Papa di-
zia que, sendo importante saber quem é o meu próximo, é mais 
comprometedor deixar-se questionar por outra pergunta. “Que tipo 
de próximo sou eu?” Isto quero deixar aqui no Santuário para a 
nossa caminhada de Ser Igreja Samaritana. Conhecemos todos os 
contornos. Já ouvimos muitas explicações e desafios. Mas ousemos 
entrar no essencial. “Que tipo de próximo sou eu?”. Custa respon-
der a esta pergunta. Se olharmos para Maria em Canã da Galileia 
aprenderemos. Estava no meio da multidão como tantos outros. 
Ninguém lhe pediu nem disse nada. Ela viu e apercebeu-se. Re-
conheceu a falta de vinho e encontrou-se com pessoas que iriam 
ficar preocupadas. Foi ao encontro da necessidade, silenciosamente, 
sem ninguém lhe pedir, com coragem, pois Cristo ainda não tinha 
iniciado o tempo dos milagres, e foi verdadeiramente próximo. 
Identificou-se com o problema e não deixou as coisas na mesma.

Nos tempos em que vivemos teremos de provocar esta revolução. 
Habituamo-nos ao mundo que nos rodeia, somos como os outros, 
quando deveríamos ser diferentes. Teremos de começar pela mudança 
do coração que não pode ser insensível mas terá de sofrer com 
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quem sofre. Eu terei de ser próximo ao jeito de Cristo. Sei que 
hoje vivemos em permanentes animosidades, confrontos teóricos 
e práticos, situamo-nos em guerras frias de encontrar adversários 
a abater por ridicularias. Com facilidade, mesmo sem nos aper-
cebermos, marginalizamos e ofendemos, extremamos posições por 
qualquer insignificante motivo, refugiamo-nos nas nossas conchas. 
Valorizamos em exagero as diferentes sensibilidades em vez de as 
harmonizar para riqueza comum.

Poderia continuar a descrever estas situações. Precisamos efec-
tivamente de ser próximos e de caminharmos em permanente 
auto-exame de consciência para verificar se estamos a ser de 
verdade. No meio da indiferença necessitamos de implementar a 
amabilidade e valorizar o amor recíproco. No concreto teremos de 
fazer verdadeiras escolhas éticas com comportamentos activos de 
solidariedade e confiança. Necessitamos de mostrar atitudes próprias 
que nos diferenciam.

Muitas vezes me encontro a olhar para a nossa cidade e para 
as paróquias que constituem a diocese. Como gostaria de ver um 
mundo diferente. Costuma-se dizer que vivemos lado a lado e nos 
encontramos com muita frequência. Falta, porém, presença verdadei-
ra, vontade de ajudar, certeza de que podemos acreditar no outro, 
estar perto, pessoal ou institucionalmente. Só que estamos longe, 
mesmo no meio da multidão. Apegamo-nos a pequenos ou grandes 
acontecimentos passados e vamos permitindo relacionamentos de 
desconfiança, parecendo pessoas que não se conhecem e que não 
têm o mesmo gosto em dar à cidade um rosto humano. São mui-
tas as exigências para mostrar a qualidade de vida de uma cidade. 
Quase sempre nos fixamos em critérios materiais para aquilo que 
pode facilitar a convivência. Só que estamos a esquecer a neces-
sidade de uma autêntica convivência séria e carregada de sinais 
verdadeiros. Perdemos a beleza da vida pois não conseguimos ex-
pressar sentimentos de verdade nem sequer dar as mãos para juntos 
trabalhamos a felicidade de todos. Necessitamos de humanizar as 
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cidades em detrimento de sinais materiais que parecem embelezar 
mas que são iguais em todos os lados. 

Preocupamo-nos muito com a sustentabilidade, ainda olhamos 
pouco para a qualidade do ambiente, a habitação de muitos continua 
a não oferecer condições de dignidade, incomodam-nos as condições 
de trânsito, imaginamos que a situação dos idosos e doentes estão 
resolvidas, acreditamos que os nossos jovens usufruem de condições 
para um crescimento integral, os sem abrigo e os refugiados vão 
tendo algum acolhimento. Tudo são verdades parciais. Fundamental 
é a humanização entre pessoas sem olhar a idades, culturas, religiões 
e, como consequência, apostar em atitudes de verdadeira amizade 
social não permitindo senhores da verdade mas aceitando sempre 
alterar comportamentos e atitudes. Quando mudamos de ideias para 
que as relações sejam diferentes o ambiente transforma-se e tudo 
o resto adquire uma normalidade que ajuda a crescer para bem 
de todos. Amarrar-se às ideias próprias, sem capacidade de diálogo 
e vontade de alterar comportamentos, prejudica o ambiente social.

Sonho com uma Igreja sinodal onde caminhamos todos juntos 
e na caminhada somos samaritanos cuidando das feridas para pros-
seguir o bem comum para todos. Neste caminhar juntos, no altar 
da Senhora do Sameiro, a padroeira da cidade de Braga, a casa 
de todos os bracarenses, lanço o grito a todos, católicos ou não 
católicos. “Que próximo sou eu?”. Espero que os outros o sejam 
para mim e para a sociedade.

 
Com Maria, na Imaculada Conceição, nasceram as primícias de 

um mundo novo. Levemos connosco esta atenção de ser próximo 
de todos, conhecidos ou desconhecidos.
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Alarga o espaço da tua tenda
Homilia proferida por D. Jorge Ortiga na Missa 
de Natal do Centro Regional de Braga da Uni-
versidade Católica Portuguesa, em 16 de dezembro.

Mais uma eucaristia de Natal. Será rotina ou acontecimento a 
provocar atitudes novas? No mundo do estudo não nos conten-
tamos com as repetições. A doutrina pode ser a mesma, mas tem 
formulações novas e está sempre aberta.

Este Natal, não sendo aquele que todos nós quereríamos, 
convido a que entre na Faculdade. Também aqui existirão alguns 
sinais exteriores a manifestar que se trata de um tempo diferente.

Creio, porém, que se impõe uma purificação por pequena que 
seja, a nível pessoal ou institucional. Temos uma identidade e não a 
podemos perder ou atenuar. Católica não pode ser um mero título 
diferenciador. Deve ter conteúdo e este não está só nas actividades 
curriculares. Trata-se de uma marca identitária a viver e a transmitir.

Creio que sabemos que nos encontramos em caminhada sino-
dal. Poderemos não lhe prestar grande atenção ou contentar-nos 
com o mínimo de dizer que respondemos a algumas questões. 
Sabemos como o Papa quer que sonhemos longe. Talvez seja um 
pouco utópico ou grande sonhador. Com o Sínodo, o Papa quer 
que consigamos discernir a Igreja para hoje, não descobrindo nada 
de novo, por aquilo que diz respeito à sinodalidade, mas definindo 
todos os contornos identitários de algo que é ontológico mas ficou 
no mundo das teorias ou das considerações das teses doutrinais. É 
comum dizer-se que a Igreja ou é sinodal ou não é. Sabemo-lo. O 
que fazer para chegar lá? Só os pequenos pormenores discernidos 
em trabalho comunitário de grupo poderão apontar novos caminhos 
para que efectivamente aconteça comunhão, se viva a participação 
e se exercitem ofícios concretos. Sabemos que não nos esperam 
muitas folhas para escrever e enviar. Pode surgir um pormenor a 
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influenciar a Igreja Universal.
Mesmo que não encontremos as novidades revolucionárias, pen-

so que teremos de fazer o exercício de um trabalho sinodal. Será 
útil para cada um e poderemos transmitir aos outros a alegria que 
temos de procurar a verdade. Vivemos num mundo de confronto 
de ideias sobre tudo.

O pensar da Igreja não pode encerrar-se nas catedrais e nas 
homilias ou discursos dos Bispos. Poderão ser coisas delicadas. Uma 
reflexão sinodal, caracterizada pela escuta e capacidade de resposta, 
pode ajudar a encontrar um pensamento que, talvez em pequenos 
grupos, mostre valores verdadeiramente humanos porque são cristãos. 

O relativismo avança e tudo é apresentado como valor cien-
tífico. Não seremos capazes de construir um pensar característico 
de um humanismo cristão?

As crónicas quotidianas poderão criar em nós a nostalgia dos 
tempos passados e fazer com que nos resignemos a uma simples 
manutenção. Somos poucos e pequenos. Os judeus foram ao deser-
to escutar João Baptista e Cristo interroga-os se ele não era uma 
simples cana agitada pelo vento. Quando, na verdade, na ousadia 
da sua mensagem, entre os nascidos de mulher não havia nenhum 
maior do que Ele. Esta é a nossa vocação e não presunção. A Igreja 
tem tempos e épocas, mas a renovação gerará vida nova desde que 
assumida e proclamada na autenticidade. Isaías, na primeira leitura, 
falou do último cântico do servo de Javé carregada de tristeza e 
dor de alma. Mas imediatamente aponta outro caminho capaz de 
novas aventuras. “Alarga o espaço da tua tenda, sem olhar a despesas, 
estende sem medo as cortinas das tuas moradas; alonga as cordas, 
reforça a estacas porque vais expandir-te para a direita e para a 
esquerda. A tua descendência conquistará as nações e povoará as 
cidades abandonadas.”

Neste contexto e neste tempo que vivemos, de pandemia e 
sinodal, gostaria de pedir e agradecer a cada um, professores e alu-
nos, assim como a toda a instituição académica. “Alarga o espaço 
da tua tenda, sem olhar a despesas, estende sem medo as cortinas 



Ação CatólicaAção Católica  | janeiro38

das tuas moradas.”
O que é que isto poderá significar. Não saberei dizer. Só sei 

que as coisas de Deus quando encontram vontades disponíveis pro-
porcionam muitas surpresas. Há novidades para a Faculdade, para a 
Arquidiocese e para a Igreja Universal que podem acontecer. Des-
culpai que vos agradeça o que pode dizer respeito à Arquidiocese. 
Se sou sonhador, peço-vos desculpa.

Permiti uma referência pessoal. Fui aluno do Seminário Conciliar 
de Braga. Fui estudar para ser professor no mesmo Seminário pois 
a realidade universitária ainda não era pensada. Fui professor do 
Instituto e Faculdade de Teologia nos seus primeiros passos. Tenho 
consciência da minha dedicação reduzida.

Os sacerdotes tinham preenchido as minhas preocupações. 
Reconheço que devo penitenciar-me. Como Arcebispo procurei 
estar em todos os eventos, litúrgicos e académicos, dando o meu 
pobre contributo. Penso que sempre lutei pela Católica em Braga. 
Ao deixar de ser Arcebispo agradeço tudo quanto recebi e espero 
que me perdoem por aquilo que esperavam e, porventura, não 
encontraram.

Permiti que vos deixe o meu lema episcopal como suporte de 
um trabalho eficaz, “ut unum sint”, “que todos sejam um” e um 
pouco do meu temperamento para me desculpar e, quem sabem, 
vos alentar. Contente, mas insatisfeito!

É hora de rever

Discurso de D. Jorge Ortiga no encontro de Natal 
do Clero, no Espaço Vita, em 21 de dezembro.

Não necessitamos de ser profundos analistas políticos ou religio-



2. Igreja Diocesana2. Igreja Diocesana 39

sos para reconhecer a complexidade dos tempos hodiernos. Pairam, 
sobretudo, interrogações num ambiente de confusão que coloca a 
Humanidade à deriva. Sentimo-nos protegidos pela técnica nas suas 
mais variadas vertentes, mas o humanismo está ferido e caminha 
cambaleando por entre um relativismo que dá valor ao que inte-
ressa, agrada ou dá prazer. Tudo parece ter valor desde que não 
incomode muito e oferece momentos que parecem de felicidade.

A Igreja nasce num ambiente que aponta caminhos seguros e 
norteadores. Pode haver dúvidas mas os itinerários estão traçados. 
Sabemos que o Espírito tem adaptado a mensagem e a metodo-
logia às exigências dos tempos e das culturas. A Igreja passou por 
muitas instâncias culturais e soube afirmar a perenidade das suas 
afirmações, em modos adaptados a novas linguagens e intuições, 
para inculcar o essencial de tudo quanto recebeu. 

Ninguém ignora que estamos numa mudança de época e que 
não bastam adaptações decorativas. Um mundo novo nasceu ou 
está a nascer e não podemos morrer de saudade por muitas coisas 
que passaram ou irão passar. Prosseguiremos o nosso caminho indo 
contra-corrente mas conscientes do que evidentemente permanecerá 
no futuro. Como nos recordou Isaías, teremos de ser capazes de 
rejeitar o mal e escolher o bem. Esta é a tarefa da Igreja na hora 
que corre. Num tudo lhe convém por muito que seja acolhido 
por multidões. Temos uma novidade a que não podemos renunciar.

Nesta quadra de Natal, e neste encontro com sacerdotes, quero 
deixar uma proposta. Teremos de reconhecer que estamos num 
tempo para rever. Rever é o caminho de preparação para o Natal 
e deverá continuar a ser neste tempo natalício. Não fugimos ao 
programa pastoral. Temos muitas orientações: sinodalidade, Samari-
tano, amor activo, gestos que mostram. Não podemos permitir que 
se transformem em palavras sem conteúdos. Precisamos de rever.

Para que tudo resulte, teremos de começar pelo interior. 
Ousar fazer silêncio, entrar na interioridade e reconhecer o que 
verdadeiramente está a mover a nossa vida e o nosso sacerdócio. 
Somos instrumentos dóceis nas mãos de Deus, procurando discer-
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nir o Espírito, ou somos canas agitadas pelo vento conforme as 
circunstâncias? Somos pessoas instaladas nos costumes e tradições 
ou deixamos que o Espírito desmonte critérios e opções?

A Igreja na sua sabedoria foi sempre sugerindo a responsabi-
lidade pessoal de rever a vida a partir de dentro. Não estaremos 
hoje a cair no facilitismo do imitar a mentalidade mundana mesmo 
não nos apercebendo?

Teremos de dar um passo para ter tempo para rever a pastoral. 
Ninguém nos substitui nesta tarefa. A pandemia e outros obstáculos 
que foram surgindo podem estar a auto-justificar um desencanto 
e desmotivação. Rever pode não significar renovar. É aqui que a 
imaginação criativa entra. Sei que cada sector pastoral exige ser 
revisto.

Importa ter tempo para rever a vida pessoal e a vida paroquial. 
Tudo parte de cada um. Só que agora temos o desafio de o fazer 
juntos. A sinodalidade não pode ser discurso mas deve entrar na 
vida pessoal e comunitária. Precisamos, por isso, de rever a vida 
pessoal com os outros sacerdotes. Daqui a importância dos encon-
tros começando pela direcção espiritual a sério e terminando nos 
grupos da vida. A pastoral necessita de se revestir sinodalmente nas 
palestras e nos conselhos Pastorais (Económicos e Pastorais). Trata-
-se de um exercício. Talvez ainda não tenhamos saboreado o valor 
desta experiência. Hoje ou avançamos juntos ou vamos morrendo. 
Só o Espírito nos conduz e é com Ele que teremos de rever a 
vida. Não vamos pela moda nem pelo bonito. Tudo vem de outro 
lado e de um lado que importa acolher.

Isaías fala em rejeitar e escolher. Não poderão ser estas duas 
palavras o caminho interior a percorrer neste tempo? Rejeitar, 
palavra difícil. Acolher é atitude que gera um humanismo para os 
dias de hoje.

Caríssimo sacerdote, deixo a minha mensagem para todos os 
sacerdotes e comunidades. Que este Natal, o último para mim 
como Arcebispo, seja tempo para rever. Trabalhemos esta realidade.
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Permiti que deixe um obrigado sincero com a promessa de 
que quero continuar a caminhar junto convosco. Aceitai-me no 
vosso meio. Poderei ter alguma coisa a sugerir. Terei imensas coisas 
a receber. 

Que Santa Maria de Braga me conceda o dom de ser como ela: 
desaparecer para estar presente quando necessário, no desespero de 
Canã, nas dificuldades de Isabel e na cruz de Cristo no Calvário.

Há outro mundo

Homilia proferida porr D. Jorge Ortiga na Sé, 
em dia de Natal.

Na história da Salvação, Isaías aparece como o profeta que 
anuncia, em jubilosa esperança, os tempos messiânicos. Colocava os 
seus seguidores a olhar para o futuro como uma época libertadora 
e realizadora dos sonhos. Um mundo novo havia de vir.

Num determinado momento da sua pregação exclamava: “Sen-
tinela, em que altura vai a noite”. Desejava-se que a noite passasse 
e que emergisse uma aurora de concórdia e paz que oferecesse 
bem-estar material e espiritual.

Também hoje desejamos ansiosamente que a noite avance e 
apareça a manhã de uma vida normal roubada pelo vírus. Parece-
-nos ver a luz ao fundo do túnel mas não estamos livres de uma 
responsabilidade activa.

Com tudo o que o vírus deixou, continuo a acreditar que algo 
terá de mudar não só nos comportamentos exteriores como nos 
interiores. Se há regras a cumprir, há também opções a assumir, 
sintetizadas na certeza de uma interdependência que salva a todos 
ou condena a todos. Tiremos lições da noite. Proponho para este 
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Natal que semeemos estrelas, na simbologia que podem encerrar. 
Podem ser pequenas. Se forem muitas gerarão certeza no caminhar 
e esperança no viver.

 As estrelas que sugiro correspondem a compromissos do Pro-
grama Pastoral. O vírus semeou muita doença. A nossa sociedade, 
como tal, está doente. O Natal não permite pessimismos, mas a luz 
de Belém obriga a ser realista. A doença é de todos, é material, 
social, económica, sanitária, política. Antes de mais é de ausência de 
um humanismo integral onde os valores começam a ser esquecidos. 

 Tenhamos coragem de olharmos para as feridas. Em Natal, 
paremos e falemos delas. Não nos apeguemos ao negativo mas 
reconheçamos que são precisos antídotos que podem mudar o 
rumo das coisas. Por pequenas estrelas que sejamos, a noite vence 
unindo-as.

