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Caríssimos irmãos e irmãs!

Faleceu o Papa Bento XVI. Papa Emérito da 
nossa Igreja Católica, a que temos a gra-
ça e a alegria de pertencer. Sucessor de 

Pedro e sinal visível da unidade de todo o Povo o 
Povo de Deus, entregou a totalidade da sua vida ao 
serviço de Deus e da sua Igreja.

Convido-vos a acolher o seu testemunho e des-
taco alguns aspetos relevantes da sua vida que, 
entre muitos outros, procuramos reler em am-
biente orante de luto pela sua morte e de espe-
rança pela força da ressurreição do Senhor.

Bento XVI, cristão de fé profunda e forte. No seu 

percurso, na sua ação pastoral e nos seus escri-
tos, sobressai em primeiro lugar o testemunho da 
sua fé inabalável em Deus, Santíssima Trindade, 
que cantou, celebrou, adorou e foi o centro da sua 
vida. Queremos continuar a aprender dele o lugar 
único de Deus na nossa vida, como a razão de ser 
de tudo o que somos e fazemos.

Bento XVI, o cristão da espiritualidade nascida 
da fé e incarnada na relação com Deus e com os 
irmãos. Trabalhou em favor da identidade única 
da espiritualidade cristã, no meio das múltiplas 
propostas que facilmente seduzem os cristãos. 
Procurou uma espiritualidade cristã inspirada no 
Espírito Santo, que nos conduz à doação de nós 

Mensagem do Bispo de 
Coimbra no dia do Falecimento 
do Papa Bento XVI

MENSAGEM
VIRGÍLIO DO NASCIMENTO ANTUNES
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A mesmos a Deus e aos irmãos. Na espiritualidade 

cristã encontrou as forças para enfrentar a dure-
za de muitas realidades do tempo presente com 
que se deparou e alimentou a certeza de que “é na 
esperança que fomos salvos” (Spe salvi 1).

Bento XVI, cristão sempre à procura da clareza da 
doutrina da fé. A sua atividade enquanto teólogo, 
aliada à sua ação de pastor do Povo de Deus, mani-
festaram continuamente a importância do conhe-
cimento mais aprofundado da doutrina cristã e o 
valor insubstituível à fidelidade integral à Sagrada 
Escritura e à Tradição viva da Igreja. Em tempos 
de afirmação de fortes relativismos e de grandes 
vazios, deu à Igreja escritos claros e baseados em 

argumentação profunda, que continuarão a ilumi-
nar os caminhos da Igreja na fidelidade à sua iden-
tidade querida por Cristo, o seu fundador.

Bento XVI, cristão disponível para se entregar 
totalmente em favor da Igreja. No meio das situa-
ções favoráveis e adversas, deu-nos o exemplo de 
fortaleza na procura da verdade. O Povo Santo de 
Deus e a salvação por meio de Jesus Cristo foram a 
sua motivação. Nesse sentido, ofereceu-se até ao 
fim por meio da oração e do sacrifício, na certeza 
de que, por meio de uma vida ativa ou no silêncio 
do seu retiro, a Igreja e a humanidade que Deus 
quer salvar são a motivação maior da sua vida.

Bento XVI, o cristão que se aniquila em favor 
da comunhão por meio da caridade na verdade. 
Acreditou em Deus, que é amor e quer reunir toda 
a humanidade num só povo, por meio do amor. 
Não se poupou a esforços pelos caminhos da ra-
zão e da fé para ajudar a Igreja e a humanidade 
a compreender que só Deus, que é amor, salva. 
Procurou abrir as Portas da comunhão da Igreja 
a todos, sem renunciar à fórmula maior que con-
duziu o seu trajeto: a caridade na verdade.

Convido a comunidade diocesana de Coimbra a 
agradecer a Deus o Pontífice que nos deu no Papa 
Bento XVI, a rezar por ele e a crescer na fé, na es-
perança e no amor que a sua vida e o seu minis-
tério continuam a testemunhar. [informação de 
celebração litúrgica] k

Na espiritualidade cristã 
encontrou as forças para 
enfrentar a dureza de muitas 
realidades do tempo presente 
com que se deparou e alimentou 
a certeza de que “é na esperança 
que fomos salvos” (Spe salvi 1).
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O tema da semana é a morte do Papa Emé-
rito Bento XVI. Mas disso falo em espaço 
próprio, que a mudança do Correio de 

Coimbra para suporte exclusivamente digital tam-
bém não pode passar omissa na sua primeira edi-
ção nesta condição. Tecnicamente, é uma edição 
ainda muito experimental; no conteúdo, sobretu-
do de continuidade. Em todo o caso, esta mudan-
ça de suporte acarreta expetativas, esperanças e 
reservas. Entre as reservas, estão todas as pessoas 
que deixarão de nos ler, por dificuldade de acesso 
ou pela crescente saturação com o digital, que não 
cria apetência para abrir publicações, por mais re-
duzido que seja o número de cliques necessários. 
Entre as esperanças, está um novo dinamismo ca-
paz de chegar mais longe, a mais gente, em tempo 
mais rigoroso, com elevada qualidade. Entre as ex-
petativas, a mais focada que me chegou foi sobre a 
capacidade ou incapacidade de o Correio de Coim-
bra resistir à superficialidade tendencial do digital. 
A esta, a minha resposta é: gostaríamos muito de 
não cair na superficialidade.

Aliás, tenho repetido, em diferentes con-
textos, que Coimbra tem a obrigação de 
produzir pensamento. É uma formulação 

simplista, para implicar uma cultura, uma Uni-
versidade e uma Igreja que, por razões históricas, 
mas também de responsabilidade no presente, 
devem obrigar-se a refletir conscientemente so-
bre o mundo. E produzir pensamento não é ape-
nas “pensar” com maior ou menor acerto; é tam-
bém aportar saberes; confrontá-los; e difundi-los. 
Penso que a Universidade o fará consistentemen-
te. Contudo, do ponto de vista da Igreja diocesana, 
sem uma Faculdade própria de Teologia e sem os 

meios que lhe poderiam estar associados – mes-
trados e doutoramentos, congressos, revistas 
científicas… - a nossa capacidade de produzir pen-
samento e de o difundir é extremamente reduzida. 
O Correio de Coimbra não se põe, evidentemente, 
nesses biscos de pés, mas até onde possa chegar a 
sua capacidade, quer contribuir também – pese o 
suporte digital – para esse desidério.