 Começo pela estrela da fraternidade. O mundo continua frag-
mentado e os povos perseguem a sua história de tristeza, desgaste, 
cansaço. Fraternidade continua a ser palavra de dicionário pouco 
usada. Precisamos de compaixão visível perante os inúmeros males 
que nos afligem. “Viver indiferente à dor não é uma opção pos-
sível, não podemos deixar ninguém caído nas margens da vida”. 
Teimamos em percorrer caminhos paralelos ou opostos. 

 Não ousamos congregar e unir e ver a Humanidade como 
causa única onde os problemas terão de ser resolvidos por todos. 
É fácil polarizar a sociedade e entrincheirar-se nos seus critérios 
e possíveis razões para o progresso. Unidos devemos experimentar 
a fraternidade e torná-la estrela que os outros possam ver. 

 Precisamos, também, da estrela da comunidade. Temos de pensar 
e agir em comunidade mas estamos a magoar-nos frequentemen-
te, particularmente com a indiferença e as palavras inoportunas 
que magoam e ofendem. Teremos de nos aproximar para acabar 
com o anonimato e conseguir oferecer equilíbrio e serenidade. 
Não somos ilhas ignorando a existência alheia, as necessidades e 
as legítimas aspirações de quem está ao nosso lado como pessoas 
individualmente ou instituições de serviços sociais. É fácil encon-
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trar nas comunidades divisões, insensibilidade, anonimato, falta de 
comunicação e de transparência.

 As situações são muitas mais e mais variadas. O remédio que 
nos é proposto é o acolhimento. “Quando se acolhe com todo 
o coração a pessoa diferente, permite-se-lhe continuar a ser ela 
própria, ao mesmo tempo que se lhe dá possibilidade de um novo 
desenvolvimento” (F.T. 134). Se o acolhimento exigir rectificação de 
processos criaremos a fraternidade a tornar-se luz na reconciliação 
e reacerto de processos.

Urge a estrela do cuidar da casa comum. As notícias são dramá-
ticas e os apelos são constantes e não podemos adiar mais. Teremos 
de cuidar e fazer com que outros cuidem também. “O ritmo do 
consumo, de desperdício e alteração do meio ambiente superou 
de tal maneira as possibilidades do planeta, que o estilo de vida 
atual – por ser insustentável – só pode desembocar em catástrofes, 
como aliás já está a acontecer periodicamente em várias regiões.” 
Precisamos de gestos concretos que mostrem a nossa capacidade 
de proteger a natureza tornando-a verdadeira morada para todos 
com as condições adequadas para uma saúde equilibrada. A eco-
logia integral supõe um compromisso efectivo. “Buscar apenas um 
remédio técnico para cada problema ambiental que aparece é isolar 
coisas que, na realidade, estão interligadas e esconder os problemas 
verdadeiros e mais profundos do sistema mundial”. 

 Precisa-se de estrelas nas relações familiares. Olhar para as nossas 
famílias é sinónimo de encontro com tantas situações de fragilidade, 
de sofrimento, de tantas feridas. As comunidades necessitam de se 
aproximarem mais das famílias para as acompanhar, de modo que 
se tornem capazes de superar as dificuldades que encontram no 
caminho. As feridas das famílias actuais são mais que evidentes. Com 
o compromisso de muitos a família voltará a brilhar na noite da 
sociedade e a mostrar que é aí que seremos felizes.

 Em Igreja temos, ainda necessidade urgente de acender a es-
trela que mostre o compromisso de cuidar das feridas dos jovens. 
Não necessitamos de discursos longos para compreender os jovens. 
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Parecem à deriva pois não encontram respostas certas e seguras. 
A Igreja deve ir ao encontro. Teremos de privilegiar a linguagem 
da proximidade, a linguagem do amor desinteressado, relacional e 
existencial que toca o coração, atinge a vida, desperta esperança e 
anseios. É necessário aproximar-se dos jovens com a gramática do 
amor, não com o proselitismo. A linguagem que os jovens enten-
dem é a de quantos dão a vida, a daqueles que estão ali por eles 
e para eles e a de quem, apesar das suas limitações e fraquezas, 
se esforça por viver coerentemente a sua fé. A juventude não está 
perdida. Só com ela ultrapassaremos a escuridão da noite

 Neste Natal quis trazer para esta liturgia natalícia algumas su-
gestões, tiradas do Programa Pastoral, para recuperarmos a alegria de 
viver procurando com os nossos gestos ir reagindo ao que parece 
normal. Há outro mundo. Cristo nasceu para ele. Hoje os cristãos 
são os intérpretes deste mundo diferente. Poderá parecer tarefa 
ciclópica. Com a luz de Belém nas nossas intenções mudaremos 
muitas coisas. Não nos contentemos com as palavras. Apostemos 
nos gestos. Estes são as verdadeiras estrelas que destroem a escu-
ridão da fraternidade, dos problemas ecológicos, das interrogações 
dos jovens. Procuremos encontrar neste Natal um pouco de tempo, 
pessoal ou familiar, para pensar no que poderemos fazer para que 
a noite seja vencida pelas estrelas nos nossos gestos.

 O Menino Jesus nos conceda um tempo mais alegre e feliz.  
 
 

No funeral de João Lobo

Mensagem de D. Jorge Ortiga lida pelo arcipreste 
de Vila Verde na Missa do funeral de João Manuel 
Lobo de Araújo.
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É do conhecimento dos católicos que a Igreja se encontra 
empenhada em dar um rosto sinodal ao seu ser e agir. É um tra-
balho em curso que está a empenhar os cristãos e as comunidades.

Com isto, o Santo Padre pretender que tomemos consciência 
que, nos tempos que correm, somos um povo que caminha juntos, 
em comunhão, participando generosamente nos destinos da causa 
comum, através do exercício de diferentes ofícios conforme a ca-
pacidade de cada um.

Impossibilitado de estar presente fisicamente no funeral, devido 
a trabalhos pastorais na Póvoa de Lanhoso, quero, pessoalmente, 
pela amizade que me dedicava e, como Administrador Apostólico, 
pelas tarefas que realizava em diversas instâncias na Igreja, prestar 
uma homenagem pública pelo caminho que percorremos juntos em 
várias situações e pela participação, humana e cristã, que ofereceu 
à causa da Igreja e da sociedade.

Precisamos de pessoas que se dediquem ao bem comum e 
que reconheçam que a importância de se ir gastando por ele. O 
Dr. Lobo é um testemunho exímio e não posso deixar de, agora 
de um modo espiritual, expressar a minha comunhão através da 
oração e garantir que preservarei na memória o seu nome, pelo 
testemunho que me deu em diversos lugares e circunstâncias.

Costuma-se dizer que ficamos mais pobres pela partida. Eu 
acrescento que nos enriquecemos se não deixarmos cair por terra 
o seu testemunho. Acolhamos, por isso, o legado de doação que 
deixa em várias instâncias, que me dispenso de enumerar, sabendo 
que umas são eclesiais e outras civis.

Rezo para que Deus já o tenha acolhido no lugar dos tra-
balhadores bons e testemunhe a todos quantos ainda caminhamos 
na estrada da vida que vale a pena olhar para as causas, não para 
as denunciar ou criticar mas para dar o contributo imprescindível 
para tornar o mundo melhor, mais igual e mais fraterno.

Aos familiares, expresso a minha solidariedade cristã e rezo para 
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que acreditem que o seu Natal continuará a ser celebrado pelo 
amor que vos uniu e que a morte não consegue destruir.

Atividades pastorais
dezembro/2021

D. Jorge

01. Presidiu à celebração da Eucaristia na renovada igreja de 
Fraião, no arciprestado de Braga.

02. Esteve presente na abertura de um congresso comemorativo 
do 30.º aniversário do Projeto Homem, no Centro Regional de 
Braga da Universidade Católica.

03. Foi à capela da Casa Sacerdotal presidir à celebração da 
Eucaristia.

04. Assistiu na Basílica do Sameiro à apresentação do livro «O 
Sameiro e a Confraria».

05. Presidiu na Sé à celebração do Dia de S. Geraldo.
07. Esteve presente na inauguração da DMTV, em Gualtar.
08. Presidiu na cripta da Basílica do Sameiro à Missa da Ima-

culada Conceição.
12. Esteve na inauguração do presépio de Priscos.
Benzeu em Sezures, no arciprestado de Vila Nova de Famalicão, 

a capela de S. Vicente, após obras de requalificação.
14. Esteve na igreja paroquial de Vale S. Cosme, no arciprestado 

de Vila Nova de Famalicão, no acolhimento à Luz da Paz de Belém.
15. Visitou a Comunidade Terapêutica Fundação Cupertino de 

Miranda do Centro de Solidariedade de Braga/Projeto Homem.
16. Esteve no santuário do Bom Jesus do Monte, na inaugu-

ração de um presépio.
Presidiu à celebração da Missa na capela do Centro Regional 
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de Braga da Universidade Católica.
18. Presidiu à celebração da Eucaristia na igreja Senhor Bom 

Jesus da Cruz, em Barcelos.
19. Presidiu à celebração da Eucaristia na Igreja de Nossa 

Senhora do Amparo, na Póvoa de Lanhoso.
20. Esteve presente no Museu D. Diogo de Sousa, em Braga, 

no Fórum «Cuidar de quem cuida de todos».
Apresentou na Casa Sacerdotal a nova direção interna.
21. Presidiu no Espaço Vita a um encontro de sacerdotes.
22. Presidiu à celebração da Eucaristia no Centro Social Padre 

David de Oliveira Martins.
23. Foi à capela da Casa Sacerdotal presidir à celebração da 

Eucaristia.
25. Presidiu na Sé à celebração da Eucaristia.
29. Esteve presente na tomada de posse do novo Comandante 

do Regimento de Cavalaria 6.
30. Foi à capela da Casa Sacerdotal presidir à celebração da 

Eucaristia.

D. Nuno Almeida

03. Encontros com sacerdotes em Braga.
04. Participou na reunião do Conselho Pastoral Arquidiocesano.
07. Esteve presente na bênção dos estúdios da DMTV (Diário 

do Minho TV).
08. Presidiu à Eucaristia na Capela da Imaculada, na festa das 

Famílias dos Seminários.
Presidiu à Eucaristia e à bênção do novo Centro Pastoral de 

Tregosa, arciprestado de Barcelos.
09. Participou no encontro dos Bispos das Províncias Eclesiás-

ticas de Braga e de Santiago de Compostela.
Coordenou a reunião da Comissão de Proteção de Menores 

e Adultos Vulneráveis.
10. Reuniões com dirigentes nacionais e arquidiocesanos do 
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Renovamento Carismático.
12. Eucaristia e Confirmação na paróquia de S. Bento da 

Várzea, no arciprestado de Barcelos.
15. Participou na palestra do clero do arciprestado de Barcelos, 

no Seminário da Silva.
16. Participou na palestra do clero de Vieira do Minho, em 

Rossas.
17. Encontros com diversos sacerdotes.
21. Participou no encontro de Natal dos sacerdotes, que de-

correu no Espaço Vita.
22. Reuniões com dirigentes nacionais do Renovamento Ca-

rismático.
25. Presidiu à Eucaristia de Natal nas Pedrosas, paróquia de 

Sátão, diocese de Viseu.
28, 29 e 30. Presidiu à Eucaristia e celebrou o sacramento da 

Reconciliação na Casa de Saúde, em Nogueiró, Braga.
30. Presidiu à Eucaristia exequial pelo pai do Pe. Salvador, em 

Gondomar, arciprestado de Guimarães.

Os bispos da província eclesiástica de Braga reuniram em 
09 de dezembro nos Serviços Centrais da Arquidiocese de Braga.

A província é composta pelas dioceses de Braga, Aveiro, Porto, 
Viana do Castelo, Vila Real, Bragança-Miranda, Lamego, Viseu e 
Coimbra.
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Decretos de aprovação de 
estatutos

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

OFICINA DE SÃO JOSÉ, sedeada na paróquia de São 
José de São Lázaro, Concelho de Braga, Arciprestado de Braga e 
Arquidiocese de Braga.

Constam de quarenta e três Artigos, distribuídos por cinco 
capítulos, exarados em dezanove páginas (incluído o averbamento) 
autenticadas com o timbre da Cúria Arquiepiscopal de Braga.

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

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

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 09 de dezembro de 2021.

 

2. Serviços Centrais
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CONFRARIA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO, sedea-
da na paróquia de Santa Eufémia de Agilde, Concelho de Celorico 
de Basto, Arciprestado de Celorico de Basto e Arquidiocese de Braga. 

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

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

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

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 02 de dezembro de 2021.

 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE VILA NOVA DE 
SANDE, sedeado na paróquia de Santa Maria de Vila Nova de 
Sande, Concelho de Guimarães, Arciprestado de Guimarães e Vizela 
e Arquidiocese de Braga.

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

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

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

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 23 de dezembro de 2021.

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA EU-
LÁLIA DE TENÕES, ssedeado na paróquia de Santa Eulália de 
Tenões, Concelho de Braga, Arciprestado de Braga e Arquidiocese 
de Braga. 

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

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

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

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 02 de dezembro de 2021.

Provisões a corpos gerentes
O senhor D. Jorge Ortiga assinou provisões 

que aprovam os corpos gerentes de:

CONFRARIA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO, sita 
na Paróquia de Santa Eulália de Cabanelas, Arciprestado de Vila

Verde, Concelho de Vila Verde e Arquidiocese de Braga, cons-
tituídos por:

ASSEMBLEIA GERAL
Presidente: Manuel Armando Arantes Macedo 
Secretários: José Pereira Neto 
Raul Ferreira Peixoto 

MESA ADMINISTRATIVA
Presidente: Abílio Forte Menezes 
Secretário: João Abel Macedo Martins 
Tesoureiro: José Oliveira Gonçalves 
Vogais: José Almeida Rei 
Manuel Gomes Pereira do Lago 
CONSELHO FISCAL
Presidente: João Baptista Fernandes Rego 
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Vogais: António Macedo Barbosa 
José Gomes Fernandes 

ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA: P.e Daykar Reddy Thumma

Esta homologação é válida de 16 de dezembro de 2021 até 16 de dezembro 

de 2024.

E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 
4126 / 2021.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 16 de dezembro de 2021.

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:

ASSEMBLEIA GERAL
Presidente: Francisco José Rodrigues Rosa 
Secretários: Armando César da Silva Vilas Boas  e António 

Oliveira Batista 

MESA ADMINISTRATIVA
Juiz: Manuel Fernandes de Sousa 
Vice-Juiz: José Carlos Oliveira Ferreira 
Secretário: José Luís Gomes Arantes 
Tesoureira: Bertelina Maria Faria Neves Igreja 
Vogais: João Maria Loureiro Gonçalves; Porfírio Barreto da Cos-

ta; António da Silva Ferreira; Maria Laurinda Gonçalves Loureiro; 
Carlos Manuel Araújo Carvalho

Suplentes: Ana Isabel da Silva Oliveira; Francisco Gonçalves 
Loureiro
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CONSELHO FISCAL
Presidente: Paula Cristina Miranda Carvalho 
Vogais: Luís Carlos Martins Ribeiro e Manuel António Quinta 

dos Santos 
Suplente: Francisco Batista Pereira

ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA: P.e Tiago Martins de Barros

Esta homologação é válida de 09 de dezembro de 2021 até 09 de dezembro 

de 2025.

E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 
4075 / 2021.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 21 de dezembro de 2021.

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

ASSEMBLEIA GERAL
Presidente: Manuel Pimenta 
Secretários: Manuel Augusto Mota Fernandes Tuna  e  Agos-

tinho Ferraz Pimentel 

MESA ADMINISTRATIVA
Presidente: Joaquim Augusto de Sousa Pimenta 
Secretário: Miguel Carlos Martins Araújo 
Tesoureiro: Salvador António Meireles de Sousa 
Vogais: António Pedro Martins Pereira  e José Martins Pereira 

CONSELHO FISCAL
Presidente: Manuel Tiago Neto Barbosa 
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Vogais: João Vilela Pereira e Maria do Sameiro Fonseca Peixoto 

ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA: P.e Miguel Soares Tulumba

Esta homologação é válida de 16 de dezembro de 2021 até 16 de dezembro 

de 2024.

E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 
4131 / 2021.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 16 de dezembro de 2021.

 
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SOBREPOSTA, 

sita na Paróquia de Santa Maria de Sobreposta,
Arciprestado de Braga, Concelho de Braga e Arquidiocese de 

Braga, constituídos por:

DIREÇÃO
Presidente: P.e Joaquim Filipe Dias Antunes
Vice-Presidente: Manuel Joaquim Marques da Costa 
Secretária: Maria Teresa Fernandes da Silva 
Tesoureira: Maria de Fátima Rodrigues Gonçalves 
Vogais: António Silva Teixeira; Fernando José Antunes Lopes; 

Rosa Maria Sá Vieira 

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

Esta homologação é válida de 11 de janeiro de 2022 a 10 de dezembro de 2024.

E, para constar, se outorga esta Provisão registada com o n.º 
4108 / 2021.
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Braga, Cúria Arquiepiscopal, 11 de janeiro de 2022

 

CONFRARIA DE SÃO BENTO DAS PÊRAS, sito na 
Paróquia de São Miguel de Vizela, Arciprestado de Guimarães e 
Vizela, constituídos por:

ASSEMBLEIA GERAL
Presidente: Mário José de Azevedo Oliveira 
Secretários: Manuel da Costa Abreu e José Armando Ferreira 

Branco 

MESA ADMINISTRATIVA
Presidente: Domingos Xavier Mendes Freitas 
Vice-Presidente: Miguel Fernandes Dias Miranda 
Secretária: Fátima Ferreira Pereira 
Tesoureiro: Manuel António Sousa Guimarães 
Vogal Efetivo: Rui Manuel Ribeiro Dias 
Vogais Suplentes: Guilherme Carlos Magalhães Monteiro; Cris-

tiana Marina Bento de Oliveira; Carlos Jorge Ribeiro Miranda; 
Carlos Filipe Oliveira Pedrosa; Luís Orlando Vaz de Miranda

CONSELHO FISCAL
Presidente: Joaquim Manuel Fernandes Polery 
Vogais Efetivos: Maria Goreti Teixeira Lopes Videira; António 

Maria de Almeida Vasconcelos 
Vogais Suplentes: José Fernando Dias da Costa; Joaquim Manuel 

Martins Abreu

ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA: P.e Constantino Matos de Sá
Esta homologação é válida de 01 de janeiro de 2022 até 31 de dezembro 

de 2024.
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E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 
4129 / 2021.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 30 de dezembro de 2021.

 

CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE FERMENTÕES, 
sito sito na Paróquia de Santa Eulália de Fermentões, Arciprestado 
de Guimarães e Vizela, Concelho de Guimarães e Arquidiocese de 
Braga, constituídos por:

DIREÇÃO
Presidente: P.e Jorge Miguel Ferreira Rodrigues
Secretária: Natália Porto Milhôr 
Tesoureiro: Abílio José Fernandes Freitas 

CONSELHO FISCAL
Presidente: Francisco Alberto Castro Novais 
Secretário: Jerónimo Carlos Dias Moreira 
Vogal: António Cunha Araújo 
Esta homologação é válida de 14 de dezembro de 2021 a 14 

de dezembro de 2025.

E, para constar, se outorga esta Provisão registada com o n.º 4110 / 2021.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 16 de dezembro de 2021.

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE TREGOSA, sito na 
Paróquia de Nossa Senhora da Expectação de Tregosa, Arcipres-
tado de Barcelos, Concelho de Barcelos e Arquidiocese de Braga, 
constituídos por:

DIREÇÃO
Presidente: Ana Sofia Miranda Portela 
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Vice - Presidente: Simão Pedro Castro Cruz 
1.ª Secretária: Luísa Ferreira Maciel 
2.ª Secretária: Maria de Fátima Maciel Ferros 
Tesoureiro: João Batista Rodrigues Leite 

CONSELHO FISCAL
Presidente: Torcato Sá Fernandes 
Secretário: Marcelo Castro Branquinho 
Vogal: Aurora de Sá Miranda Portela 

ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA: P.e Manuel de Brito Ferreira
Esta homologação é válida de 16 de dezembro de 2021 a 16 

de dezembro de 2025.

E, para constar, se outorga esta Provisão registada com o n.º 4130 / 2021.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 16 de dezembro de 2021.

 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ESPORÕES, na 
Paróquia de São Tiago de Esporões, Arciprestado de Braga, Concelho 
de Braga e Arquidiocese de Braga, constituídos por:

DIREÇÃO
Presidente: Cón. Abílio Duarte da Silva Brito
Vice-Presidente: Alexandre Pereira Gonçalves 
1.º Secretário: Jorge José Ferreira Oliveira 
2.ª Secretária: Paula Maria Ribeiro da Silva 
Tesoureira: Helena Eduarda Gomes de Carvalho 

CONSELHO FISCAL
Presidente: Sandra Maria Ribeiro da Silva 
Secretário: Nuno Filipe Gomes de Carvalho 
Vogal: Tiago José Maia da Silva 
Esta homologação é válida de 16 de dezembro de 2021 a 16 de dezembro 
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de 2025.

E, para constar, se outorga esta Provisão registada com o n.º 
4132 / 2021.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 16 de dezembro de 2021.

 
LAR DO TRABALHADOR DE PRADO, na Paróquia de 

Santa Maria de Prado, Arciprestado de Vila Verde, Concelho de Vila 
Verde e Arquidiocese de Braga, constituídos por:

DIREÇÃO
Presidente: P.e João Alberto Sousa Correia
Vice-Presidente: Augusto Agostinho Gomes Carneiro 
1.º Secretário: Francisco António Dias Viana 
2.ª Secretária: Maria Tomásia da Silva Precioso 
Tesoureiro: João Alves Ferreira 

CONSELHO FISCAL
Presidente: Patrício Afonso Rodrigues 
Secretário: António Pereira Fernandes 
Vogal: Jorge Manuel Cerqueira Macedo 

Esta homologação é válida de 17 de dezembro de 2021 a 17 de dezembro 

de 2025.

E, para constar, se outorga esta Provisão registada com o n.º 
4139 / 2021.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 21 de dezembro de 2021.

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

ASSEMBLEIA GERAL
Presidente: Miguel da Costa Brochado 
Secretários: Francisco Duarte Senra e Mateus da Silva Barbosa 

MESA ADMINISTRATIVA
Presidente: António Clemente Barbosa Maciel 
Secretário: Manuel Ferreira Carvalho 
Tesoureiro: Augusto Miranda Barbosa 
Vogais: Arminda da Conceição Miranda Barbosa  e Maria da 

Glória Barbosa Araújo 

CONSELHO FISCAL
Presidente: Francisco Andrade Ferreira 
Vogais: Joaquim Duarte Senra e José Paulo Barbosa Miranda 

ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA: P.e Marco Paulo da Costa 
Alves Gil

Esta homologação é válida de 02 de outubro de 2021 até 02 de outubro 

de 2024.

E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 
4069 / 2021.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 09 de dezembro de 2021.

 
CONFRARIA DE NOSSA SENHORA DA APARECI-

DA, sito na Paróquia de São Martinho de Balugães, Arciprestado 
de Barcelos, constituídos por:
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COMISSÃO ADMINISTRATIVA
Presidente: João Ferreira Dantas 
Secretário: David Carvalhosa Pereira 
Tesoureiro: Domingos Grilo Silva 
Vogais: António Manuel da Silva Gonçalves e Alfredo da Silva 

Martins 

ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA
P.e Dex-Steve Goyeko
Esta homologação é válida de 16 de dezembro de 2021 até 

16 de dezembro de 2022.
Durante este tempo, a referida Comissão Administrativa, para 

além da gestão ordinária,
assume a especial obrigação de conclusão do Processo de Revisão 

de Estatutos e apresentação de contas dos anos 2018, 2019 e 2020.

E, para constar, se outorga esta Provisão, registada sob o nº 
4127 / 2021.

Braga, Cúria Arquiepiscopal, 16 de dezembro de 2021.
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Informações diversas

O DIA DE S. GERALDO, padroeiro da cidade de Braga, 
foi celebrado, como habitualmente, em 05 de dezembro.

Este ano a entrega dos cestos de fruta às entidades da Cidade 
foi substituída pela abertura de uma estrutura de apoio a refeições 
aos mais necessitados situada no n.º 9 da Rua do Alcaide. Resulta 
de um protocolo de colaboração entre a Associação Quatro Gera-
ções e os Cursos de Cristandade.

O DEPARTAMENTO DE PASTORAL PARA AS VO-
CAÇÕES da Arquidiocese de Braga dinamizou um encontro com 
todas as Equipas Arciprestais da Pastoral Vocacional, no dia 01 de 
dezembro, na Casa de Saúde do Bom Jesus, da Congregação das 
Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus. 

Subordinada ao tema “Do Amor aos Gestos”, a iniciativa pre-
tendeu reforçar e atualizar uma rede de contactos já criada nos 
anos anteriores, firmando pontes de partilha e comunhão entre as 
equipas e o Departamento Arquidiocesano, possibilitando, ao mesmo 
tempo, um intercâmbio de experiências e uma especial e renovada 
sensibilização para a centralidade e importância fulcral da dimensão 

3. Programa Pastoral
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vocacional em toda a ação pastoral.
 
UM MOMENTO DE ORAÇÃO PELA VIDA E VO-

CAÇÕES realizou-se em 02 de dezembro na igreja paroquial de 
Gualtar numa colaboração entre o Departamento Arquidiocesano 
da Pastoral Vocacional e a zona pastoral da Cidade e Este do Ar-
ciprestado de Braga. 

Foi um dos muitos encontros de oração mensais que, ao longo 
de todo o ano pastoral, decorrem nas paróquias daquela zona pastoral. 

Estes momentos têm procurado interpelar a comunidade, cha-
mada pelo batismo à fundamental e universal vocação à santidade, 
assim como promover 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.

 
O SERVIÇO PASTORAL A PESSOAS COM DEFI-

CIÊNCIA promoveu no dia 04 de dezembro o encontro online 
“Pessoas com Deficiência em Escuta, Reflexão, Oração”.

O programa contou com uma abordagem ao tema do Sínodo 
que termina em 2023, com testemunhos, uma reflexão e debate 
online, a mensagem do Papa Francisco para o Dia Internacional 
da Pessoa com Deficiência e uma bênção de D. José Traquina.

 
ARCIPRESTADO DE VIEIRA DO MINHO. A reunião 

mensal do clero realizou-se em 16 de dezembro no salão paroquial 
do Divino Salvador de Rossas. 

Presidiu o senhor D. Nuno Almeida. Um dos pontos da agenda 
foi a celebração dos cinquenta anos do quinzenário «Jornal de Viei-
ra», propriedade do arciprestado e dirigido pelo padre Luís Jácome.
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Notícias diversas

O Encontro de Natal do Clero realizou-se em 21 de de-
zembro no Espaço Vita.

Principiou com a oração de Laudes, seguindo-se uma conferência 
intitulada «Elogio da Estranheza. Apontamentos bíblicos para uma 
reflexão cristã», proferida pelo Pe. Rui Santiago, cssr. Em razão da 
situação pandémica não houve almoço.

 
O Padre Manuel Sá Ribeiro foi homenageado em 19 de 

dezembro pelas paróquias de S. Pedro de Rates e de S. Miguel de 
Arcos, a propósito das Bodas de Oiro Sacerdotais.

Ordenado sacerdote em 18 de dezembro de 1971, é pároco de 
Rates (Póvoa de Varzim) há cerca de 43 anos e de S. Miguel de Arcos 
(Vila do Conde), há vinte.

O programa incluiu a apresentação de uma biografia do homenageado.
 
O Cónego Manuel Fernando de Sousa e Silva publicou 

o livro «Joane, a minha família», com a biografia de seu irmão 
Padre Manuel de Sousa e Silva.

O P. Bártolo Paiva Gonçalves Pereira publicou o livro de 
memórias «Mea Culpa».

4. Clero e Seminários
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O Pe. João Ribeiro faleceu em 04 de dezembro.
A missa exequial foi celebrada no dia 05 na paróquia de Souto 

(Divino Salvador), arciprestado de Guimarães.
Nascido a 30 de julho de 1932, em Souto (Divino Salvador), 

Guimarães, foi ordenado sacerdote a 13 de julho de 1958, no 
Seminário Conciliar de Braga.

Uma vez ordenado sacerdote foi nomeado pároco de Infesta, 
Paredes de Coura, atual Diocese de Viana do Castelo. Aí exerceu 
a paroquialidade de 1958 a 1994. Em 1994 foi nomeado vigário 
paroquial de Souto (Santa Maria), arciprestado de Guimarães. Em 
agosto de 1996 foi nomeado pároco da sua terra natal, Souto (Divino 
Salvador). Terminou aqui o seu ministério como pároco em 2019.

 
O Pe. Joseph Daniel Santos faleceu em 04 de dezembro 

nos Estados Unidos da América do Norte na sequência de com-
plicações relacionadas com Covid-19. Foi sepultado naquele país.

Nascido a 02 de junho de 1959, em St. Elizabeth’s Bristol, 
Rhode Island, EUA, foi ordenado sacerdote a 27 de agosto de 
1989 na Sé Catedral de Braga.

Após a ordenação, por um período de dois anos, foi adminis-
trador paroquial de S. Paio de Pousada, arciprestado de Braga, e 
Sta. Maria de Moure, arciprestado da Póvoa de Lanhoso.

Em 1999 foi autorizado a fazer mestrado em Teologia Dogmá-
tica e uma experiência na Fraternidade de S. Pedro, na Inglaterra.

Atualmente encontrava-se nos Estados Unidos da América do 
Norte, exercendo funções de administrador na paróquia de Holy 
Name of Jesus Church, Providence.

 
Pré- Seminário Jovem. O terceiro encontro realizou-se em 

11 de dezembro no Seminário de Nossa Senhora da Conceição 
com a participação de dezena e meia de jovens.

 O Dia do Antigo Aluno dos seminários da Arquidiocese 
foi celebrado, como habitualmente, em 01 de dezembro com a 
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participação de mais de setenta associados. Este ano o programa 
decorreu na paróquia de Vilarinho, arciprestado de Vila verde, em 
lugar de o ser no Seminário de Nossa Senhora da Conceição.

Foi prestada homenagem póstuma ao associado n.º 164, Manuel 
Dias da Silva.
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Notícias diversas

A Irmã Beatriz Duarte Coelho, das Religiosas do Sagrado 
Coração de Maria, faleceu em 19 de dezembro na Casa de Aco-
lhimento da Quinta da Armada, em S. Vítor, Braga

Natural de S. Paio de Merelim, tinha 88 anos.
A Missa exequial foi celebrada no dia 20, na capela daquela Casa 

de Acolhimento, e foi sepultada no Cemitério de Monte d’Arcos.

5. Religiosos/as



2. Igreja Diocesana2. Igreja Diocesana 67

Notícias diversas

A Empresa do Diário do Minho inaugurou em 07 de 
dezembro a DM TV. O novo estúdio, intitulado “Cónego Fer-
nando Monteiro”, será palco de entrevistas, reportagens e blocos 
informativos destinados a complementar o Jornal «Diário do Minho» 
e a Revista «Minha».

A DM TV já inaugurou dois programas: o “Minuto Minho”, 
que aborda as notícias do dia de forma simples e resumida, e 
“Singular”, um programa mensal de entrevista, conduzido por Rui 
Ferreira, que pretende apresentar os principais protagonistas da 
Cultura e do Património de Braga.

 
A paróquia de Fraião, no arciprestado de Braga, inaugurou 

em 01 de dezembro obras de restauro e qualificação da igreja pa-
roquial. Foram também benzidos os quadros bíblicos da Via Sacra 
da autoria do artista plástico Alberto Péssimo.

Foi publicado, a propósito, o livro «Igreja Ancestral de Fraião: 
história, restauro, futuro», com texto de vários autores e ilustrado 
com muitas fotografias. Nele se fala das raízes  daquela paróquia, 
anexa à de Lamaçães desde 30 de julho de 1921. Insere a Via 

6. Património
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Sacra com texto e orações de Nuno Higino, pinturas de Alberto 
Péssimo e fotografias de Hugo Delgado.

 
A paróquia de Sezures, no arciprestado de Vila Nova de 

Famalicão, inaugurou em 12 de dezembro obras de requalificação 
da capela de S. Vicente.

 
Igreja da Senhora do Amparo. O livro «Manuel Joaquim 

Barbosa Castro 1821-1911 o brasileiro fundador da Igreja da Senhora 
do Amparo», da autoria de José Abílio Coelho, foi apresentado em 
19 de dezembro na Póvoa de Lanhoso.

 
As II Jornadas de Órgãos Históricos da Oliveira celebra-

ram-se de 01 a 08 de dezembro na igreja da Colegiada de Nossa 
Senhora da Oliveira, em Guimarães.

Comemorou o 8.º aniversário do restauro do grande órgão 
histórico daquela igreja.

Construído no século XIX pelo mestre organeiro vimaranense 
Luís António de Carvalho foi restaurado entre 2011 e 2013 em 
Esmoriz, na Oficina e Escola de Organaria. É o segundo maior 
órgão histórico do Norte de Portugal, logo depois do conjunto 
monumental dos órgãos da Sé Primacial de Braga.

No concelho de Guimarães há 12 órgãos históricos mas apenas 
dois foram restaurados.

 
Novo sacrário no Sameiro. A Cripta do Santuário do Sa-

meiro tem, desde o dia 8 de dezembro, um novo sacrário, deno-
minado “Sagrado Coração”, concebido pelo artista Jacques Ruela 
e custeado pelo mesário Fernando Araújo.

A peça está colocada no espaço da capela-mor, fazendo con-
traponto à imagem de Nossa Senhora do Sameiro. Concebida em 
madeira de kambala escura, tem um formato retangular, é rematada 
superiormente por um pequeno crucifixo e, na porta do sacrário, 
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sobressai uma custódia, com o recetáculo radiante, os vidros da 
radiação iluminados por luzes escondidas por detrás do recetáculo 
e que podem mudar de cor conforme a solenidade ou tempo 
litúrgico que se vive.

Da porta do sacrário emergem duas mãos abertas, em postura 
de entrega, que seguram um coração (em pedra de sal), iluminado 
interiormente com uma cor vermelha, dando “um aspeto real a 
esse símbolo eloquente do amor infinito de Deus por todos nós”, 
explica a Confraria de Nossa Senhora da Conceição do Monte 
Sameiro em comunicado.

A porta do sacrário tem a forma de ogiva romana, com uma 
escultura em baixo relevo, da autoria de Pedro César Teles, a re-
presentar um pelicano a dar de comer às suas crias.

 
«O Sameiro e a Confraria» é o título de um livro de Ino-

cêncio Paulo Moreira apresentado em 04 de dezembro na cripta 
da Basílica do Sameiro.

 
Seminário de Nossa Senhora da Conceição. A Câmara 

Municipal de Braga, em reunião de 27 de dezembro, decidiu ar-
rendar parte do Seminário de Nossa Senhora da Conceição  para 
nele instalar o projeto «Human Power Hub – Centro de Inovação 
Social de Braga». O contrato é válido por quatro anos e o valor 
da renda é de três mil euros por mês.
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Notícias diversas

O Presépio ao vivo de Priscos, considerado o maior 
presépio ao vivo da Europa, foi inaugurado em 12 de dezembro. 
Contou com seis centenas de figurantes em 90 cenários diferentes 
e ocupou uma área de 30 mil metros quadrados. Nesta XV edição 
lembrou as crianças desaparecidas. 

Aldeia dos Presépios. A paróquia de Garfe, no arciprestado 
de Póvoa de Lanhoso, promoveu de 12 de dezembro a 09 de 
janeiro a 20.ª edição de «Aldeia dos Presépios». Foram montados 
vinte presépios em diversos locais.