A mudança, que sendo só de suporte não 
deixa de ser profunda, é desafio.  Para o 
vencer, precisamos de todos. Por isso, 

faço um apelo às pessoas para nos lerem e nos 
confrontarem com opiniões de melhoria; um ape-
lo às comunidades e aos seus responsáveis pas-
torais para difundirem o Correio de Coimbra; um 
apelo aos colaboradores para continuarem a dar 
a sua colaboração; um apelo aos secretariados, 
movimentos, ordens religiosas, Institutos, con-
frarias e serviços diversos para nos darem atem-
padamente conhecimento das suas atividades; 
um apelo aos teólogos para aqui continuarem a 
escrever num campo de saber que lhes é muito es-
pecífico; um apelo à generosidade das ofertas para 
a própria manutenção do jornal, que passa a ser 
gratuito, mas continua a implicar custos. E, para 
nós, um apelo ao amadurecimento consistente 
sobre a eficácia aparente das decisões do momen-
to; um apelo ao são caldeamento entre tradição e 
mudança, entre rigor e criatividade, entre o dis-
senso e a doutrina confirmada; um apelo à qualifi-
cação pessoal permanente, na consciência de que 
o jornal que temos entre mãos – isto é, na tela do 
computador ou no telemóvel! – é e quer continuar 
a ser um meio privilegiado da ação pastoral central 
à própria Igreja: a evangelização. k

ENFOQUE CARLOS NEVES

Coimbra tem a obrigação 
de produzir pensamento
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“A referência ao acontecimento fun-
dante do Natal precisa de ser explí-
cita na nossa sociedade e mesmo na 

nossa Igreja, na comunidade dos crentes, para 
que não fique nas sombras que sempre provo-
cam os grandes projetores de luzes”, defendeu D. 
Virgílio Antunes na homilia da Missa da Noite de 
Natal, na Sé Nova de Coimbra.

Para clarificar essa referência, o Bispo de Coim-
bra tomou a expressão bíblica dos textos litúr-
gicos “Hoje nasceu o nosso salvador, Jesus Cris-
to, Senhor”, que explicou em cada um dos seus 
elementos: 

“O «hoje» atualiza um acontecimento que, sen-
do do passado, continua bem atual na memória 
dos crentes e torna Jesus Cristo presente na vida 
da Igreja pela ação do Espírito Santo. 

«Nasceu» refere o facto concreto da vinda de Je-
sus a este mundo na família de Maria e José pela 
ação do mesmo Espírito Santo. 

«O nosso salvador» faz alusão à sua atitude e 
missão, que consiste em dar vida, consolar e sal-
var toda a humanidade perdida na sua debilidade, 
nos seus erros e pecados. Nesta missão se unem 
o Natal e a Páscoa, no único mistério de redenção 
humana querida e realizada por Deus por meio 
de Seu Filho.

A última expressão, «Jesus Cristo, Senhor», dá-
nos a conhecer a sua identidade: Jesus, como o 
nome próprio dado pela família, em alusão à rea-
lidade que este termo significa na língua local: 
«Deus salva»; «Cristo» é o título que lhe é dado 
pela comunidade cristã, e que exprime a sua 
certeza acerca da fidelidade de Deus, que realiza 
sempre as suas promessas: Ele é o Messias ou o 
Ungido de Deus, sobre quem repousa o Espírito 
do Senhor; o título de «Senhor» alude à sua con-
dição divina revelada na Páscoa, de paixão, morte, 
ressurreição e glorificação junto do Pai”.

Entre o desfasamento do mistério celebrado e 
das festividades comercializadas e paganizadas 
do Natal, o Bispo de Coimbra insistiu na ideia de 

que “é chegado o tempo em que os cristãos vivam 
o Natal de Jesus Cristo como o Natal da fé, sem ce-
derem às muitas e variadas apropriações que dele 
se vêm fazendo num contínuo crescendo de ma-
nifestações culturais que nada têm a ver com ele”.  
Isto, não só por razão da própria vivência cristã da 
fé, mas também como ajuda real ao crescimento 
da humanidade na sua essencialidade: “O mundo 
em que vivemos tem urgência de uma Igreja de 
crentes, que seja verdadeiramente influenciado-
ra da humanidade. A fé e a espiritualidade cristãs 
constituem o contributo específico que temos a 
oferecer ao mundo e fazem, de facto, a diferença, 
no meio da falta de rumo que se vive e no contexto 
da superabundância de propostas vazias de con-
teúdo e alheias à dimensão espiritual, essencial 
em qualquer projeto de crescimento da humani-
dade”, disse D. Virgílio Antunes.

BISPO DE COIMBRA NAS HOMILIAS DE NATAL

O mundo em que vivemos tem 
urgência de uma Igreja de crentes
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No dia seguinte, na Missa do Dia, o prela-
do diocesano retomou a constatação de 
que “cada vez mais se acentuam entre 

nós as divergências entre o modo de celebrar [o 
Natal] crente e cristão e o modo de celebrar social 
e desprovido de fé”, considerando ser “normal” 
que isso aconteça numa sociedade secularizada, 
mas sendo já “mau que deixemos perder no nos-
so coração, na nossa casa de família e na nossa 
comunidade cristã o essencial da sua celebração”. 
Por isso, o desafio deixado foi o de procurarmos 
“que as nossas razões e o nosso modo de celebrar 
o Natal correspondam à realidade em que acre-
ditamos pela fé, ou seja, que o Natal é a festa de 
encontro com Jesus, o Filho de Deus, que se faz 
homem para nos salvar”. 

Numa segunda linha de pensamento, partindo 
do Mistério celebrado – “Deus voltou-se para o 
seu povo com olhar de misericórdia, viu a sua si-
tuação, compadeceu-se dele e enviou o seu Filho 
como consolador e salvador” – o Bispo de Coim-
bra considerou que assim também nós temos 
que nos “pôr a caminho para os outros”, seguindo 
o exemplo da própria Virgem Maria que “partiu 
apressadamente”. E caraterizou algumas dimen-
sões desta atitude de pôr-se a caminho dos ou-
tros, com referências explícitas ou subjacentes, à 

guerra na Ucrânia, à eutanásia, e a todas as for-
mas de violência e exclusão:

“Quando nos pomos a caminho dos outros, não 
há lugar para a guerra e tornamo-nos construto-
res de paz. Pedimos o dom da paz para o mundo, 
concretamente para a Ucrânia, onde o sofrimen-
to e a morte são as manifestações maiores do fe-
char-se sobre si mesmos de pessoas ou de povos.