Na rotunda de entrada passou a estar um presépio permanente.
A coleção particular do pároco, P. Luís Manuel Peixoto Fer-

nandes, passou a ter 3.212 presépios de várias partes do mundo.
 
Novo presépio no Bom Jesus. A Confraria do Bom Jesus 

do Monte apresentou em 16 de dezembro um novo presépio que 
assinala ações já tomadas no âmbito da encíclica Laudato Si e as 
tradições católicas minhotas.

A peça, concebida por Vicente Craveiro – artista e secretário 

7. Educação da Fé da Fé
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da Confraria –, representa, para além do nascimento de Jesus, as 
tradições do Minho, as romarias e procissões, a música, as profissões, 
a natureza, o artesanato, entre outros elementos.

O presépio assinala algumas ações que a Confraria do Bom 
Jesus já desenvolveu no âmbito da plataforma de ação Laudato Si e 
valoriza o artesanato local, com o figurado dos artesãos de Barcelos.

Vicente Craveiro explicou que o presépio visa reforçar a tradição 
de presépios portugueses, apontando para o perigo de desvirtuar 
esta tradição com bonecos importados, sem qualquer significado.

Na confeção do presépio, que tem 486 peças, estiveram en-
volvidos os artesãos da Família Falcão, Manuel Barbeiro, Manuel 
Sapateiro, Ana Sapateiro e os Irmãos Baraça.

 
A bênção das senhoras grávidas realizou-se em 12 de 

dezembro na Sé. Presidiu o Cónego José Paulo Abreu.
 
A partilha da Luz da Paz de Belém, a cargo dos escu-

teiros, na arquidiocese de Braga principiou em 14 de dezembro na 
igreja de Vale S. Cosme, no arciprestado de Vila Nova de Famalicão.

Os Escuteiros dos 54 agrupamentos do Núcleo de Guimarães 
acolheram e partilharam a Luz da Paz de Belém em cerimónia 
realizada no dia 15, na Igreja Paroquial de São Miguel de Vizela.
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 Notícias diversas

O Grupo Coral de Maximinos, no arciprestado de Braga, 
celebrou em 01 de dezembro o 50.º aniversário.

A Confraria de Nossa Senhora do Sameiro celebrou em 
08 de dezembro a solenidade da Imaculada Conceição. O senhor 
D. Jorge Ortiga presidiu, na cripta, à celebração da Eucaristia e à 
admissão de novos irmãos.

A uma das ruas foi dado o nome do benfeitor José Correia 
Fernandes.

8. Apostolado dos Leigos
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“Não tenhas medo!” (S. Lucas 
1,30)

Mensagem de Natal da LOC/MTC (Liga 
Operária Católica/Movimento de Trabalhadores 

Cristãos) da Arquidiocese de Braga.
 
A todos os trabalhadores, reformados e suas famílias,
À sociedade em geral:
 
Estamos a celebrar o Natal na alegria de Deus-Menino que vem 

até nós, na simplicidade de todos os tempos; sim! Ele continua a 
nascer nas nossas vidas, todos os dias a todos os momentos, desde 
que sejamos capazes de lhe abrir o coração e de lhe oferecer o 
nosso berço de amor para Ele se deitar.

 
Tal com há 2021 anos, por não ter encontrado lugar na hos-

pedaria, Jesus teve que recorrer a uma gruta para nascer e fazer 
dela a sua morada durante algum tempo, a exemplo dos “sem 
abrigo” de hoje, que procuram lugares para passar a noite; também 
hoje, a grande maioria das famílias trabalhadoras vivem em casas 

9. Pastoral Social
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endividadas, com grandes dificuldades para pagar a mensalidade ao 
banco ou a renda, a fim de possuir um teto – a uma casa, que 
proteja a sua intimidade.

 
SOCIEDADE FABRICADORA DE MEDOS
 
Até final de outubro nasceram em Portugal menos seis mil 

bebés! E porquê? Atrevemo-nos a interpretar as causas desta reali-
dade, a partir das revisões de vida dos nossos grupos: a fabricação 
de medos que se abateram sobre os jovens casais é a principal: 
medo de perder o emprego precário; medo de não ter sustento 
para o filho que desejam; medo da doença pandémica; medo de 
um futuro incerto. 

Incrível! aqueles que mais defendem o direito à vida, por vezes, 
são os que mais atentados provocam contra ela. 

Desditosas as jovens trabalhadoras que ousem ficar grávidas, elas 
passam humilhações, enfrentam o risco de despedimento, enquanto 
outras depois de serem mães, no regresso às empresas são mudadas 
de lugar e impedidas de progredir na sua carreira. 

Há campanhas ocultas e orquestradas contra as mães trabalha-
dores a começar nas entrevistas, para um possível trabalho com a 
pergunta: “se pensa ficar grávida”. 

Vivemos numa sociedade fabricadora de medos, que dão jeito 
àqueles que preferem o dinheiro e o lucro fácil e rejeitam a dig-
nidade da pessoa humana.

 
TRABALHADORES DEFENSORES DA VIDA
 
Maria, a Mãe de Jesus não teve medo, disse sim ao desconhe-

cido, no meio das dificuldades e incompreensões aceitou ser berço 
do Deus-Menino. 

Também nós precisamos de mais trabalhadores e trabalhadoras 
militantes que digam sim à vida no trabalho e façam ouvir a sua 
voz contra as injustiças. 
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Não chega dizer que não há gente para trabalhar, é preciso 
dar prioridade à vida no trabalho e na família, para que o mundo 
se torne ainda mais bonito, cheio de sorrisos alegres das crianças 
oriundas das famílias trabalhadoras.

 
Um alegre Natal para todos e todas. Não tenhamos medo – 

arrisquemos!
 
A Equipa diocesana da LOC/MTC de Braga

 

Notícias diversas

A Pastoral Universitária celebrou em 06 de dezembro o 
Dia Internacional do Voluntariado com um serão de partilha de 
experiências em que participaram Mark Mekelburg, o Dr. Palhaço 
da Operação Nariz Vermelho, e Armando Osório, Presidente da 
Delegação de Braga da Cruz Vermelha Portuguesa.

A Equipa Sócio-Caritativa da Basílica dos Congregados dis-
tribuiu, durante o ano de 2021, cerca de 14 mil kg. de géneros 
alimentícios e fruta, além de 4331 peças de roupa e 238 pares de 
sapatos. 

Teve uma receita total de 18 698,18 euros, proveniente de 
diversas fontes, incluindo a partilha realizada nas missas do fim de 
semana de 5/6 de dezembro de 2020, que rendeu 542,57 euros, 
e o Contributo da Santa Casa da Misericórdia de Braga, que al-
cançou os 2 mil euros.

 
A Associação Quatro Gerações, presidida por Hélder Martins, 
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iniciou a atividade em Braga no dia 05 de dezembro, dia litúrgico 
de S. Geraldo, Padroeiro da Cidade

Na sequência de um protocolo de comodato com os Cursos 
de Cristandade passa a servir no n.º 9 da Rua do Alcaide refeições 
quentes diárias aos mais necessitados.

Esta Associação nasceu em Portugal como réplica a uma con-
génere francesa que no ano 2019 conseguiu entregar em França 
130 milhões de refeições quentes. Conta atualmente com 63 mil 
voluntários.

A Associação Quatro Gerações tem na base quatro pilares fun-
damentais: alimentação, educação, saúde, habitação. Em Braga, de 
momento, está voltada para a alimentação.

No ato inaugural D. Jorge Ortiga disse que na cidade de Braga 
são servidas diariamente trezentas refeições solidárias e cerca de 
novecentas no âmbito da Arquidiocese.

 
A Caritas Arquidiocesana promoveu pelo 19.º ano  conse-

cutivo a operação «10 milhões de estrelas – um gesto pela paz«.
Teve como objetivo sensibilizar as pessoas para a importância 

dos valores da paz, justiça, solidariedade, reconciliação.
O programa incluiu a celebração da Eucaristia na igreja do 

Senhor Bom Jesus da Cruz, em Barcelos, no dia 18 de dezembro.
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O Convento das Teresinhas 

Por Rui Ferreira
 
Os cristãos celebraram no dia 15 de outubro a festa de Santa 

Teresa de Jesus, uma das maiores figuras da história da Igreja. Consi-
derada cofundadora da Ordem dos Carmelitas Descalços, juntamente 
com São João da Cruz, Santa Teresa de Ávila (1515-1582), como 
também é conhecida, afirmou-se como um dos nomes maiores da 
espiritualidade cristã.

A cidade de Braga expõe até hoje um singular testemunho 
desta evocação. Falamos do antigo Convento de Santa Teresa de 
Jesus, que os bracarenses designam popularmente como Teresinhas.

Localizado na margem da rua das Oliveiras, freguesia de São 
Vicente, o antigo Carmelo conserva a sua igreja, dedicada a Santa 
Teresa Jesus, estando atualmente anexa ao Asilo de São José, ins-
tituição que ocupou as instalações do antigo convento da Ordem 
dos Carmelitas Descalços. 

 O recolhimento terá sido fundado a 15 de outubro de 1742 

10. Memória



Ação CatólicaAção Católica  | janeiro78

por Maria de Jesus e Isabel Maria de Jesus, duas religiosas prove-
nientes do Recolhimento da Tamanca, coadjuvadas por Francisca 
das Chagas, esposa do cozinheiro-mor do Arcebispo, que patrocinou 
a sua instituição. 

Muito devotas de Nossa Senhora do Carmo, predispuseram-se 
a seguir a espiritualidade carmelitana, sob a direção espiritual dos 
padres carmelitas, tendo, entretanto, acolhido mais três companheiras. 
Estas “devotas mulheres”, que “vestiam de pardo” e saíam à rua 
trajando “mantilha”, instalaram-se provisoriamente nas Goladas, em 
São Victor, mas acabariam por mudar-se para a rua de São Barnabé 
a 19 de março de 1743 (Pinho Leal, 1873), onde começaram o 
Recolhimento de Santa Teresa de Jesus numas casas térreas que 
terão custado “dois mil cruzados”.   

 Foi por iniciativa do carmelita Frei Bernardo de São Tomás, 
que era confessor e adjunto ao despacho do Arcebispo D. Gaspar 
de Bragança, que nasceu a pretensão de transformar aquele devoto 
recolhimento, que detinha apenas oito celas, num convento carmelita. 

Segundo Sena Freitas, a iniciativa, que contou com o suporte 
do Arcebispo, acabou por encontrar “inesperados estorvos” da parte 
do Cabido “na qualidade de senhorio daquelas terras”. Por isso 
mesmo, foi procurada outra solução. Foram, então, adquiridas umas 
casas a Pedro Fernandes, localizadas na rua das Oliveiras. Dada a 
exiguidade dos proventos, fizeram-se peditórios por toda a Arqui-
diocese para iniciar as obras de edificação do convento.

Segundo Albano Belino, a edificação conventual iniciou-se no 
dia 18 de maio de 1763 num terreno, numa cerimónia solene de 
lançamento da primeira pedra, presidida por Frei Carlos dos Santos, 
prior do convento carmelita de Viana. 

A construção do convento foi relativamente célere, tendo ficado 
terminada apenas três anos depois. 

Toda a pedra utilizada foi cortada no largo que lhe fica em 
frente, onde ainda se viam vestígios de penedia.

 O Arcebispo D. Gaspar de Bragança foi decisivo para a insti-
tuição deste Carmelo na cidade de Braga, não apenas tendo auto-
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rizado e incentivado o seu surgimento, mas também pelo suporte 
institucional e esmolas concedidas. 

O reconhecimento da ação do prelado está bem patente no 
monumental brasão que encima o pórtico principal do templo 
conventual. 

 O Convento de Santa Teresa de Jesus seria benzido a 24 de 
maio de 1766 pelo cónego Francisco de Mendonça, estando a 
capela “ricamente adereçada com toda a fábrica do Paço e “pri-
morosamente armada”. 

Em 1778 as religiosas seriam agraciadas com um Breve do Papa 
Clemente XIV, que lhes permitiu professar votos solenes e usar o 
véu preto, o que sucedeu no dia 8 de junho desse ano, com a 
presença do Arcebispo D. Gaspar de Bragança. 

O desenho da fachada, com traço tardo-barroco, apresenta 
relativa simplicidade, provavelmente devido à ausência de elevados 
recursos económicos. 

Encimando o pórtico do templo, lateral como é comum nas 
edificações conventuais femininas, observa-se, além do brasão carme-
litano, uma escultura de Santa Teresa de Jesus, o orago do convento.  

Também a portaria do convento, adornada com uma imagem 
de São José, se enquadra na mesma linguagem artística. 

O interior da antiga igreja conventual, dominado pelo traço 
neoclássico, apresenta três retábulos. 

O retábulo-mor do templo ostenta, ao centro, a imagem de 
Nossa Senhora do Carmo, secundada pelas devoções matriciais dos 
Carmelitas Descalços: Santa Teresa de Ávila e São João da Cruz. 

Também no teto se expõem pinturas ilustrando o ícone dos 
carmelitas na capela-mor e o perfil da padroeira, adornando o 
corpo da igreja. 

Segundo opinião não comprovada de Robert Smith o antigo 
convento terá contado com intervenções de André Soares nos 
retábulos, púlpito e caixa do órgão.

 Em 1834, no âmbito da “reforma geral eclesiástica” empreendida 
pelo Ministro e Secretário de Estado Joaquim António de Aguiar 
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foram extintos todos os conventos. 
O Convento das Teresinhas apenas seria formalmente extinto 

em 26 de fevereiro de 1902, por morte da sua última religiosa 
professa, sendo cedido definitivamente ao Asilo de São José.

 
ASILO DE S. JOSÉ

Tal como as demais edificações conventuais portuguesas, o antigo 
Convento das Teresinhas acabou por conhecer outro destino após 
a extinção das ordens religiosas ocorrida em 1834. 

Serve até hoje de casa ao Asilo de Inválidos e Entrevados de 
São José, fundado em 1850 por Fernando Oliveira Guimarães, com 
o apoio do Governador Civil, o Conde de Vila Pouca. 

Tendo estado instalado inicialmente numas casas na rua das Águas 
(atual Avenida da Liberdade), doadas pelo fundador, a instituição 
haveria de conseguir a cedência do antigo Convento das Teresinhas 
no dia 17 de maio de 1884. No entanto, como a última freira 
professa do Convento das Teresinhas apenas faleceu a 9 de março 
de 1901, só foi dada posse do edifício no ano de 1902. 

Além do edifício conventual foi cedida também a cerca que 
confrontava, a nascente, com o Seminário de Santo António e São 
Luís Gonzaga, e a Norte, com a cerca do Colégio do Espírito Santo. 

Após algumas obras de adaptação abriu as portas a 14 de 
março de 1904. 

Atualmente, com quase uma centena de utentes, o Asilo de 
São José é uma das instituições de solidariedade social mais antigas 
da cidade de Braga.

 
Roma, São João de Latrão, 18 de outubro de 2021.
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Da Igreja em Portugal

3.
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Abusos de menores 

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), na 
última Assembleia Plenária, que decorreu entre os 
dias 08 e 11 de novembro, em Fátima., decidiu 
criar uma comissão independente para investigar o 
abuso de menores.
O financiamento da comissão está a cargo da CEP, 
estando aberta a outras colaborações da sociedade 
civil, e vai funcionar num espaço “autónomo” e 
descaraterizado.

O coordenador da Comissão Independente para o Estudo dos 
Abusos de Menores na Igreja Católica em Portugal, Pedro Strecht, 
disse em 02 de dezembro que o organismo quer chegar a todas 
as vítimas, seguindo o lema de ‘Dar Voz ao Silêncio’.

“Apelamos desde já a todas e todos quanto possam ter sido 
vítimas destes crimes hediondos para que falem. Que relatem, final-
mente e sem medo, o que lhes aconteceu”, referiu o responsável, 
em conferência de imprensa que decorreu na Fundação Calouste 
Gulbenkian, em Lisboa.
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“Mesmo perante naturais hesitações, completamente aceitáveis 
diante de situações sobre as quais podem ter passado décadas, tocando 
agora em assuntos que não desejam voltar a fazer emergir, por favor, 
confiem na vossa voz interior e na utilidade de a partilhar para 
que nada de semelhante possa continuar a acontecer”, prosseguiu.

O médico psiquiatra apontou como objetivo ‘Conhecer o 
Passado, Planear o Futuro’, elogiando a liberdade que teve para a 
escolha de uma equipa multidisciplinar, de “metodologias e timings”.

A Comissão integra, além do seu coordenador, Álvaro Laborinho 
Lúcio, juiz conselheiro jubilado do Supremo Tribunal de Justiça, 
antigo Ministro da Justiça; Ana Nunes de Almeida, socióloga e 
investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de 
Lisboa e presidente do respetivo Conselho Científico, que coor-
denou o estudo sobre ‘Maus Tratos a Crianças na Família’, enco-
mendado pelo Parlamento, em 1999; – Daniel Sampaio, psiquiatra, 
professor catedrático jubilado da Faculdade de Medicina de Lisboa; 
Filipa Tavares, assistente social e terapeuta familiar, que trabalhou 
cerca de 25 anos numa IPSS, ‘Casa da Praia/Centro Dr. João dos 
Santos’ com famílias disfuncionais e de risco; Catarina Vasconcelos, 
cineasta, licenciada na Faculdade de Belas Artes com pós-graduação 
em Antropologia Visual no ISCTE e mestrado no Royal College 
of Art, Londres.

Pedro Strecht observou que é cada vez mais difícil, para cada 
vítima, com o passar dos anos, “ousar falar”.

“Apenas conheceremos sempre uma pequena parte de tudo 
o que pode ter acontecido na realidade; ou seja, o que por fim 
emerge de qualquer estudo ou investigação nunca é tudo, mas 
sim a parte possível de narrativas de muitos outros que guardam 
e guardarão para sempre experiências criminosas das quais foram 
claramente vítimas”, assumiu.

O médico de psiquiatria da infância e adolescência apresen-
tou ainda os princípios orientadores do trabalho a desenvolver a 
partir do início de janeiro de 2022, assumindo que está será uma 
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comissão de “estudo” e não de “investigação judicial ou criminal”.
A comissão organiza-se de forma “autónoma e independente” 

da própria Igreja Católica, promovendo a elaboração e apresenta-
ção pública de um relatório, “balizando-o durante o ano civil de 
2022 (de janeiro a dezembro)”, assumindo que o tempo pode ser 
prolongado.

“Quanto ao mais, requer-se recato e sigilo que todos os mem-
bros desta Comissão, mas todos mesmo, iremos ter de cumprir”, 
indicou o coordenador, destacando a importância de assegurar 
“o total anonimato de todos aqueles que desejem colaborar 
enquanto vítimas”. 





Da Santa Sé

4.



Ação CatólicaAção Católica  | janeiro90



4. Da Santa Sé4. Da Santa Sé 91

O Papa Francisco realizou de 02 a 06 de de-
zembro a 35ª. viagem apostólica do seu pontificado, 
marcada pelo ecumenismo e pela emigração. Esteve 
em Chipre e na Grécia. Publicamos o principal 
das suas intervenções.

Paciência e fraternidade

Parte substancial do discurso do Papa Francisco 
em Chipre, em 02 de dezembro, num encontro 
com os sacerdotes, religiosos e religiosas, diáconos, 
catequistas, associações e movimentos eclesiais.

Caríssimos, gostaria agora de partilhar convosco algo sobre São 
Barnabé, vosso irmão e padroeiro, tirando da sua vida e missão 
duas palavras.

Paciência. A primeira é paciência. Fala-se de Barnabé como 
um grande homem de fé e equilíbrio, que foi escolhido pela Igreja 
de Jerusalém – pode-se dizer pela Igreja Mãe – como a pessoa 
mais idónea para visitar uma nova comunidade, a de Antioquia, 
formada por recém-convertidos do paganismo. 
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 Foi enviado para ir ver o que estava a acontecer, quase como 
um explorador. Encontra lá pessoas originárias dum mundo diferente, 
com outra cultura, outra sensibilidade religiosa; pessoas que acabaram 
de se converter e por isso têm uma fé cheia de entusiasmo, mas 
ainda frágil, como ao princípio. 

Em toda esta situação, o comportamento de Barnabé é de 
grande paciência. Sabe esperar. Sabe esperar que a árvore cresça. 
É a paciência de se pôr constantemente em viagem; a paciência 
de entrar na vida de pessoas até então desconhecidas; a paciência 
de acolher a novidade sem formular juízos apressados; a paciência 
do discernimento, que sabe captar por toda a parte os sinais da 
ação de Deus; a paciência de «estudar» outras culturas e tradições. 

Barnabé tem sobretudo a paciência do acompanhamento: deixa 
crescer, acompanhando. Não esmaga a fé frágil dos recém-chegados 
com atitudes rigorosas, inflexíveis, nem com solicitações demasiado 
exigentes quanto à observância dos preceitos. Não. Deixa-os crescer, 
acompanha-os, toma-os pela mão, conversa com eles. 

Barnabé não se escandaliza, tal como um pai e uma mãe não se 
escandalizam com os filhos, acompanham-nos, ajudam-nos a crescer. 

Guardai isto na vossa mente: as divisões, o proselitismo dentro 
da Igreja não ajudam. Deixa crescer e acompanha. E se tiveres de 
repreender alguém, repreende, mas com amor, em paz. É o homem 
da paciência.

Precisamos duma Igreja paciente, queridos irmãos e irmãs, 
duma Igreja que não se deixa abalar e perturbar pelas mudanças, 
mas serenamente acolhe a novidade e discerne as situações à luz 
do Evangelho. 

Nesta ilha, é precioso o trabalho que vós realizais no acolhi-
mento dos novos irmãos e irmãs que chegam doutras margens do 
mundo: como Barnabé, também vós sois chamados a cultivar um 
olhar paciente e solícito, ser sinais visíveis e credíveis da paciên-
cia de Deus que nunca deixa ninguém fora de casa, nunca deixa 
ninguém privado do seu terno abraço. 
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A Igreja em Chipre vive de braços abertos: acolhe, integra, 
acompanha. É uma mensagem importante também para a Igreja em 
toda a Europa, marcada pela crise da fé: não adianta ser impulsivos, 
não adianta ser agressivos ou nostálgicos ou lamurientos, mas sim 
progredir lendo os sinais dos tempos e também os sinais da crise. 

É preciso recomeçar a anunciar o Evangelho com paciência, 
tomar na mão as Bem-aventuranças, anunciá-las sobretudo às novas 
gerações. 

A vós, irmãos Bispos, gostaria de dizer: sede pastores pacientes 
na proximidade, nunca vos canseis de procurar Deus na oração, 
procurar os sacerdotes no encontro, os irmãos doutras Confissões 
cristãs com respeito e solicitude, os fiéis no local onde moram. 

E a vós, queridos sacerdotes que aqui vos encontrais, gostaria 
de dizer: sede pacientes com os fiéis, sempre prontos a encorajá-los, 
sede ministros incansáveis do perdão e da misericórdia de Deus. 
Nunca sejais juízes rigorosos, mas sempre pais amorosos.

Quando leio a parábola do filho pródigo, vejo que o irmão 
mais velho era um juiz rigoroso, enquanto o pai era misericordio-
so, a imagem do Pai que sempre perdoa; mais, que sempre está à 
espera de nós para nos perdoar! 

No ano passado, um grupo de jovens que faz espetáculos, 
com música pop, quiseram apresentar a parábola do filho pródigo 
cantada em música pop e criando diálogos... Muito lindo! Mas 
o mais bonito foi a discussão final, quando o filho pródigo vai 
ter com um amigo e diz-lhe: «Não posso continuar assim. Quero 
voltar para casa, mas tenho medo que o pai me feche a porta na 
cara, me expulse. Tenho medo disto e não sei como fazer» - «Mas 
o teu pai é bom!» - «Sim, mas – sabes? – está lá o meu irmão, 
que lhe dá voltas à cabeça». 

Quase no final daquela ópera pop sobre o filho pródigo, o 
amigo diz-lhe: «Faz assim: escreve ao teu pai e diz-lhe que queres 
regressar, mas tens medo de ser mal acolhido por ele. 

Diz ao teu pai que, se quiser acolher-te bem, coloque um 
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lenço na janela mais alta da casa; assim o teu pai te dirá, antes, se 
te acolherá bem ou te expulsará». E termina aquele Ato. No Ato 
seguinte, o filho está a caminho da casa do pai. 

E quando ele percorria a estrada, ao fazer uma curva, dá com 
os olhos na casa do pai: estava cheia de lenços brancos! Cheia!

Assim é Deus para nós. Assim é Deus para nós. Não Se cansa 
de perdoar. E quando o filho começa a falar: «Ai, senhor! Eu 
fiz...» - «Calado»; tapa-lhe a boca.

Vós, sacerdotes, por favor, não sejais rigoristas na Confissão. 
Quando virdes que uma pessoa está com dificuldade, dizei: «Com-
preendi, já compreendi». 

Isso não significa ser de «manga larga», não. Significa coração 
de pai, tal como Deus é coração de pai. 

A obra que o Senhor realiza na vida de cada pessoa é uma 
história sagrada: deixemo-nos apaixonar por ela. 

Na variedade multiforme do vosso povo, ter paciência significa 
também ter ouvidos e coração para diferentes sensibilidades espiri-
tuais, diversas formas de expressar a fé, variadas culturas. 

A Igreja não quer uniformizar – por favor, isto não! – mas 
integrar todas as culturas, todas as psicologias das pessoas, com 
paciência materna, porque a Igreja é mãe. É isto que desejamos 
fazer, com a graça de Deus, no itinerário sinodal: oração paciente, 
escuta paciente para uma Igreja dócil a Deus e aberta ao homem. 
Esta era a paciência, um dos aspetos de Barnabé.

 
Fraternidade. Na história de Barnabé, há um segundo aspeto 

importante que gostaria de sublinhar: o seu encontro com Paulo 
de Tarso e a amizade fraterna entre ambos, que os levará a viverem 
juntos a missão. 

Depois da conversão de Paulo – antes era um perseguidor 
implacável dos cristãos, pelo que «todos tinham medo dele, não 
querendo acreditar que fosse um discípulo» (At 9, 26). 

Neste ponto, o livro dos Atos dos Apóstolos regista uma coi-
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sa belíssima –, «Barnabé tomou-o consigo» (9, 27). Apresenta-o 
à comunidade, conta o que se passou com ele, garante por ele. 
Debrucemo-nos sobre a frase «tomou-o consigo». 

A expressão lembra a própria missão de Jesus, que tomou con-
sigo os discípulos pelos caminhos da Galileia, que tomou sobre Si 
a nossa humanidade ferida pelo pecado. É uma atitude de amizade, 
uma atitude de partilha de vida. 

Tomar consigo, tomar sobre si é ocupar-se da história do 
outro, esperar para o conhecer sem rotulá-lo – por favor, evite-se 
o pecado de rotular o outro –, carregá-lo às costas quando está 
cansado ou ferido, como fez o bom samaritano (cf. Lc 10, 25-37). 

Isto chama-se fraternidade. E esta é a segunda palavra, que 
gostava de vos dizer. A primeira, paciência; a segunda, fraternidade.

 
Como irmãos, Barnabé e Paulo viajam juntos para anunciar o 

Evangelho, mesmo no meio das perseguições. 
«Durante um ano inteiro, mantiveram-se juntos nesta Igreja [de 

Antioquia] e ensinaram muita gente» (At 11, 26). 
Depois, por vontade do Espírito Santo, ambos foram destinados 

para uma missão maior e «meteram-se num barco, rumo à ilha 
de Chipre» (At 13, 4). E a Palavra de Deus corria e crescia não 
só pelas qualidades humanas deles, mas sobretudo porque eram 
irmãos no nome de Deus e esta sua fraternidade fazia resplandecer 
o mandamento do amor.

Irmãos diversos, diferentes – como os dedos duma mão, que 
são todas diferentes –, mas todos com a mesma dignidade.

Irmãos. Mas, como sucede na vida, deu-se um facto inesperado: 
os Atos contam que os dois tiveram uma discussão tão violenta 
que os seus caminhos se separaram (cf. At 15, 39).

Entre os irmãos também se discute, e às vezes até se litiga. 
Contudo Paulo e Barnabé separam-se, não por motivos pessoais, mas 
por uma divergência sobre o seu ministério, sobre como realizar a 
missão, e têm visões diferentes. 
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Barnabé deseja levar em missão também o jovem Marcos; Paulo 
não quer. Discutem, mas a partir dalgumas cartas posteriores intui-
-se que não ficou rancor entre os dois. 

Ao escrever a Timóteo, que deve vir ter com ele em seguida, 
Paulo diz: «Vem ter comigo quanto antes. (…) Traz contigo Marcos 
[precisamente ele!], pois me será de grande ajuda no ministério» 
(2 Tm 4, 9.11). 

Isto é a fraternidade na Igreja: pode-se discutir sobre perspeti-
vas, sobre pontos de vista – e convém fazê-lo, é conveniente, isto 
faz bem, um pouco de discussão faz bem – sobre sensibilidades e 
ideias diferentes, porque é mau nunca discutir. 

Quando existe esta paz demasiado rigorista, não é de Deus.
Numa família, os irmãos discutem, trocam pontos de vista. Eu 

desconfio de quem nunca discute, porque sempre têm «agendas» 
escondidas. 

Esta é a fraternidade da Igreja: pode-se discutir sobre perspetivas, 
sobre sensibilidades, sobre ideias diferentes, e em alguns casos dizer 
coisas um ao outro com franqueza, isso ajuda em alguns casos, e não 
dizê-las por trás numa coscuvilhice que não faz bem a ninguém. 

A discussão é uma oportunidade de crescimento e mudança. Mas 
lembremo-nos sempre disto: discute-se, não para se fazer guerra nem 
para se impor, mas para expressar e viver a vitalidade do Espírito, 
que é amor e comunhão. Discute-se, mas continuamos irmãos. 

Nas minhas recordações de criança, lembro-me que éramos 
cinco e discutíamos entre nós, às vezes fortemente, não todos os 
dias, mas depois, à mesa, estávamos todos juntos. A discussão da 
família que tem uma mãe, a mãe Igreja: os filhos discutem.

Queridos irmãos e irmãs, temos necessidade duma Igreja fraterna, 
que seja instrumento de fraternidade para o mundo.

Aqui, em Chipre, existem muitas sensibilidades espirituais e 
eclesiais, histórias de proveniência diversas, de diferentes ritos, de 
várias tradições. 

Mas não devemos sentir a diversidade como uma ameaça à 
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identidade, nem devemos tornar-nos ciumentos e apoquentar-nos 
com os respetivos espaços. 

Se cairmos nesta tentação, cresce o medo; o medo gera des-
confiança; a desconfiança desemboca na suspeita e, mais cedo ou 
mais tarde, leva à guerra. 

Somos irmãos, com um único Pai que nos ama. 
Estais imersos no Mediterrâneo: um mar de histórias diferentes, 

um mar que deu o berço a várias civilizações, um mar do qual 
ainda hoje desembarcam pessoas, povos e culturas de todo o mundo. 

Com a vossa fraternidade, podeis recordar a todos, à Europa 
inteira que, para construir um futuro digno da humanidade, é 
preciso trabalhar juntos, superar as divisões, derrubar os muros e 
cultivar o sonho da unidade. 

Temos necessidade de nos acolhermos e integrarmos, de cami-
nharmos juntos, de sermos todos irmãs e irmãos!

Migração diz respeito a todos

Discurso do Papa Francisco aos refugiados por oca-
sião da visita ao Chipre e à Grécia, que decorreu 
de 02 a 06 de dezembro de 2021.

Estou aqui para vos certificar da minha proximidade, e faço-
-o com o coração. Estou aqui para contemplar os vossos rostos, 
para ver-vos olhos nos olhos. Olhos cheios de medo e ansiedade, 
olhos que viram violência e pobreza, olhos sulcados por demasiadas 
lágrimas. 

Há cinco anos, nesta ilha, o Patriarca Ecuménico e querido 
Irmão Bartolomeu disse algo que me impressionou: «Quem tem 
medo de vós, não vos fixou nos olhos. Quem tem medo de vós, 
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não viu os vossos rostos. Quem tem medo de vós, não vê os 
vossos filhos. Esquece que a dignidade e a liberdade transcendem 
o medo e a divisão. 

Esquece que a migração não é um problema do Médio Oriente 
e do norte da África, da Europa e da Grécia. É um problema do 
mundo inteiro» (Discurso, 16/IV/2016).

 Sim, (a migração) é um problema mundial, uma crise huma-
nitária que diz respeito a todos. 

A pandemia atingiu-nos globalmente, fez com que todos nos 
sentíssemos no mesmo barco, fez-nos experimentar o que significa 
ter os mesmos temores. 

Compreendemos que as grandes questões devem ser enfrentadas 
em conjunto, porque, no mundo atual, são inadequadas as soluções 
fragmentadas. 

Mas, enquanto as vacinações se estão a efetuar fadigosamente a 
nível planetário e algo parece mover-se, embora por entre inúmeros 
atrasos e incertezas, na luta contra as mudanças climáticas, tudo 
parece baldar-se terrivelmente no que diz respeito às migrações. 
E, no entanto, há pessoas, vidas humanas em jogo. Está em jogo 
o futuro de todos, que, só poderá ser sereno, se for integrador. 

Só se aparecer reconciliado com os mais frágeis é que o futuro 
será próspero. Pois quando são repelidos os pobres, repele-se a paz. 

Fechamentos e nacionalismos – a história no-lo ensina – levam 
a consequências desastrosas. 

Com efeito, como recordou o Concílio Vaticano II, são «abso-
lutamente necessárias para a edificação da paz (…) a vontade firme 
de respeitar a dignidade dos outros homens e povos e a prática 
assídua da fraternidade» (Gaudium et spes, 78). 

É uma ilusão pensar que seja suficiente salvaguardar-se a si 
mesmo, defendendo-se dos mais frágeis que batem à porta. O 
futuro colocar-nos-á ainda mais em contacto uns com os outros. 
Para bem encaminhá-lo, não servem ações unilaterais, mas políticas 
de longo alcance. A história – repito – no-lo ensina, mas ainda 
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não aprendemos. 
Não se volte as costas à realidade, acabe o contínuo descarregar 

de responsabilidades para os outros, nem se delegue sempre para 
outros a questão migratória, como se a ninguém importasse e fosse 
apenas um peso inútil que alguém é obrigado a carregar.

 Irmãs, irmãos, os vossos rostos, os vossos olhos pedem-nos para 
não vos virarmos as costas, não renegarmos a humanidade que nos 
irmana, para assumirmos as vossas histórias e não esquecermos os 
vossos dramas. Assim escreveu Elie Wiesel, testemunha da maior 
tragédia do século passado: «É porque recordo a nossa origem 
comum que me aproximo dos homens meus irmãos. É porque 
me recuso a esquecer que o futuro deles é tão importante como 
o meu» (From the Kingdom of Memory, Reminiscenses, Nova 
York, 1990, 10). 

 Neste domingo, peço a Deus que nos acorde da indiferença 
por quem sofre, nos sacuda do individualismo que exclui, desperte 
os corações surdos às necessidades dos outros. 

E peço também ao homem, a todo o homem: superemos a 
paralisia do medo, a indiferença que mata, o desinteresse cínico 
que, com luvas de veludo, condena à morte quem está colocado 
à margem. 

Contrariemos na sua raiz o pensamento dominante, aquele que 
gira em torno do próprio eu, dos próprios egoísmos pessoais e 
nacionais que se tornam medida e critério de tudo.