Quando nos pomos a caminho dos outros, não há 
lugar para o desespero no sofrimento, mesmo que 
ele seja grande e terminal, pois juntos havemos de 
encontrar forças e meios para que a esperança e 
o amor à vida prevaleçam; quando somos para os 
outros não há lugar para qualquer forma de apres-
sar a hora da morte, pois fomos criados para a vida.

Quando nos pomos a caminho dos outros, en-
contramos juntos os caminhos para vencer as in-
justiças de toda a ordem, sejam a violência física 
ou psicológica, sejam os problemas da pobreza, 
sejam a intolerância para com o nosso próximo.

Pormo-nos a caminho dos outros como Jesus 
desceu à terra por nós, é o nome do amor, como 
força imperecível que recebemos de Deus e que 
queremos se torne o nosso único ideal de vida, o 
nosso Natal de todos os dias”.

Com voz orante para com Deus  
e solidária para com os irmãos

Já na celebração da Solenidade de Santa Maria 
Mão de Deus, no dia 1 de janeiro, na Sé Nova, 
D. Virgílio Antunes procurou uma síntese, lida 

à luz da pessoa de Maria, entre a riqueza do dom 
da fé e a construção da paz, considerando credível 
que seja possível ser-se construtor da paz sem fé, 
mas que a fé implica e potencia essa possibilidade: 
“quem se dobra diante de Deus em atitude orante 
encontra condições adequadas para dar passos no 
sentido da construção e consolidação da paz com 
os irmãos, começando por dentro do seu próprio 
coração”, disse. Consequentemente, “enquan-
to Igreja” – e apelando já à mensagem para o Dia 
Mundial da Paz do Papa Francisco – “estamos ple-
namente disponíveis para dar sempre o primeiro 
passo para a paz em tantos cenários concretos 
onde há guerra no nosso tempo”, concluiu. k

“Quando nos pomos a caminho 
dos outros, não há lugar 
para a guerra e tornamo-nos 
construtores de paz. Pedimos 
o dom da paz para o mundo, 
concretamente para a Ucrânia, 
onde o sofrimento e a morte 
são as manifestações maiores 
do fechar-se sobre si mesmos 
de pessoas ou de povos.
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Sob a presidência do Prelado Diocesano, e 
com significativa presença de fiéis, a Dio-
cese de Coimbra celebrou no dia 3 de ja-

neiro, na Sé Nova, uma Missa de ação de graças 
pela vida e de sufrágio na morte do Papa Bento XVI. 

Na homilia, o Senhor Bispo considerou que este é 
“um momento de sofrimento do Povo de Deus, porque 
morre um pai na fé, um irmão mais velho e um pastor 
da Igreja Universal. Não é simplesmente um nome 
que fica nos elencos dos sucessores de Pedro ou um 

número de ordem para identificar um percurso his-
tórico de dois mil anos. Morreu um cristão a quem Je-
sus chamou pelo seu nome, a quem convidou a fazer 
parte dos seus seguidores e a quem pediu um serviço 
de doação total dentro da sua Igreja: ser o sinal visível 
da unidade e da comunhão de todos os que profes-
sam a fé na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica”.

Depois, D. Virgílio reforçou o dever de lermos 
toda a vida de Bento XVI à luz da fé; e constatou o 
amor que a pessoa do Papa – todos os Papas – tem 
junto do povo cristão, nomeadamente em Portu-
gal. E lembrou que “por estes dias foi difundida a 

informação segundo a qual Bento XVI pronunciou 
até ao fim as palavras: «Senhor, amo-Te»”. 

“Não nos surpreende – referiu, no coração da sua 
homilia – esta expressão de amor, tendo em con-
ta a sua pessoa, a sua fé, o modo como exerceu os 
diferentes serviços que lhe foram pedidos ao longo 
da vida que o Senhor lhe concedeu. Sempre pude-
mos ver um homem profundamente marcado pelo 
amor de Deus ao qual quis responder sem reservas”. 
O senhor Bispo confrontou depois, mais longa-

mente, esta expressão de Bento 
XVI com a palavra do Evangelho 
«Simão, filho de João, tu amas-
Me?», para concluir que “ao to-
marmos conhecimento das pala-
vras do Papa Bento XVI «Amo-Te, 
Senhor», sentimos que, nas cir-
cunstâncias da sua existência 
pessoal e eclesial, procurou dar 
glória a Deus na vida e na mor-
te. Não lhe faltaram ocasiões em 
que a condição de discípulo foi 
exigente e pediu a radicalidade 
da resposta no amor e deixa-nos 
esse testemunho nas palavras 
que resumem o seu modo de vi-
ver a fé e a missão que recebeu”.

A terminar a homilia, D. Virgí-
lio Antunes alargou o seu olhar sobre toda a Igre-
ja, dizendo que o exemplo de Bento XVI nos ajuda 
“a prosseguir na senda de discípulos de Jesus e de 
membros da sua Igreja” e que “queremos estar dis-
poníveis para a vocação a que Jesus nos chamar, 
queremos servir a Igreja onde e como o Espírito 
Santo nos levar, queremos realizar a missão que nos 
foi confiada neste mundo, mas queremos acima de 
tudo, durante a vida terrena, permanecer no amor 
de Deus que se manifestou em Jesus Cristo, o nosso 
Senhor e Salvador, na esperança de um dia entrar-
mos na glória eterna do seu amor”. k

«AMO-TE, SENHOR»

Missa de ação de graças 
pela vida e de sufrágio na 
morte do Papa Bento XVI 
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Como temos vindo a lembrar, as Jornadas 
Diocesanas de Formação Permanen-
te vão decorrer no Seminário Maior de 

Coimbra, nos dias 17 e 18 de janeiro, sob o tema 
“Liturgia - lugar do encontro com Cristo”, tendo 
como ponto de referência a Carta Apostólica De-
siderio desideravi sobre a formação do Povo de 
Deus na Liturgia. Orientarão os trabalhos o Pe. 
João Eleutério e o Pe. Joaquim Ganhão.