 Passaram-se cinco anos desde a visita que aqui fiz com os 
queridos Irmãos Bartolomeu e Ieronymos. Depois de todo este 
tempo, constatamos que pouca coisa mudou na questão migratória. 
Muitos, sem dúvida, se empenharam no acolhimento e na integra-
ção, e quero agradecer aos numerosos voluntários e a quantos nos 
vários níveis – institucional, social, caritativo, político – arcaram com 
grandes fadigas ocupando-se das pessoas e da questão migratória. 

Reconheço o esforço realizado para financiar e construir es-
truturas de acolhimento dignas e de coração agradeço à população 
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local pelo grande bem que fizeram e os inúmeros sacrifícios que 
suportaram. 

E quero agradecer também às autoridades locais, que estão 
empenhadas em receber, abrigar e fazer avançar estas pessoas que 
chegam aqui. Obrigado! Obrigado por tudo o que fazem!

Com amargura, porém, temos de admitir que este país, à seme-
lhança de outros, continua sob pressão e que, na Europa, há quem 
persista em tratar o problema das migrações como um assunto que 
não lhe diz respeito.

Isto é trágico.
E quantas condições indignas do homem! Quantos pontos de 

triagem onde migrantes e refugiados vivem em condições que 
estão no limite da suportação, sem se vislumbrar no horizonte 
qualquer solução! 

E todavia o respeito pelas pessoas e pelos direitos humanos, 
especialmente no continente que não deixa de os promover no 
mundo, deveria ser sempre salvaguardado e a dignidade de cada 
um deveria ter prioridade sobre tudo.

É triste ouvir propor, como solução, o uso de fundos comuns 
para construir muros, para levantar barreiras de arame farpado. 
Estamos na época dos muros e do arame farpado. 

Claro, compreendem-se os medos e inseguranças, as dificuldades 
e perigos. Fazem-se sentir o cansaço e a frustração, agravados pelas 
crises económica e pandémica, mas não é erguendo barreiras que 
se resolvem os problemas e melhora a convivência. Antes pelo 
contrário, é unindo as forças para cuidar dos outros segundo as 
possibilidades reais de cada um e no respeito da legalidade, colo-
cando sempre em primeiro lugar o valor incancelável da vida de 
cada homem, de cada mulher, de toda a pessoa. 

A propósito afirma o referido Elie Wiesel: «Quando as vidas 
humanas estão em perigo, quando a dignidade humana está em 
perigo, as fronteiras nacionais tornam-se irrelevantes» (Discurso ao 
receber o Prémio Nobel da Paz, 10/XII/1986).
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Em várias sociedades, há quem esteja, de forma ideológica, a 

contrapor segurança e solidariedade, local e universal, tradição e 
abertura. 

Mais do que tomar partido pelas ideias, ajuda partir da realidade: 
parar, estender o olhar, fazê-lo penetrar nos problemas da maioria 
da humanidade, de tantas populações vítimas de emergências huma-
nitárias que não criaram, mas têm de as suportar, frequentemente, 
depois de longas histórias de exploração ainda em curso. 

É fácil arrastar a opinião pública incutindo o medo do outro; 
mas por que motivo não se fala, com o mesmo brio, da explora-
ção dos pobres, das guerras esquecidas e muitas vezes lautamente 
financiadas, dos acordos económicos feitos na pele do povo, das 
manobras ocultas para contrabandar armas e fazer proliferar o seu 
comércio? Por que motivo não se fala disto?

 Há que enfrentar as causas remotas, não as pessoas pobres 
que pagam as suas consequências, acabando até por ser usadas para 
propaganda política. Para remover as causas profundas, não basta 
apenas resolver as emergências. 

São necessárias ações concordadas. 
É preciso abordar as mudanças epocais com grandeza de visão, 

porque não há respostas fáceis para problemas complexos. Em vez 
disso, impõe-se acompanhar os processos a partir do seu interior 
para superar os guetos e favorecer uma integração lenta e indis-
pensável, para acolher de modo fraterno e responsável as culturas 
e as tradições alheias.

 Se queremos recomeçar, olhemos sobretudo os rostos das crian-
ças. Tenhamos a coragem de nos envergonhar à vista delas, que são 
inocentes e constituem o futuro. Interpelam as nossas consciências, 
perguntando-nos: «Que mundo nos quereis dar?» 

Não fujamos apressadamente das cruas imagens dos seus cor-
pinhos estendidos, inertes, nas praias. 

O Mediterrâneo, que uniu durante milénios povos diferentes 
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e terras distantes, está a tornar-se um cemitério frio sem lápides. 
Esta grande bacia hidrográfica, berço de tantas civilizações, agora 
parece um espelho de morte. 

Não deixemos que o mare nostrum se transforme num desola-
dor mare mortuum, que este lugar de encontros se transforme no 
palco de confrontos. Não permitamos que este «mar das memórias» 
se transforme no «mar do esquecimento». 

Por favor, irmãos e irmãs, paremos este naufrágio de civilização!
 Nas margens deste mar (o Mediterrâneo), Deus fez-Se homem. 

A sua Palavra ecoou, trazendo o anúncio de Deus, que é «Pai e 
guia de todos os homens» (S. Gregório Nazianzeno, Discurso 7 
para o irmão Cesário, 24). 

Ele ama-nos como filhos e quer-nos irmãos. Ao contrário, 
ofende-se Deus, desprezando o homem criado à sua imagem, 
deixando-o à mercê das ondas, num vaivém de indiferença, às vezes 
justificada até em nome de pretensos valores cristãos. 

Ao contrário, a fé pede compaixão e misericórdia; não esque-
çamos qual é o estilo de Deus: proximidade, compaixão e ternura. 

A fé exorta à hospitalidade, àquela filoxenia que permeou a 
cultura clássica, encontrando depois em Jesus a sua manifestação 
definitiva, sobretudo na parábola do bom samaritano (cf. Lc 10, 
29-37) e nas palavras do capítulo 25 do Evangelho de Mateus 
(cf. vv. 31-46). 

Não é ideologia religiosa, são raízes cristãs concretas.
Jesus afirma solenemente que está ali no estrangeiro, no refu-

giado, no nu e no faminto. E o programa cristão é encontrar-se 
onde Jesus está. 

Sim, porque «o programa do cristão – escreveu o Papa Bento 
XVI – é “um coração que vê”» (Carta enc. Deus caritas est, 31). 

Rezemos a Nossa Senhora para que nos abra os olhos aos 
sofrimentos dos irmãos. 

Ela pôs-Se a caminho apressadamente para ir ter com a prima 
Isabel, que estava grávida. Quantas mães grávidas, apressadas e em 
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viagem, encontraram a morte enquanto levavam no ventre a vida! 
Que a Mãe de Deus nos ajude a ter um olhar materno, que 

veja nos homens filhos de Deus, irmãs e irmãos que devemos 
acolher, proteger, promover, integrar e... amar ternamente.

Que a Toda Santa nos ensine a colocar a realidade do homem 
antes das ideias e das ideologias, e a mover, rápido, os passos ao 
encontro de quem sofre.

 
 

O caminho da humildade
 

Discurso do Papa Francisco à Cúria Romana, em 
23 de dezembro de 2021.

 
Como acontece cada ano, temos hoje ocasião de nos encon-

trar alguns dias antes da festa do Natal; é um modo de expressar 
«em voz alta» a nossa fraternidade através da troca recíproca das 
boas festas natalícias, mas é também um momento de reflexão e 
exame de consciência para cada um de nós, a fim de que a luz 
do Verbo encarnado nos mostre cada vez melhor quem somos e 
qual é a nossa missão.

 Como todos sabemos, o mistério do Natal é o mistério de 
Deus que vem ao mundo pelo caminho da humildade. Encarnou: 
aquela grande synkatabasis! Infelizmente o nosso tempo parece ter-
-se esquecido da humildade ou simplesmente tê-la limitado a uma 
forma de moralismo, esvaziando-a da força incisiva de que é dotada.

 Mas, se tivéssemos de expressar todo o mistério do Natal 
numa palavra, creio que o termo que mais nos poderia ajudar é 
humildade. Os Evangelhos falam-nos dum cenário pobre, sóbrio, 
impróprio para acolher uma mulher que está para dar à luz. E, 
contudo, o Rei dos reis vem ao mundo, não dando nas vistas, mas 
suscitando uma atração misteriosa nos corações de quantos sentem a 
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presença incisiva duma novidade que está prestes a mudar a história. 
Por isso apraz-me pensar e também dizer que a humildade foi 

a sua porta de entrada e convida-nos, a todos nós, a atravessá-la. 
Vem-me ao pensamento esta frase dos Exercícios: não se pode 

avançar sem humildade, nem se pode avançar na humildade sem 
humilhações. E Santo Inácio diz-nos para pedir humilhações.

 Não é fácil compreender o que seja a humildade. Esta resulta 
duma mudança que o próprio Espírito realiza em nós através da 
história que vivemos, como acontece, por exemplo, ao sírio Naa-
man (cf. 2 Re 5). 

Gozava de grande fama, no tempo do profeta Eliseu. Era um 
general valoroso do exército arameu, que demonstrara o seu valor 
e coragem em várias ocasiões. Mas por trás da fama, da força, da 
estima, das honras, da glória, este homem vive um drama terrível: 
é leproso. A sua armadura, a mesma que lhe proporciona fama, 
na realidade cobre uma humanidade frágil, ferida, doente. Esta 
contradição, encontramo-la frequentemente na nossa vida: às ve-
zes, os grandes dons constituem a armadura para encobrir grandes 
fragilidades.

 Naaman compreende uma verdade fundamental: não se pode 
passar a vida escondendo-se atrás duma armadura, duma função, 
duma consideração social. 

No fim, magoa. Na história de cada um, chega o momento 
em que se tem o desejo de não viver mais atrás da capa da glória 
deste mundo, mas na plenitude duma vida sincera, sem precisar 
mais de armaduras nem de máscaras. 

Este desejo impele o valoroso general Naaman a sair à procura 
de alguém que o possa ajudar; e fá-lo partindo da sugestão duma 
escrava, uma judia prisioneira de guerra, que fala de um Deus 
capaz de curar tais contradições.

Munido de prata e ouro, Naaman põe-se a caminho e chega 
assim à porta do profeta Eliseu. Este pede a Naaman, como única 
condição para a sua cura, o gesto simples de se despir e banhar sete 
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vezes no rio Jordão. Nada conta a fama, nada contam as honras, o 
ouro e a prata! A graça que salva é gratuita, não se pode reduzir 
ao preço das coisas deste mundo.

 Naaman recebe com relutância tal pedido; parece-lhe banal, 
simples de mais, demasiado terra a terra. Parece que, na sua imagi-
nação, não havia lugar para a força da simplicidade. Mas as palavras 
dos seus servos fazem-no mudar de opinião: «Mesmo que o profeta 
te tivesse mandado uma coisa difícil, não a deverias fazer? Quanto 
mais agora, ao dizer-te: “Lava-te e ficarás curado?”» (2 Re 5, 13). 

Naaman rende-se… E, com um gesto de humildade, «desce», 
tira a sua armadura, mergulha nas águas do Jordão «e a sua carne 
tornou-se como a de uma criança e ficou limpo» (2 Re 5, 14). 

Grande lição aqui temos! A humildade de expor a própria hu-
manidade, segundo a palavra do Senhor, obtém a Naaman a cura.

 A história de Naaman lembra-nos que o Natal é um tempo 
em que cada um de nós deve ter a coragem de tirar a própria 
armadura, desfazer-se das importâncias do cargo, da consideração 
social, do brilho da glória deste mundo, e assumir a sua própria 
humildade. 

Podemos fazê-lo a partir dum exemplo mais forte, mais con-
vincente, de maior autoridade: o do Filho de Deus, que não Se 
recusa à humildade de «descer» à história fazendo-Se homem, 
tornando-Se menino, frágil, envolto em panos e deitado numa 
manjedoura (cf. Lc 2, 7). 

Despojados das nossas roupas, das nossas prerrogativas, fun-
ções, títulos, todos, todos nós, somos leprosos que precisam de ser 
curados. O Natal é a memória viva desta certeza e ajuda-nos a 
compreendê-la mais profundamente.

 Queridos irmãos e irmãs, se esquecermos a nossa humani-
dade, vivemos apenas das honras das nossas armaduras, mas Jesus 
lembra-nos uma verdade incómoda e desafiadora: «Que aproveita ao 
homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua vida?» (Mc 8, 36).
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O  mundanismo espiritual
 
Esta é a tentação perigosa – já a lembrei outras vezes – do 

mundanismo espiritual, que, ao contrário de todas as outras ten-
tações, é difícil de desmascarar, porque está encoberta por tudo 
aquilo que normalmente nos tranquiliza: a nossa função, a liturgia, 
a doutrina, a religiosidade. 

Como escrevi na Evangelii gaudium, «neste contexto, alimenta-
-se a vanglória de quantos se contentam com ter algum poder e 
preferem ser generais de exércitos derrotados antes que simples 
soldados dum batalhão que continua a lutar. 

Quantas vezes sonhamos planos apostólicos expansionistas, 
meticulosos e bem traçados, típicos de generais derrotados! Assim 
negamos a nossa história de Igreja, que é gloriosa por ser história 
de sacrifícios, de esperança, de luta diária, de vida gasta no serviço, 
de constância no trabalho fadigoso, porque todo o trabalho é “suor 
do nosso rosto”. 

Em vez disso, entretemo-nos vaidosos a falar sobre “o que se 
deveria fazer” – o pecado do “deveriaquismo” – como mestres 
espirituais e peritos de pastoral que dão instruções ficando de fora. 
Cultivamos a nossa imaginação sem limites e perdemos o contacto 
com a dolorosa realidade do nosso povo fiel» (n.º 96).

 A humildade é a capacidade de saber habitar – sem desespe-
ro, com realismo, alegria e esperança – a nossa humanidade, esta 
humanidade amada e abençoada pelo Senhor. 

A humildade é compreender que não devemos envergonhar-nos 
da nossa fragilidade. Jesus ensina-nos a ver a nossa miséria, com 
o mesmo amor e ternura com que se olha uma criança pequena, 
frágil, necessitada de tudo. 

Sem humildade, buscaremos garantias e talvez as encontremos, 
mas certamente não encontraremos o que nos salva, o que nos 
pode curar. 

As garantias são o fruto mais perverso do mundanismo espiritual, 
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que revela a falta de fé, esperança e caridade, e deixam a pessoa 
incapaz de saber discernir a verdade das coisas. 

Se Naaman tivesse continuado apenas a acumular medalhas para 
dependurar na sua armadura, acabaria por ser consumido pela lepra: 
aparentemente vivo, sim, mas fechado e isolado na sua doença. Mas 
não, procura corajosamente o que pode salvá-lo, e não o que o 
gratifica imediatamente.

 

A soberba é como palha
 
Todos sabemos que o contrário da humildade é a soberba. 
Um versículo do profeta Malaquias (que muito em impressio-

nou) ajuda-nos, por contraste, a compreender a diferença que há 
entre o caminho da humildade e o da soberba: «Todos os soberbos 
e todos os que cometem a iniquidade serão como a palha; este 
dia que vai chegar queimá-los-á – diz o Senhor do universo – e 
nada ficará deles: nem raiz, nem ramos» (3,19).

 O profeta usa uma imagem sugestiva que descreve bem a 
soberba: esta – afirma ele – é como palha. Quando vem o fogo, 
a palha transforma-se em cinza, é queimada, desaparece. 

E acerca da pessoa que se deixa levar pela soberba afirma que 
se encontra privada do que temos de mais importante: as raízes 
e os ramos. As raízes falam da nossa ligação vital com o passado, 
donde recebemos a seiva para poder viver no presente. Por sua 
vez os ramos são o presente que não morre, mas torna-se amanhã, 
torna-se futuro. A permanência num presente que já não tem raízes 
nem ramos, significa viver o fim.

Assim o soberbo, encerrado no seu pequeno mundo, já não tem 
passado nem futuro, já não tem raízes nem ramos e vive com o 
sabor amargo da tristeza estéril que se apodera do coração como 
«o mais precioso elixir do demónio» [1]. Ao contrário, o humilde 
deixa-se guiar constantemente por dois verbos: recordar – as raízes 
– e gerar, fruto das raízes e dos ramos, vivendo assim a jubilosa 
abertura da fecundidade.
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 Recordar significa, etimologicamente, «trazer de novo ao co-
ração», re-cordar. 

A memória viva que temos da Tradição, das raízes, não é 
culto do passado, mas gesto interior por meio do qual trazemos 
constantemente ao coração aquilo que nos precedeu, que atraves-
sou a nossa história, que nos fez chegar até aqui. Recordar não 
é repetir, mas arrecadar, reavivar e, agradecidos, deixar que a força 
do Espírito Santo nos faça, como aos primeiros discípulos, arder 
o coração (cf. Lc 24, 32).

 Mas, para que o recordar não se torne uma prisão do passado, 
precisamos doutro verbo: gerar. O humilde – o homem humilde, 
a mulher humilde – tem a peito também o futuro, e não só o 
passado, porque sabe olhar para diante, sabe contemplar os ramos 
com a memória repleta de gratidão. O humilde gera, convida e 
impele para o que não se conhece; ao passo que o soberbo repe-
te, torna-se rígido – a rigidez é uma perversão; é uma perversão 
atual – e fecha-se na sua repetição, sente-se seguro daquilo que 
conhece e teme o novo porque não pode controlá-lo, sente-se 
desestabilizado... porque perdeu a memória.

 O humilde aceita ser posto em questão, abre-se ao novo; e 
fá-lo porque se sente forte com aquilo que o precede, com as suas 
raízes, a sua filiação. O seu presente é habitado por um passado, que 
o abre para o futuro com esperança. Diversamente do orgulhoso, 
sabe que nem os seus méritos nem os seus «bons costumes» são 
o princípio e o fundamento da sua existência; por isso é capaz de 
ter confiança. O soberbo não a tem.