Em carta dirigida ao clero, o Vigário para a Pas-
toral, Pe. Manuel Carvalheiro acredita “ser útil, no 
momento atual, acolher o apelo do Papa que pre-
tende ajudar a «reavivar o assombro pela beleza da 
verdade do celebrar cristão, a recordar a necessi-
dade de uma formação litúrgica autêntica e a re-
conhecer a importância de uma arte da celebração 
que esteja ao serviço da verdade do mistério pascal 
e da participação de todos os batizados, cada qual 
com a especificidade da sua vocação» (nº 62)”.

Como nos anos anteriores, as Jornadas são 
também abertas a leigos. Em razão do tema, é ex-
pectável sobretudo a participação dos leigos mais 
comprometidos com serviços litúrgicos nas co-
munidades. k

A Diocese de Coimbra respondeu ao pedi-
do de auxílio da Igreja da Ucrânia diri-
gido à Conferência Episcopal Portugue-

sa para dar resposta às populações que “estão a 
viver tempos muito difíceis por falta de paz, de 
casas, de eletricidade, de alimentos, de vestuário 
e de amor”. Concretizando a “convocação” a este 
gesto de partilha, já feita na Mensagem de Natal, 
o Bispo de Coimbra escreveu uma carta ao cle-
ro na qual propôs “às comunidades um gesto de 

partilha, que pode ser a entrega das ofertas que 
habitualmente se fazem durante a adoração do 
Menino Jesus”. Logo que estas ofertas cheguem à 
Diocese, esta fá-las-á chegar à Conferência Epis-
copal Portuguesa, que fará o seu envio para o ar-
cebispado de Kiev.

“Chegado este pedido até nós - escrevia D. Vir-
gílio Antunes na carta - sentimos que a caridade 
é um imperativo a que temos de dar resposta, es-
pecialmente neste tempo de Natal”. k

LITURGIA – LUGAR DO ENCONTRO COM CRISTO

Jornadas de Formação 
Permanente decorrem já 
nos dias 17 e 18 de janeiro

GUERRA NA UCRÂNIA

Diocese de Coimbra 
ajuda populações de Kiev
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Depois da fase diocesana do processo 
sinodal, está a decorrer a etapa conti-
nental. A Secretaria-geral do Sínodo 

emanou o “Documento de trabalho para a Etapa 
Continental” (DEC), que teve em conta os relató-
rios de 112 conferências episcopais.

Este documento foi enviado a todos os bispos 
diocesanos; cada um, juntamente com a equipa 
sinodal diocesana que coordenou a primeira fase, 
deverá organizar um processo eclesial de discer-
nimento sobre o DEC, a partir das três perguntas 
indicadas no n. 106. Cada Igreja local terá assim a 
possibilidade de se pôr à escuta da voz de outras 
Igrejas, recolhidas no DEC, e de dar resposta a 
partir da própria experiência (cfr. DEC, 109).

Pretende-se um novo processo de discerni-
mento à luz das três grandes questões propostas 
no n. 106 do DEC:

1. “Depois de ter lido o DEC em ambiente 
de oração, que intuições ecoam, de modo 

mais intenso, com as experiências e as reali-
dades concretas da Igreja do vosso continen-
te? Que experiências vos aparecem novas ou 
iluminadoras?”

2. “Depois de ter lido o DEC e fazer uma pau-
sa em oração, que tensões ou divergências 

substanciais surgem como particularmente im-
portantes na perspetiva do vosso continente? Con-
sequentemente, quais são as questões ou interro-
gações que deveriam ser enfrentadas e tomadas 
em consideração nas próximas fases do processo?”

3. “Olhando para aquilo que emerge das duas 
perguntas precedentes, quais são as priori-

dades, os temas recorrentes e os apelos à ação que 
podem ser partilhados com outras Igrejas locais 
no mundo e discutidos durante a Primeira Sessão 
da Assembleia sinodal em outubro de 2023?” 

Não se trata de fazer uma nova síntese, mas de 
acolher as propostas vindas das Equipas Sinodais, 
levando-as à Assembleia Continental da Europa, 
que vai acontecer em Praga de 5 a 12 de feverei-
ro de 2023. A Equipa Sinodal Diocesana (que, na 
Diocese de Coimbra, foi confiada ao Secretariado 
da Coordenação Pastoral), está a fazer este traba-
lho de reflexão, com o contributo de mais algu-
mas pessoas. As respostas àquelas três perguntas 
devem ser enviadas para a Conferência Episcopal 
Portuguesa até 20 de janeiro. k

FASE CONTINENTAL DO SÍNODO

Dioceses estão a ser ouvidas 
sobre o “Documento de trabalho 
para a Etapa Continental”

Já estão abertas as inscrições 
para os Dias nas Dioceses
Já estão abertas – desde 4 de janeiro - as inscrições oficiais para 
grupos de peregrinos que vão participar nos “Dias nas Dioceses” 
na Diocese de Coimbra! A inscrição oficial é feita através de uma 
plataforma desenvolvida para o efeito. A inscrição, lembramos, é 
para grupos estrangeiros. Os jovens da Diocese, por natureza, estão 
todos convocados!, voluntariando-se junto dos COT para todas as 
atividades a desenvolver…, ou através de outras ações de volunta-
riado para as quais se inscrevam especificamente.
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TORNO ao tema anterior: o Mistério da 
Incarnação. Presença do Eterno, é Defi-
nitivo: não passa, como os natais. E Defi-

nidor: Ilumina e relança o nosso viver. É Deus em 
Pessoa na nossa carne. Perder esta Referência é 
abdicar da Esperança.

Reveja-se o natal de há dias. Os cristãos fomos 
Presença da Centralidade da Incarnação, ou ‘leva-
dos’ na onda comercial? Há décadas que volto ao 
tema. Já vi algum programa de resposta? De paró-
quias, dioceses, país? Ou nem se enfrenta a Perda 
do sentido da Incarnação? Que fé é esta?

JESUS é Deus-a-DAR-SE. Sem reservas. A FÉ 
não é de levar a meias. O ‘Menino de Belém’? 
Quem é, para os nossos cristãos, este DEUS que 
assume condição humana concreta? PAI, Deus 
Vivo, ou um vago “não-sei-Quê”? E não se reage 
ao apagamento da BOA Nova?

Quem é Deus, Este que Jesus incarna e revela? 
A Resposta não cabe em frases feitas. Que iludem 
até culturas e religiões. Falta viver por dentro. Me-
ditação-Procura, a recentrar sempre. Só assim o 
Coração se abrirá para a Fé activa. 

Deus não é um ‘nome’. De dizer e ouvir em vão. 
Uma religião de nomes não é FÉ! De si, o nome 
‘deus’ NÃO diz a Realissimidade – só a Sua o é! 
Deus, no SEU Viver Próprio, é Pessoa(s) a Dar-SE.

Mas todos, anunciadores e anunciados, apren-
dizes da Palavra e da teologia, coisificamos a Deus. 
Reduzimo-lo a ‘objecto’. Do pensar, dizer, rezar… 
As máscaras não são o Rosto. E muito menos o 
Coração. Podem até ser barreira ao Encontro Pes-
soal com o TU Absoluto. Há tanto disso logo na li-
turgia… Olhe-se este contraste:

«QUE DEUS AMA, sentimo-lo. Mas que Deus é 
Amor, isso não o sentimos»! Quem ousa meditar 
isto? DEUS não cabe em conceitos. Nem mesmo 
no de ‘Amor’ (ER p. 448, Salamanca. Ao invés do 
texto alemão, o tradutor cai em minúsc.). O Autor 
Fr. Rosenzweig é profundo. Acerca de Deus no AT 
e NT, no Islam, na Ásia mística. O seu A Estrela da 
Redenção (ER, 1921: começado em 1918, nas trin-
cheiras) não é fácil de ler. Mas que riqueza filo-
sófica e teológica! A Estrela é a «Revelação». Pe-
cadores, carecidos de Redenção. Só lhe vemos o 
‘Brilho’. B. Pascal (+1662) já o dissera: «É o coração 
que sente Deus, não a razão» (Pensées, Br. 278).

«No Islam, a Revelação não é um acontecer vivo 
entre Deus e o homem (…). A primeira palavra da 
revelação a Mahomé é lê» (ER 211s). Palavra Viva, 
ou texto material? A Pergunta, também os cris-
tãos a temos de pôr. Católicos e não católicos.

«SÓ A PARTIR de Deus que ama se vislumbra o 
Criador e o Redentor». Se nos deixarmos envol-
ver pelo «imediato do coração do Todo – a Reve-

(P)REFERÊNCIAS J. OLIVEIRA BRANCO

DEUS − não é um nome!

Quem é Deus, Este que Jesus 
incarna e revela? A Resposta não 
cabe em frases feitas. Que iludem 
até culturas e religiões. Falta viver 
por dentro. Meditação-Procura, 
a recentrar sempre. Só assim o 
Coração se abrirá para a Fé activa. 
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O lação do amor divino». Deus «como Amante. E só 
Amante» (ER 449). Que contraste!! As nossas li-
turgias, etc., pedem a “herança” do céu (e outras)… 
Não o Amar!

Judeu fiel, Rosenzweig refere Jesus, os evange-
lhos, o cristianismo, a igreja. Como dados histó-
ricos, não em sede messiânica. Mas não é só isto, 
e o Mistério da SS.ma Trindade, que distingue a 
nossa Fé da do AT. E da do Islam. Será que valori-
zamos o que de mais Vital nos dá a Fé Cristã?

«Deves amar [Deut. 6, 5]. Que paradoxo!» (sic: ER 
222). A esta Conversão (do útil) ao Vivencial faço 
apelo quando designo a Relação-Encontro com 
o TU. O de todo o ‘eu’. Temos tantas máscaras a 
romper! Pessoais, sociais, culturais, religiosas. As 
‘religiões’ que temos são focadas em nós.

O que o Autor medita é «o amor do amado. (…) 

Que lhe interessam céu e terra? (…) Não pode se-
não deixar-se amar» (ER 214). Será que se dá por 
isto na nossa ‘oração’? Atenção dialógica? Cen-
tração Focal Pessoalizante? A abordagem parece 
individualista; mas Rosenzweig olha à História da 
Salvação e à Vocação do seu povo. Sublinha a Vi-
vência da FÉ como Relação a Deus-que-ama.

GRANDE diferença também do Islam. Este «não 
é uma atitude de alma (…) mas uma interminá-
vel sequência (…) de deveres» a cumprir: «Quanto 
mais difícil seja o acto, mais estimado é, porque 
maior é a entrega a Deus, necessária para o efec-
tuar». «Sem querer, é assim herdeiro da ética do 
paganismo final – a do estoicismo (…)» (ER 217). 
Não teremos, na nossa tradição ‘cristã’, também 
expressões disto? k

PUB
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A Diocese de Coimbra vai receber as V Jor-
nadas Nacionais da Pastoral do Turismo, 
no Seminário Maior de Coimbra, de 2 a 

4 de fevereiro de 2023, sob o título “A caminho de 
uma Pastoral Laudato Si”. Entre as muitas presen-
ças proeminentes, a de Rino Fisichella, Prefeito 
do Dicastério para a Evangelização, que fará uma 
reflexão na Sessão de Abertura das Jornadas. Ou-
tros especialistas que vão participar nos traba-
lhos são os professores universitários espanhóis, 
Manuel Fandos-Igado, especialista em Pastoral, e 
Santiago Tejedor, especialista em Jornalismo de 
viagens. O Documento de Trabalho que se preten-
de elaborar wm ordem ao futuro a partir destas 
Jornadas tem como relatores o Professores Carlos 
Costa (Universidade de Aveiro) e Varico Pereira 
(Pastoral do Turismo de Braga).

«Temos, como preocupação, fazer deste mo-
mento um encontro, não apenas virado para o 
interior da Igreja, mas num encontro com todos 
os que pretendem refletir sobre o rumo que deve 
ter o turismo, no contexto da evangelização e da 
promoção do setor turístico junto das demais ins-
tituições religiosas», explica o Padre Miguel Lopes 
Neto, Diretor da PTP. «Por isso», refere o sacerdote, 
«temos um programa amplo e com um conjunto 
de convidados que veem de áreas diferentes: das 
universidades, do mundo empresarial, que reali-
zam projetos inovadores e que trabalham, claro 
está, na Pastoral do Turismo».