 Todos nós somos chamados à humildade, porque somos cha-
mados a recordar e a gerar, somos chamados a reencontrar a justa 
relação com as raízes e com os ramos. Sem eles, deterioramo-nos 
e estamos destinados a desaparecer.

 Vindo ao mundo pela via da humildade, Jesus abre-nos um 
caminho, indica-nos um estilo de vida, mostra-nos uma meta.
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Queridos irmãos e irmãs, se é verdade que, sem humildade, não 
se pode encontrar Deus nem é possível fazer experiência de salva-
ção, é igualmente verdade que, sem humildade, não se pode sequer 
encontrar o próximo, o irmão e a irmã que vivem ao nosso lado.

 No passado dia 17 de outubro, demos início ao percurso sinodal 
que nos ocupará nos próximos dois anos. Também neste caso, só 
a humildade é capaz de nos colocar na justa condição para nos 
podermos encontrar e ouvir, para dialogar e discernir, para rezar 
juntos, como indicava o Cardeal Decano. Se cada um permanece 
fechado nas próprias convicções, na própria experiência, na carapaça 
apenas do seu sentir e pensar, é difícil dar espaço àquela experiência 
do Espírito que – como diz o Apóstolo – está ligada à convicção 
de sermos filhos de «um só Deus e Pai de todos, que reina sobre 
todos, age por todos e permanece em todos» (Ef 4, 6).

 

Tentação do clericalismo
 
«Todos» não é palavra que se preste a equívocos. O clericalismo, 

cuja tentação – perversa – se insinua diariamente entre nós, sempre 
nos faz pensar num Deus que fala apenas a alguns, enquanto os 
outros devem apenas escutar e cumprir. 

O Sínodo procura ser a experiência de nos sentirmos, todos, 
membros de um conjunto maior – o Santo Povo fiel de Deus – e, 
por conseguinte, discípulos que escutam e, precisamente em virtude 
desta escuta, podem também compreender a vontade de Deus, que 
sempre se manifesta de maneira imprevisível.

Mas seria errado pensar que o Sínodo fosse um acontecimento 
reservado à Igreja como entidade abstrata, distante de nós. 

A sinodalidade é um estilo, ao qual, os primeiros a converter-
-se, devemos ser nós que estamos aqui e vivemos a experiência do 
serviço à Igreja universal através do trabalho na Cúria Romana.

 E a Cúria – nunca o esqueçamos! – não é apenas um instru-
mento logístico e burocrático para as necessidades da Igreja universal, 
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mas é o primeiro organismo chamado a dar testemunho; e por 
isso mesmo, na medida em que assume pessoalmente os desafios 
da conversão sinodal a que é chamada também ela, cresce a sua 
credibilidade e eficácia. A organização que devemos implementar 
não é de tipo empresarial, mas evangélico.

 
Assim, se a Palavra de Deus recorda ao mundo inteiro o valor 

da pobreza, nós, membros da Cúria, devemos ser os primeiros a 
comprometer-nos numa conversão à sobriedade. Se o Evangelho 
anuncia a justiça, nós devemos ser os primeiros a procurar viver 
com transparência, sem favoritismos nem partidarismos. Se a Igreja 
percorre o caminho da sinodalidade, nós devemos ser os primei-
ros a converter-nos a um estilo diferente de trabalho, colaboração, 
comunhão. E isto só é possível pelo caminho da humildade. Sem 
humildade, não o poderemos fazer.

 

Participação, comunhão, missão
 
Durante a abertura da assembleia sinodal usei três palavras-chave: 

participação, comunhão e missão. E todas nascem dum coração 
humilde: sem humildade não se pode efetuar participação, nem 
comunhão, nem missão. 

Estas são as três exigências que gostaria de indicar como esti-
lo de humildade a atingir aqui na Cúria. Três disposições para se 
colocar concretamente em prática o caminho da humildade.

 Em primeiro lugar, a participação. Esta deveria expressar-se 
através dum estilo de corresponsabilidade. 

Com certeza que, na diversidade de funções e ministérios, as 
responsabilidades são diferentes, mas seria importante que cada um 
se sentisse envolvido, corresponsável no trabalho sem se limitar a 
viver a experiência despersonalizante da execução dum programa 
estabelecido por outrem. 

Fico sempre impressionado quando encontro na Cúria a 
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criatividade – dá-me tanto prazer – e, não raro, esta manifesta-se 
sobretudo onde há e se encontra espaço para todos, mesmo para 
quem parece, hierarquicamente, ocupar um lugar marginal. 

Agradeço estes exemplos – encontro-os e me comprazo neles – 
e encorajo-vos a trabalhar para sermos capazes de gerar dinâmicas 
concretas onde todos sintam ter uma participação ativa na missão 
que devem desempenhar.

A autoridade torna-se serviço, quando compartilha, envolve e 
ajuda a crescer.

 A segunda palavra é comunhão. Esta não se expressa com maio-
rias ou minorias, mas nasce essencialmente da relação com Cristo. 

Jamais teremos um estilo evangélico nos nossos ambientes se 
não colocarmos Cristo no centro; e não este partido ou aquele, 
esta opinião ou aqueloutra, mas Cristo no centro. 

Muitos de nós trabalham juntos, mas o que fortalece a comu-
nhão é poder também rezar juntos, escutar juntos a Palavra, cons-
truir relações que vão além do simples trabalho e reforçar os laços 
bons – os laços bons entre nós –, ajudando-nos uns aos outros. 

Sem isto, corremos o risco de ser apenas estranhos que co-
laboram, concorrentes que procuram a melhor posição ou, pior 
ainda, as relações que se criam parecem assentar na cumplicidade 
ditada por interesses pessoais, esquecendo-se da causa comum que 
nos mantém unidos. 

A cumplicidade cria divisões, cria fações, cria inimigos; a cola-
boração exige a grandeza de se aceitar como parcela e abrir-se ao 
trabalho em grupo, mesmo com quem não pensa como nós. Na 
cumplicidade, está-se junto para obter um resultado externo. Na 
colaboração, está-se junto porque se tem a peito o bem do outro 
e consequentemente de todo o Povo de Deus, a quem somos 
chamados a servir: não esqueçamos o rosto concreto das pessoas, 
não esqueçamos as nossas raízes, o rosto concreto daqueles que 
foram os nossos primeiros mestres na fé. Paulo dizia a Timóteo: 
«Recorda-te da tua mãe, recorda-te da tua avó».
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A perspetiva da comunhão implica, ao mesmo tempo, reco-

nhecer a diversidade que nos habita como dom do Espírito Santo. 
Sempre que nos afastamos deste caminho e vivemos como sendo 
sinónimos comunhão e uniformidade, debilitamos e emudecemos 
a força vivificante do Espírito Santo no meio de nós. 

A atitude de serviço pede-nos – apetece-me dizer exige-nos 
– a magnanimidade e a generosidade para reconhecer e viver 
com alegria a multiforme riqueza do Povo de Deus; e isto, sem 
humildade, não é possível. 

Faz-me bem reler o início da Lumen gentium, aqueles números 
8, 12... : o santo povo fiel de Deus; retomar estas verdades é como 
oxigénio para a alma.

 A terceira palavra é missão. Esta salva-nos de nos fecharmos 
em nós mesmos. 

Quem se fecha em si mesmo, «olha de cima e de longe, rejeita 
a profecia dos irmãos, desqualifica quem o questiona, faz ressaltar 
constantemente os erros alheios e vive obcecado pela aparência. 
Circunscreveu os pontos de referência do coração ao horizonte 
fechado da sua imanência e dos seus interesses e, consequentemen-
te, não aprende com os seus pecados nem está verdadeiramente 
aberto ao perdão. 

Estes são os dois sinais duma pessoa «fechada»: não aprende com 
os próprios pecados, nem está aberta ao perdão. É uma tremenda 
corrupção, com aparências de bem. Devemos evitá-lo, pondo a 
Igreja em movimento de saída de si mesma, de missão centrada 
em Jesus Cristo, de entrega aos pobres» (Evangelii gaudium, 97). 

Só um coração aberto à missão torna possível que tudo o 
que fazemos ad intra e ad extra esteja sempre marcado pela força 
regeneradora da chamada do Senhor. 

E a missão inclui sempre a paixão pelos pobres, isto é, pelos 
«carentes»: aqueles que «carecem» de qualquer coisa em termos 
não só materiais, mas também espirituais, afetivos, morais. Quem 
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tem fome de pão e quem tem fome de sentido [para viver] são 
igualmente pobres. 

A Igreja é convidada a ir ao encontro de todas as pobrezas, 
sendo chamada a pregar o Evangelho a todos, porque todos nós, 
duma forma ou doutra, somos pobres, somos carentes.

Mas também a Igreja vai ao seu encontro, porque se sente 
carecida deles: falta-nos a sua voz, a sua presença, as suas questões 
e disputas. A pessoa com coração missionário sente que lhe falta 
o seu irmão e, com a atitude do mendigo, vai encontrá-lo. 

A missão torna-nos vulneráveis – é bom a missão tornar-nos 
vulneráveis –, ajuda-nos a recordar a nossa condição de discípulos 
e permite-nos descobrir sempre de novo a alegria do Evangelho.

Participação, missão e comunhão são os traços duma Igreja 
humilde, que se coloca à escuta do Espírito e mantém o próprio 
centro fora de si mesma. 

Henri de Lubac deixou escrito: «Aos olhos do mundo a Igreja, 
à semelhança do seu Senhor, tem sempre o aspeto da escrava. Aqui 
na terra existe sob a forma de serva. (...) Não é uma academia 
de cientistas, nem um cenáculo de espirituais refinados, nem uma 
assembleia de super-homens. Antes, é exatamente o contrário. 
Aglomeram-se os aleijados, os deformados, os miseráveis de toda 
a espécie; sobrepõem-se os medíocres (...); ao homem natural, 
enquanto não acontecer nele uma transformação radical, é difícil, 
ou melhor impossível, reconhecer neste facto o cumprimento da 
kenose salvífica, o traço adorável da humildade de Deus» (Medi-
tações sobre a Igreja, 352).

 

Deixar-se evangelizar pela humildade
 
Para concluir, gostaria de desejar a vós e, primeiro, a mim 

mesmo a graça de nos deixarmos evangelizar pela humildade, pela 
humildade do Natal, pela humildade do presépio, da pobreza e 
essencialidade em que o Filho de Deus entrou no mundo. 
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Até mesmo os Magos – que podemos, sem dúvida, imaginar 
vindos duma condição mais abastada do que a de Maria e José ou 
dos pastores de Belém –, quando se encontram diante do Menino, 
prostram-se (cf. Mt 2, 11). 

Prostram-se: não é apenas um gesto de adoração; é um gesto 
de humildade. 

Os Magos colocam-se à altura de Deus, prostrando-se na terra 
nua. E esta kenose, esta descida, esta synkatabasis é a mesma que 
Jesus efetuará na última noite da sua vida terrena, quando «Se 
levantou da mesa, tirou o manto, tomou uma toalha e atou-a à 
cintura. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés 
aos discípulos e a enxugá-los com a toalha que atara à cintura» 
(Jo 13, 4-5). 

A perplexidade suscitada por tal gesto provoca a reação de 
Pedro, mas, no fim, o próprio Jesus dá aos seus discípulos a chave 
de justa interpretação: «Vós chamais-Me “o Mestre” e “o Senhor”, 
e dizeis bem, porque o sou. Ora, se Eu, o Senhor e o Mestre, vos 
lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Na 
verdade, dei-vos exemplo, para que, assim como Eu fiz, vós façais 
também» (Jo 13, 13-15).

 Queridos irmãos e irmãs, lembrando-nos da nossa lepra, 
evitando as lógicas do mundanismo que nos privam de raízes e 
ramos, deixemo-nos evangelizar pela humildade do Menino Jesus. 

Só servindo e só concebendo o nosso trabalho como serviço 
é que podemos ser verdadeiramente úteis a todos. 

Estamos aqui – a começar por mim – para aprender a ajoelhar 
e adorar o Senhor na sua humildade, e não outros senhores na 
sua vã opulência. 

Sejamos como os pastores, sejamos como os Magos, sejamos 
como Jesus. Eis a lição do Natal: a humildade é a grande condição 
da fé, da vida espiritual, da santidade. 

Que o Senhor no-la conceda em dom a partir da primordial 
manifestação do Espírito em nós: o desejo. Aquilo que não temos, 
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podemos ao menos começar a desejá-lo. 
Peçamos ao Senhor a graça de conseguir desejar, de nos tor-

narmos homens e mulheres de grandes desejos. E o desejo é já o 
Espírito a trabalhar dentro de cada um de nós.

 

Três livros como lembrança
 
Como lembrança deste Natal, gostaria de vos deixar alguns 

livros... mas para se lerem, e não para os deixar na biblioteca para 
os nossos parentes que hão de receber a herança!

Primeiro, o livro dum grande teólogo, desconhecido porque 
demasiado humilde, um Subsecretário da Doutrina da Fé, Mons. 
Armando Matteo, que se debruça um pouco sobre um fenómeno 
social e como provoca a ação pastoral. Intitula-se Converter Peter 
Pan. Sobre o destino da fé nesta sociedade da eterna juventude. É 
provocatório; faz-nos bem. 

O segundo é um livro sobre personagens secundárias ou esque-
cidas da Bíblia, do padre Luigi Maria Epicoco: A pedra descartada, 
e como subtítulo Quando os esquecidos se salvam. É lindo. Serve 
para a meditação, para a oração. Foi ao lê-lo que me veio ao 
pensamento a história do sírio Naaman, de que falei. 

E o terceiro é de um Núncio Apostólico, Mons. Fortunatus 
Nwachukwu, que vós bem conheceis. Fez uma reflexão sobre a 
coscuvilhice; gosto de como a retratou: a coscuvilhice faz com que 
se «derreta», se dissolva a identidade. 

Deixo-vos estes três livros, esperando que nos ajudem a todos 
nós a seguir em frente. Obrigado! Obrigado pelo vosso trabalho 
e a vossa colaboração. Obrigado!
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E peçamos à Mãe da humildade que nos ensine a ser humildes: 

«Ave Maria...
 
[1]Georges Bernanos, Journal d’un curé de campagne (Paris 1974), 135.
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Mensagem Urbi et Orbi
Mensagem Urbi et Orbi do Papa Francisco, 

no balcão central da Basílica Vaticana, em 25 
de dezembro.

Queridos irmãos e irmãs, feliz Natal!
 A Palavra de Deus, que criou o mundo e dá sentido à his-

tória e ao caminho do homem, fez-Se carne e veio habitar entre 
nós. Apareceu como um sussurro, como o murmúrio duma brisa 
ligeira, deixando cheio de maravilha o coração de todo o homem 
e mulher que se abre ao mistério.

 O Verbo fez-Se carne para dialogar connosco. Deus não quer 
construir um monólogo, mas um diálogo. Pois o próprio Deus, Pai 
e Filho e Espírito Santo, é diálogo, comunhão eterna e infinita de 
amor e de vida.

 Quando veio ao mundo, na pessoa do Verbo encarnado, Deus 
mostrou-nos o caminho do encontro e do diálogo. Mais, Ele pró-
prio encarnou em Si mesmo este Caminho para nós podermos 
conhecê-lo e percorrê-lo com confiança e esperança.

 Irmãs e irmãos, «como seria o mundo sem o diálogo pacien-
te de tantas pessoas generosas, que mantiveram unidas famílias e 
comunidades» (Francisco, Carta enc., 198)? 

Apercebemo-nos ainda melhor disso neste tempo de pandemia. 
A nossa capacidade de relações sociais é duramente posta à prova; 
aumenta a tendência para fechar-se, arranjar-se sozinho, renunciar 
a sair, a encontrar-se, a fazer as coisas juntos. 

E, mesmo a nível internacional, corre-se o risco de não querer 
dialogar, o risco de que a complexidade da crise induza a optar 
por atalhos em vez dos caminhos mais longos do diálogo; mas, na 
realidade, só estes conduzem à solução dos conflitos e a benefícios 
partilhados e duradouros.
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 Com efeito, ao mesmo tempo que ressoa, à nossa volta e por 
todo o mundo, o anúncio do nascimento do Salvador, fonte da 
verdadeira paz, vemos ainda tantos conflitos, crises e contradições. 
Parecem não ter fim, e já quase não os notamos. De tal maneira 
nos habituamos, que há tragédias imensas das quais já nem se fala; 
corremos o risco de não ouvir o grito de dor e desespero de 
tantos irmãos e irmãs nossos.

 Pensemos no povo sírio, que, há mais duma década, vive uma 
guerra que já causou muitas vítimas e um número incalculável de 
refugiados. Olhemos para o Iraque, que luta ainda para se levantar 
depois dum longo conflito. Ouçamos o grito das crianças que se 
levanta do Iémen, onde uma tragédia enorme, esquecida por todos, 
se consuma há anos em silêncio, provocando mortes todos os dias.

 Lembremos as contínuas tensões entre israelitas e palestinenses, 
que se arrastam sem solução, com consequências sociais e políti-
cas cada vez mais graves. Não nos esqueçamos de Belém, o lugar 
onde Jesus viu a luz e que vive tempos difíceis inclusivamente 
pelas dificuldades económicas devidas à pandemia que impede os 
peregrinos de chegarem à Terra Santa, com consequências negati-
vas na vida da população. Pensemos no Líbano, que padece uma 
crise sem precedentes, com condições económicas e sociais muito 
preocupantes.

 Mas, no coração da noite, eis o sinal de esperança: hoje, «o 
amor que move o sol e as mais estrelas» (Dante, Paraíso, XXXIII, 
145), faz-Se carne. Veio em forma humana, partilhou os nossos 
dramas e rompeu o muro da nossa indiferença. No frio da noite, 
estende os seus bracinhos para nós: tem necessidade de tudo, mas 
vem para nos dar tudo. A Ele pedimos a força de nos abrirmos 
ao diálogo. Neste dia de festa, imploramos-Lhe que suscite, no 
coração de todos, anseios de reconciliação e fraternidade. A Ele, 
dirijamos a nossa súplica.