O evento terá ainda outras duas dimensões 
principais: uma de “visão”, no sentido de estabe-
lecer uma ponte entre o trabalho da pastoral e 
uma ecologia global, para a qual se conta com o 
contributo dos Diretores das Conferências Epis-
copais de Espanha e do Brasil; outra, de partilha 
de conhecimento sobre projetos inovadores. É o 
caso projeto “Idosos Saudáveis e Ativos (ISA) Pa-
trimónio”, da Câmara Municipal de Torres Vedras 
e a iniciativa “Luiza Andaluz Centro de Conheci-

mento”, dinamizada pelas Servas de N. Sra. de 
Fátima.

Estas Jornadas têm um site (http://www.jorna-
daspastoraldoturismo2023.pt/), no qual os in-
teressados em participar encontrarão todas as 
informações e poderão fazer a sua inscrição (em 
três modalidades de participação: presencial, um 
dia, ou online). k

PASTORAL DO TURISMO EM PORTUGAL

Rino Fisichella vai participar 
no evento que decorre na 
Diocese de Coimbra
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Os desafios que enfrentamos enquanto hu-
manidade só poderão ser verdadeiramente 
respondidos se tivermos a coragem de olhar 

a realidade sem a mascararmos, por um lado, e sem 
por ela nos deixarmos aprisionar, por outro. De pou-
co vale, de facto, uma reflexão cujos pressupostos se 
revelem pouco ligados ao concreto da existência e da 
história, mas também não ganhamos nada se ficar-
mos paralisados na nossa ação, porque aquilo que ve-
mos e intuímos se revela com contornos tão incertos 
e angustiantes, terminando por nos impedir de ousar 
um caminho. O justo equilibro entre estes dois polos, 
sabemo-lo bem, é muito difícil de alcançar e, no en-
tanto, ele parece-nos absolutamente indispensável 
para a concretização da tarefa que temos pela frente. 
Julgamos também que esse equilíbrio só será possí-
vel quando procurado e sustentado numa reflexão e 
numa ação que não se reduza ao aqui e agora. Só no 
exercício de olhar para além do momento presente, 
sem nunca, no entanto, o deixar de ter em conta, nos 
parece possível encontrar a atitude adequada, na qual 
se possam fundamentar as ações necessárias.

Na mensagem para o Dia Mundial da Paz de 2023, 
a CNJP encontra esse justo equilíbrio e esse convite 
a assumir a atitude adequada. 

Tendo bem presente a situação pandémica e as 
consequências que ainda estamos a sofrer, bem 
como a guerra que se instalou na Ucrânia e que é o 
rosto mais visível de tantos outros conflitos, a Men-
sagem convida-nos a que permaneçamos firmes 
com os pés e o coração bem assentes na terra, sendo 
capazes dum olhar atento sobre a realidade e os fac-
tos da história. Apesar dos acontecimentos da nossa 
existência apareceram tão trágicos, “somos chama-
dos a manter o coração aberto à esperança, confia-
dos em Deus que Se faz presente, nos acompanha 
com ternura, apoia os nossos esforços e sobretudo 
orienta o nosso caminho.”

Esta esperança, que implica o compromisso e a ação 
transformadora, e de que tanto estamos necessitados, 
tem de ser procurada e erigida a partir da transforma-
ção dos nossos critérios habituais de interpretação 
do mundo e da realidade: “não podemos continuar a 
pensar apenas em salvaguardar o espaço dos nossos 
interesses pessoais ou nacionais, mas devemos re-
pensar-nos à luz do bem comum, com um sentido co-
munitário, como uns ´nós  ́aberto à fraternidade uni-
versal. Não podemos ter em vista apenas a proteção 
de nós próprios, mas é hora de nos comprometermos 
todos em prol da cura da nossa sociedade e do nosso 
planeta, criando as bases para um mundo mais justo e 
pacífico, seriamente empenhado na busca dum bem 
que seja verdadeiramente comum.”

As várias crises morais, sociais, políticas e econó-
micas que estamos a viver encontram-se todas in-
terligadas, exigindo também respostas globais. Na 
linha da reflexão partilhada na Mensagem, não nos 
parece ser possível a edificação do futuro a partir do 
individualismo e do egoísmo. Só juntos, na fraterni-
dade e na solidariedade, seremos capazes de edifi-
car a paz e a esperança, possibilitando superar os 
acontecimentos mais dolorosos.

Juntos nas famílias, juntos como povos e nações, 
juntos como crentes, juntos como humanidade in-
teira, deixando-nos inspirar pelo amor infinito e mi-
sericordioso de Deus, esse é o caminho que temos 
de trilhar para podemos enfrentar com responsa-
bilidade e compaixão os desafios do nosso mundo.

Por isso a CNJP, acompanhando os votos formula-
dos pelo papa Francisco, interpela os nossos gover-
nantes e políticos, os responsáveis das empresas e 
organizações, os líderes das comunidades religiosas 
e todos os homens e mulheres de boa vontade a que 
juntos sejamos construtores da paz e da esperança, 
de modo a construir, dia após dia, um ano mais justo 
e mais fraterno, um ano feliz! k

NOTA SOBRE A MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO 
PARA O DIA MUNDIAL DA PAZ DE 2023 

Juntos na Construção 
da Paz e da Esperança
Comissão Nacional Justiça e Paz, 29 de dezembro de 2022
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Na comemoração dos 50 anos da vigília 
de oração pela paz, a Comunidade da 
Capela do Rato (Lisboa) celebrou uma 

nova vigília de oração e compromisso pela paz, no 
dia 30 de dezembro, inspirando-se na mensagem 
do Papa Francisco para o 56ª Dia Mundial da Paz: 
«Ninguém pode salvar-se sozinho».

No final da vigília, a Comunidade da Capela do 
Rato propôs um compromisso pela Paz, evocan-
do e atualizando a vigília de há 50 anos. O texto 
é da autoria de Francisco Sarsfield Cabral e Luís 
Barreto Xavier e pretende alertar para a urgência 
de construir, quotidianamente, a Paz no presente.