Menino Jesus, dai paz e concórdia ao Médio Oriente e ao 
mundo inteiro. Amparai a quantos se encontram empenhados em 
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prestar assistência humanitária às populações forçadas a fugir da 
sua pátria; confortai o povo afegão que, há mais de quarenta anos, 
está submetido a dura prova por conflitos que impeliram muitos 
a deixar o país.

 Rei dos povos, ajudai as autoridades políticas a pacificar as 
sociedades abaladas por tensões e contrastes. Sustentai o povo da 
Myanmar, onde intolerância e violência se abatem, não raro, também 
sobre a comunidade cristã e os locais de culto, e turbam o rosto 
pacífico daquela população.

Sede luz e amparo para quem, mesmo indo contracorrente, crê 
e trabalha em prol do encontro e do diálogo, e não permitais que 
se espalhem na Ucrânia as metástases dum conflito gangrenado.

Príncipe da Paz, assisti a Etiópia na descoberta do caminho da 
reconciliação e da paz, através duma discussão sincera que coloque 
em primeiro lugar as necessidades da população. Escutai o clamor 
das populações da região do Sahel, que sofrem a violência do ter-
rorismo internacional. Voltai o olhar para os povos dos países do 
Norte de África que são atribulados pelas divisões, o desemprego 
e o desnível económico; e aliviai os sofrimentos dos inúmeros 
irmãos e irmãs que padecem com os conflitos internos no Sudão 
e no Sudão do Sul.

Fazei que, nos corações dos povos do continente americano, 
prevaleçam os valores da solidariedade, reconciliação e convivência 
pacífica, através do diálogo, do respeito mútuo e do reconhecimento 
dos direitos e valores culturais de todos os seres humanos.

 Filho de Deus, confortai as vítimas da violência contra as 
mulheres que grassa neste tempo de pandemia. Concedei espe-
rança às crianças e adolescentes que são vítimas do bullying e de 
abusos. Dai consolação e carinho aos idosos, sobretudo aos mais 
abandonados. Proporcionai serenidade e unidade às famílias, lugar 
primário da educação e base do tecido social.

Deus-connosco, concedei saúde aos doentes e inspirai todas as 
pessoas de boa vontade a encontrar as soluções mais adequadas para 
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superar a crise sanitária e as suas consequências. Tornai generosos 
os corações, para fazerem chegar os tratamentos necessários, espe-
cialmente as vacinas, às populações mais necessitadas. Recompensai 
todos aqueles que mostram solicitude e dedicação no cuidado dos 
familiares, dos doentes e dos mais fragilizados.

Menino de Belém, tornai possível em breve o regresso a casa 
de tantos prisioneiros de guerra, civis e militares, dos conflitos re-
centes, e daqueles que estão presos por razões políticas. Não nos 
deixeis indiferentes à vista do drama dos migrantes, deslocados e 
refugiados. Os seus olhos pedem-nos para não voltarmos o rosto 
para o outro lado, para não renegarmos a humanidade que nos 
une, para assumirmos as suas histórias e não nos esquecermos dos 
seus dramas. [1]

 Verbo eterno encarnado, tornai-nos solícitos pela nossa Casa 
comum, também ela enferma pelo descuido com que frequente-
mente a tratamos, e incitai as autoridades políticas a encontrarem 
acordos de tal modo eficazes que as próximas gerações possam 
viver num ambiente respeitoso da vida.

 Queridos irmãos e irmãs, muitas são as dificuldades do nosso 
tempo, mas a esperança é mais forte, porque «um menino nasceu 
para nós» (Is 9, 5). Ele é a Palavra de Deus que Se fez “in-fante”, 
capaz apenas de chorar e necessitado de tudo. Quis aprender a 
falar, como qualquer criança, para que nós aprendêssemos a escutar 
Deus, nosso Pai, a escutar-nos uns aos outros e a dialogar como 
irmãos e irmãs. Ó Cristo, nascido para nós, ensinai-nos a caminhar 
convosco pelas sendas da paz.

 
Feliz Natal para todos!
 
[1] Cf. Francisco, Discurso no «Centro de Receção e Identificação» (Grécia – Mytilene, 05/

XII/2021).
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Carta do Papa aos casais
 

Carta do Santo Padre Francisco aos casais por 
ocasião do ano «família amoris lætitia»

 
Queridos maridos e esposas do mundo inteiro!
 Por ocasião do Ano «Família Amoris lætitia», dirijo-me a vós 

para vos manifestar a minha estima e proximidade neste tempo tão 
especial que estamos a viver. 

Sempre tive presente as famílias nas minhas orações, mas mais 
ainda durante a pandemia que colocou todos duramente à prova, 
sobretudo os mais vulneráveis. 

O momento que estamos a atravessar leva-me a aproximar, com 
humildade, estima e compreensão, de toda a pessoa, casal e família 
na sua situação concreta.

 Este contexto particular convida-nos a viver as palavras com 
que o Senhor chama Abraão para partir da sua terra e da casa 
do seu pai rumo a uma terra desconhecida que Ele próprio lhe 
indicará (cf. Gn 12, 1). 

Também nós vivemos enormemente a incerteza, a solidão, a 
perda de entes queridos e fomos impelidos a sair das nossas segu-
ranças, dos nossos espaços de «controle», da nossa forma de fazer 
as coisas, das nossas ambições, para nos interessarmos não apenas 
pelo bem da nossa família, mas também pelo da sociedade, que 
depende igualmente do nosso comportamento pessoal.

 A relação com Deus molda-nos, acompanha-nos e coloca-nos 
em movimento como pessoas e, em última instância, ajuda-nos 
a «sair da nossa terra», em muitos casos com um certo receio e 
até medo do desconhecido, mas sabemos, pela nossa fé cristã, que 
não estamos sozinhos porque Deus está em nós, connosco e no 
meio de nós: na família, na vizinhança, no local de trabalho ou 
de estudo, na cidade onde habitamos.
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 À semelhança de Abraão, cada um dos esposos sai da sua ter-
ra desde o momento em que, tendo ouvido a chamada ao amor 
conjugal, decide dar-se ao outro sem reservas. Assim, o noivado já 
implica a saída da própria terra, porque exige percorrer juntos o 
caminho que conduz ao casamento. 

As diferentes situações da vida – a idade que vai passando, a 
chegada dos filhos, o trabalho, as doenças – são circunstâncias em 
que o compromisso mutuamente assumido obriga cada um a aban-
donar a própria inércia, as certezas, os espaços de tranquilidade para 
sair rumo à terra que Deus promete: ser dois em Cristo, dois num 
só, formando uma única vida, um «nós» na comunhão de amor 
com Jesus, vivo e presente em cada momento da vossa existência. 

Deus acompanha-vos, ama-vos incondicionalmente. Não estais 
sozinhos!

 Queridos esposos, sabei que os vossos filhos – especialmente 
os mais novos – vos observam com atenção e procuram em vós 
o testemunho dum amor forte e fidedigno. 

«Como é importante, para os jovens, ver com os próprios 
olhos o amor de Cristo vivo e presente no amor dos esposos, que 
testemunham com a sua vida concreta que o amor para sempre 
é possível» [1]! 

Os filhos são um dom, sempre; mudam a história de cada 
família. Têm sede de amor, reconhecimento, estima e confiança. 

A paternidade e a maternidade convidam-vos a ser progenitores 
para dar aos vossos filhos a alegria de se descobrirem filhos de 
Deus, filhos dum Pai que os amou ternamente, desde o primeiro 
instante, e todos os dias os leva pela mão. 

Esta descoberta pode dar aos vossos filhos a fé e a capacidade 
de confiar em Deus.

 Claro, educar os filhos não é nada fácil. Mas não esqueçamos 
que também eles nos educam. 

O primeiro ambiente educativo continua sempre a ser a família, 
nos pequenos gestos que são mais eloquentes do que as palavras. 
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Educar é, antes de tudo, acompanhar os processos de cresci-
mento, estar presente de várias formas para que os filhos possam 
contar com os pais em cada momento. 

O educador é uma pessoa que «gera» em sentido espiritual e 
sobretudo que «se dá» ao colocar-se em relação. Como pai e mãe, 
é importante relacionar-se com os filhos partindo duma autoridade 
conquistada dia após dia. 

Eles precisam duma segurança que os ajude a sentir confiança 
em vós, na beleza da vossa vida, na certeza de nunca estarem so-
zinhos, aconteça o que acontecer.

 Por outro lado, como tenho já assinalado, cresceu a consciência 
da identidade e missão dos leigos na Igreja e na sociedade. 

Vós tendes a missão de transformar a sociedade com a vossa 
presença no mundo do trabalho e fazer com que as necessidades 
das famílias sejam tidas em conta. 

Também os cônjuges devem “primeirear” [2] no seio da comu-
nidade paroquial e diocesana com as suas iniciativas e criatividade, 
buscando a complementaridade dos carismas e das vocações como 
expressão da comunhão eclesial, em particular a comunhão dos 
«cônjuges ao lado de pastores, para caminhar com outras famílias, 
para ajudar os mais fracos, para anunciar que, até nas dificuldades, 
Cristo Se faz presente» [3].

Por isso vos exorto, queridos esposos, a colaborar na Igreja, 
especialmente na pastoral familiar. 

Com efeito, «a corresponsabilidade pela missão chama os cônjuges 
e os ministros ordenados, especialmente os bispos, a cooperar de 
forma fecunda no cuidado e na tutela das igrejas domésticas» [4]. 

Lembrai-vos que a família é a «célula fundamental da socie-
dade» (Francisco, Exort. ap. Evangelii gaudium, 66). O casamento 
é realmente um projeto de construção da «cultura do encontro» 
(Francisco, Carta enc. Fratelli tutti, 216). Por isso, compete às famílias 
o desafio de lançar pontes entre as gerações para a transmissão dos 
valores que constroem a humanidade. 
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É necessária uma nova criatividade para expressar, nos desafios 
atuais, os valores que nos constituem como povo nas nossas socie-
dades, e como Povo de Deus na Igreja.

 A vocação ao casamento é uma chamada para guiar um barco 
instável – mas seguro, pela realidade do sacramento – em mar às 
vezes agitado. Quantas vezes tendes vontade de dizer ou, melhor, 
de gritar como os apóstolos: «Mestre, não Te importas que pere-
çamos?» (Mc 4, 38). Não esqueçamos que, graças ao sacramento 
do Matrimónio, Jesus está presente neste barco; olha por vós, per-
manece convosco a todo o momento, no sobe e desce do barco 
agitado pelas águas. 

Noutra passagem do Evangelho, lê-se que os discípulos, en-
contrando-se em dificuldade, veem Jesus aproximar-Se no meio da 
tempestade e acolhem-No no barco; assim também vós, quando 
enfurecer a tempestade, deixai Jesus subir para o barco, porque então, 
quando «subiu para o barco, para junto deles, o vento amainou» 
(Mc 6, 51). 

É importante que, juntos, mantenhais o olhar fixo em Jesus. 
Só assim tereis a paz, superareis os conflitos e encontrareis solu-
ções para muitos dos vossos problemas: não porque estes tenham 
desaparecido, mas por serdes capazes de os ver doutra perspetiva.

Só abandonando-se nas mãos do Senhor é que podereis viver 
o que parece impossível. O caminho é reconhecer a própria fra-
gilidade e impotência que experimentais perante tantas situações 
ao vosso redor, mas ao mesmo tempo ter a certeza de que assim 
a força de Cristo se manifesta na vossa fraqueza (cf. 2 Cor 12, 9). 

Foi precisamente no meio duma tempestade que os apóstolos 
chegaram a reconhecer a realeza e divindade de Jesus (cf. Mt 14, 
33) e aprenderam a confiar n’Ele.

 À luz destas referências bíblicas, quero aproveitar a ocasião para 
refletir sobre algumas dificuldades e oportunidades que as famílias 
têm vivido neste tempo de pandemia. Por exemplo, aumentou o 
tempo para estarem juntos, proporcionando uma oportunidade única 
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para cultivar o diálogo em família.
Obviamente isto requer um exercício especial de paciência; 

não é fácil estar juntos o dia todo, quando se tem que trabalhar, 
estudar, divertir-se e descansar na mesma casa. 

Que o cansaço não vos vença; possa a força do amor tornar-
-vos capazes de vos preocupardes mais com o outro – o cônjuge, 
os filhos – do que com o próprio cansaço. 

Recordai o que escrevi na Exortação Amoris lætitia (cf. nn. 
90-119), ao comentar o hino paulino da caridade (cf. 1 Cor 13, 
1-13). Pedi, com insistência, este dom à Sagrada Família; lede uma 
vez e outra o elogio da caridade, para que seja ela a inspirar as 
vossas decisões e ações (cf. Rm 8, 15; Gl 4, 6).

 Assim, o estar juntos não será uma penitência, mas um re-
fúgio no meio das tempestades. Que a família seja um lugar de 
acolhimento e compreensão. 

Guardai no coração o conselho, que dei aos esposos, de usarem 
estas três palavras: «com licença, obrigado, desculpa» [5]. E, se surgir 
algum conflito, «nunca termineis o dia sem fazer as pazes» [6]. 

Não vos envergonheis de ajoelhar, juntos, diante de Jesus na 
Eucaristia para encontrar momentos de paz e um olhar recíproco 
feito de ternura e bondade; ou de pegar na mão do outro, quando 
está um pouco zangado, para lhe arrancar a cumplicidade dum sorriso. 

Fazei, talvez, uma breve oração, rezada conjuntamente em voz 
alta à noite antes de adormecerdes com Jesus presente no meio 
de vós.

 
Entretanto, para alguns casais, a convivência a que foram for-

çados durante a quarentena revelou-se particularmente difícil. Os 
problemas, que já existiam, agravaram-se, gerando conflitos que 
se tornaram muitas vezes quase insuportáveis. E vários chegaram 
até à rutura da sua relação, sobre a qual gravava uma crise que 
não souberam ou não puderam superar. A estas pessoas, desejo 
manifestar-lhes também a minha proximidade e afeto. 
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A rutura duma relação conjugal gera muito sofrimento por 
causa de tantas aspirações malogradas; a falta de entendimento 
provoca discussões e feridas que não são fáceis de remediar. Nem 
sequer é possível poupar aos filhos a amargura de ver que os seus 
pais já não estão juntos. 

Mesmo assim, não cesseis de buscar ajuda para que se possa 
dalguma forma superar os conflitos, a fim de que estes não pro-
voquem ainda mais sofrimento entre vós e aos vossos filhos.

O Senhor Jesus, na sua infinita misericórdia, inspirar-vos-á o 
modo de avançar no meio de tantas dificuldades e dissabores. 

Não deixeis de O invocar e procurar n’Ele um refúgio, uma 
luz para o caminho e, na comunidade, uma «casa paterna onde 
há lugar para todos com a sua vida fadigosa» (Exort. ap. Evangelii 
gaudium, 47).

 Não esqueçais que o perdão cura todas as feridas. O perdão 
mútuo é o resultado duma decisão interior que amadurece na 
oração, na relação com Deus, como um dom que brota da graça 
com que Cristo cumula o casal quando os dois se voltam para 
Ele e O deixam agir. 

Cristo «habita» no vosso casamento e espera que Lhe abrais os 
vossos corações, para vos apoiar com a força do seu amor, como 
aos discípulos no barco. 

O nosso amor humano é frágil, precisa da força do amor fiel 
de Jesus. Com Ele, podeis verdadeiramente construir a «casa sobre 
a rocha» (Mt 7, 24).

 
A propósito, permiti que dirija uma palavra aos jovens que se 

preparam para o casamento. Se antes da pandemia já era complicado, 
para os noivos, projetar um futuro pela dificuldade de encontrar 
um emprego estável, agora aumenta ainda mais a incerteza laboral. 

Apesar disso convido os noivos a não desanimarem, a terem a 
«coragem criativa» que teve São José, cuja memória quis honrar 
neste Ano a ele dedicado. 



4. Da Santa Sé4. Da Santa Sé 127

Assim também vós, quando vos virdes com poucos meios para 
enfrentar o caminho do casamento, mantende viva confiança na 
Providência divina, porque, «às vezes, são precisamente as dificuldades 
que fazem sair de cada um de nós recursos que nem pensávamos 
ter» (Francisco, Carta ap. Patris corde, 5).

Não hesiteis em procurar apoio nas vossas famílias e nas vossas 
amizades, na comunidade eclesial, na paróquia, para viverdes a futura 
vida conjugal e familiar, aprendendo de quantos já passaram pelo 
caminho que estais a começar.

Antes de concluir, desejo enviar uma saudação especial aos 
avôs e às avós que se viram impossibilitados, durante o período 
de isolamento, de ver os netos e estar com eles, às pessoas idosas 
que sofreram de maneira ainda mais dura a solidão. 

A família não pode prescindir dos avós, pois são a memória 
viva da humanidade; «esta memória pode ajudar a construir um 
mundo mais humano, mais acolhedor» [7].

São José inspire a todas as famílias a coragem criativa, tão 
necessária nesta mudança de época que estamos a viver, e Nossa 
Senhora acompanhe na vossa vida conjugal a gestação da cultura do 
encontro, tão urgente para superar as adversidades e os contrastes 
que obscurecem o nosso tempo.

Os numerosos desafios não podem roubar a alegria a quantos 
sabem que estão a caminhar com o Senhor. 

Vivei intensamente a vossa vocação. Não deixeis ensombrar 
os vossos rostos com uma fisionomia triste; o vosso marido ou 
a vossa esposa tem necessidade do vosso sorriso; os vossos filhos 
precisam de olhares dos pais que os encorajem. Os pastores e as 
outras famílias necessitam da vossa presença e da vossa alegria – a 
alegria que vem do Senhor!

Com afeto, vos saúdo, exortando-vos a prosseguir na vivência da 
missão que Jesus nos confiou, perseverando na oração e na «fração 
do pão» (At 2, 42). E, por favor, não vos esqueçais de rezar por 
mim; todos os dias, o faço por vós.