Compromisso pela Paz
No final deste ano, o mundo em que vivemos 
suscita graves preocupações.
Continua a guerra na Ucrânia, desencadeada 
pela invasão russa, com as suas destruições e 
atrocidades. Prossegue a guerra em muitos pontos 
do globo, como a Síria, o Iémen, a Líbia, o Sudão 
ou a Etiópia. O terrorismo, por vezes invocando 
pretextos religiosos, mata e provoca a fuga de 
milhões de pessoas. Permanecem as perseguições 
religiosas, tantas vezes contra cristãos.
O sentido sagrado da vida humana é espezinhado 
de tantas maneiras.
Angustia-nos a incapacidade dos poderes políticos 
para tomarem medidas sérias de combate às 
alterações climáticas e de defesa do ambiente, 
bem como para adotarem uma estratégia dirigida 
à eliminação da fome e da pobreza.
É a sobrevivência da humanidade que está em 
causa.
Perante o enorme sofrimento que estes conflitos 
e esta incapacidade para agir provocam, não 
podemos cruzar os braços e olhar para o lado. 
Importa lutar contra a cultura da morte. É um 
imperativo ético, que implica também estimular 

os sentimentos de pertença de todos à mesma 
humanidade, afastando a indiferença, o cinismo, a 
radicalização e o isolamento nos nossos interesses 
egoístas.
Como católicos, queremos renovar o gesto que 
aconteceu nesta Capela há cinquenta anos. “Vimos, 
ouvimos e lemos, não podemos ignorar”, disse 
então Sophia de Mello Breyner Andresen.
A guerra nasce no coração do homem, como 
adverte o Papa Francisco. Nasce do egoísmo, do 
ódio, da não aceitação do outro e do diferente. 
O Papa convida-nos a olhar para Jesus Cristo, a 
fim de compreendermos que o ódio e o mal são 
derrotados pelo perdão e pelo bem. A guerra não é 
inevitável, a paz é possível.
Que a força de Cristo nos ajude a construir a paz, 
nas nossas casas, nas famílias, nas escolas, nas 
empresas, na sociedade, no mundo. Com o Papa 
Francisco, “acreditamos na força mansa e humilde 
da oração”.
Rezemos de novo com Sophia:
“Dai-nos a paz que nasce da verdade
Dai-nos a paz que nasce da justiça
Dai-nos a paz chamada liberdade
Dai-nos Senhor a paz que vos pedimos”.

No final da celebração, o bispo auxiliar de Lis-
boa, D. Américo Aguiar, ofereceu seu anel episco-
pal à comunidade da Capela do Rato, manifestan-
do o seu compromisso na defesa da liberdade, da 
verdade, da justiça e do amor.

“Eu não tenho condecorações, mas quero ofe-
recer o que me identifica para significar essa 
gratidão. O sinal de fidelidade que os bispos têm 
é o anel, e por isso, nos 50 anos desta vigília, dei-
xo-vos ficar um anel episcopal para significar da 
minha parte o compromisso de promover e de-
fender a liberdade, a verdade, a justiça e o amor”, 
afirmou. (fonte: www.capeladorato.org) k

NOS 50 ANOS DA VIGÍLIA DE 1972

Comunidade da Capela do Rato 
faz novo compromisso pela Paz
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Nigéria, em África, China, na Ásia, e Ni-
carágua, na América Latina, são países 
em destaque quando se olha para o ano 

que agora termina e se procura perceber como 
foi a violência contra a Igreja em todo o mundo. O 
balanço é assustador. E a contabilidade faz-se de 
muitas formas.

Ao longo dos 12 meses de 2022, houve o assas-
sinato, pelo menos, de 17 sacerdotes e irmãs. De 
acordo com dados recolhidos pelo Departamen-
to de Comunicação da Fundação AIS Internacio-
nal, só na Nigéria foram mortos sete sacerdotes. 
Quatro, no desempenho das suas missões na 
Igreja, e mais três que acabariam assassinados 
após terem sido vítimas também de rapto. Em 
outros dois países houve também mortes vio-
lentas a registar. No México, três padres foram 
vítimas dos cartéis da droga que têm o país se-
questrado pela crueldade e medo, enquanto na 
parte oriental da República Democrática do Con-
go dois sacerdotes foram baleados mortalmente 
também durante o corrente ano.

O continente africano tem sido palco de mui-
ta desta violência contra a Igreja. Sinal disso, foi 
em África que perderam a vida quatro das cinco 
religiosas assassinadas em 2022 no desempe-
nho das suas missões. A única exceção foi para o 
Haiti, onde a Irmã Luisa Dell’Orto foi morta a tiro 
em junho. Todos os outros casos ocorreram em 
países africanos. As Irmãs Mary Daniel Abut e 
Regina Roba estavam no Sul do Sudão, em agos-
to, quando foram mortas; a Irmã Mari de Coppi, 
foi assassinada na missão de Chipene, em Mo-
çambique, em setembro; e a Irmã Marie-Sylvie 
Vakatsuraki foi morta em outubro, na República 
Democrática do Congo.

Quatro dezenas de raptos

Sinal também da violência contra a Igreja é 
o número elevado de raptos de sacerdotes 
e irmãs. Durante 2022, houve um total de 

42 padres sequestrados em diferentes países, dos 
quais 36 acabaram por ser libertados. Em três si-
tuações, na Nigéria, os sacerdotes acabaram por 
ser assassinados, e há ainda a considerar três ou-
tros padres que continuam desaparecidos, vítimas 
também de rapto. Dois na Nigéria, e um no Mali.

Neste caso em particular, continua desconhe-
cido o paradeiro do missionário alemão Hans-
Joachim Lohre, parceiro dos projetos da Funda-
ção AIS e que foi raptado em novembro. Também 
continuam desconhecidos os paradeiros dos pa-
dres Joel Yougbaré, do Burkina Faso, e John Shek-
wolo, da Nigéria, ambos sequestrados em 2019.

A Nigéria é o país onde houve mais raptos. Até 
ao momento registaram-se 28 casos ao longo de 
2022, sendo que três ocorreram já em dezembro. 
No entanto, o pior mês foi mesmo julho, com sete 
situações. Por países, seguem-se os Camarões e 
o Haiti. O país africano, que atravessa uma grave 
crise por causa do movimento independentis-
ta da região anglófona, teve seis casos, cinco dos 
quais em setembro, e o Haiti registou cinco situa-
ções, todas elas decorrentes também da violên-
cia que o país está a viver, sucumbindo ao terror 
de inúmeros grupos armados. Todos eles seriam 
postos em liberdade. Também na Etiópia e nas 
Filipinas, embora apenas com um caso em cada 
país, houve situações de sequestro de sacerdotes.

Também irmãs foram vítimas de situações de 
sequestro ao longo de 2022. E também aqui a 
Nigéria surge em destaque, com sete ocorrên-

PERSEGUIÇÃO RELIGIOSA

Mais de uma centena 
de religiosos [padres, irmãs 
e bispos] mortos, raptados 
ou presos durante 2022
Departamento de Informação da Fundação AIS  |  ACN Portugal (22 de dezembro de 2022)
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O cias, seguindo-se o Burkina Faso, com um caso, 
tal como nos Camarões. Felizmente, todas foram 
libertadas.

Sacerdotes e bispos presos

Além de assassinatos e sequestros há 
ainda, pelo menos, 32 casos de pessoas 
ligadas à igreja e que foram detidas, sob 

ameaça, ao longo do ano.
Os casos mais recentes referem-se a quatro sa-

cerdotes da Igreja Católica Grega Ucraniana que 
se encontravam a trabalhar em regiões ocupadas 
pela Rússia e que foram detidos no exercício das 
suas atividades pastorais. Dois foram, entretanto, 
libertados e ‘deportados’ para território ucrania-
no, enquanto os outros dois permanecem deti-
dos. Ambos enfrentam acusações de terrorismo 
e há, por isso, o receio de que possam estar a ser 
torturados na prisão.

Outro país no centro das preocupações da Fun-
dação AIS é a Nicarágua. Onze membros do clero 
foram detidos ao longo dos últimos meses em que 
se registou uma crescente hostilidade por parte 
das autoridades face à Igreja. Entre os detidos há, 
pelo menos, dois seminaristas, um diácono, um 
bispo e sete sacerdotes. D. Rolando Álvarez, Bispo 
de Matagalpa, que está em prisão domiciliária des-
de 19 de agosto, deverá comparecer em tribunal no 
próximo dia 10 de Janeiro onde vai enfrentar a acu-
sação de “atentado à integridade nacional”.

Há também relatos de sacerdotes que foram 
proibidos de deixar as suas paróquias, e de, pelo 
menos 10 clérigos que foram impedidos pelas 
autoridades de regressar ao país. Ao longo do 
corrente ano, o governo de Daniel Ortega expul-
sou também o núncio apostólico, D. Waldemar 
Stanislaw Sommertag, forçou a saída do país das 
Missionárias da Caridade, a congregação fundada 

pela Santa Madre Teresa de Calcutá, e provocou 
também o encerramento do canal de televisão da 
Conferência Episcopal e de outras seis estações 
de rádio católicas. Noutro país, a Eritreia, em Áfri-
ca, registou-se também a prisão de um bispo e 
de dois padres. Até ao momento não há qualquer 
explicação das autoridades sobre a sua situação.

Também difícil ou mesmo quase impossível de 
apurar é o número de padres e bispos católicos 
detidos na China em 2022. De acordo com infor-
mações recolhidas pela Fundação AIS Interna-
cional, os clérigos da chamada Igreja Clandesti-
na são repetidamente detidos pelas autoridades 
durante algum tempo, como medida de pressão 
para aderirem antes à Igreja aprovada pelo Esta-
do. Entre janeiro e maio deste ano de 2022, pelo 
menos dez padres desapareceram de contacto e 
todos eles pertencem à comunidade de Baoding, 
na província de Hebei. Para além destes casos, há 
a registar ainda o caso de um padre que foi preso 
em Myanmar durante os protestos antirregime, 
No final de 2021, na Etiópia, várias freiras e dois 
diáconos foram presos durante o conflito do Ti-
gray e posteriormente libertados já em 2022.

Um apelo para o ano novo

A Fundação AIS lança um apelo a todos 
os países envolvidos para que se empe-
nhem em garantir a segurança e a li-

berdade dos padres, religiosas e outros agentes 
pastorais, que servem indiscriminadamente os 
mais necessitados e tantas vezes em situações de 
perigo. A Ajuda à Igreja que Sofre pede também 
a todos os seus amigos e benfeitores em todo o 
mundo para que rezem por aqueles que perma-
necem em cativeiro, bem como pelas comunida-
des e famílias dos que perderam as suas vidas ao 
serviço da Igreja ao longo deste ano de 2022. k
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BENTO XVI
“Ao início do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas 
o encontro com um acontecimento, com uma Pessoa que dá à vida um novo 
horizonte e, desta forma, o rumo decisivo”. Esta é a “Nota de Abertura” de 
todo o pontificado de Bento XVI – o Papa Emérito falecido no Vaticano, no 
dia 31 de dezembro, aos 95 anos de idade – escrita logo a abrir a sua primeira 
encíclica, Deus caritas est. Enquanto Papa e enquanto teólogo, ou talvez 
melhor, enquanto Papa-teólogo, como induz o seu antigo porta-voz, Federico 
Lombardi [ver adiante], o encontro com Jesus Cristo foi a chave da sua fé, da 
sua vida de estudo e do seu magistério.
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Conta-se que num certo conclave os se-
nhores cardeais estavam extremamente 
divididos entre si sobre o Papa a eleger, 

com as preferências a recaírem sobre três deles, 
um primeiro muito considerado pela sua santi-
dade, outro pela sua larga e profunda sabedoria, 
e um terceiro pela sua extraordinária habilidade 
política na gestão das situações correntes da vida 
e da Cúria, com seus conflitos e suas alianças. O 
impasse foi-se mantendo, nalguns passos mes-
mo agudizando-se, até que um velho cardeal, 
não eleitor, tomou a palavra e disse: “Meus se-
nhores, se um dos nossos cardeais, aquele ali, é 
extraordinariamente santo, ele que reze por nós; 
se aquele outro é extraordinariamente sábio, ele 
que nos ensine; e se aquele além é um excelente 
político, ele que nos governe”. Desfizeram-se as 
dúvidas e o cardeal “bom político” foi eleito Papa. 
A questão é essa: o papel do papado é, sobrema-
neira, um papel de governo, ainda que certa-
mente sem dispensar a santidade e a sabedoria.  
Bento XVI, contudo, era um sábio, não um polí-
tico, o que, aliás, já se tinha percebido pela rela-
ção complicada com os teólogos fundamentais e 
morais do Ocidente, com os teólogos da Liberta-
ção da América Latina, com as espiritualidades 
católicas orientais…, durante o seu longo período 
como Prefeito da Congregação para a Doutrina 
da Fé. Deste ponto de vista, o conclave que o ele-
geu fez aquilo a que se poderia chamar, inclusive 
no sentir manifesto de alguns católicos, um erro 
de casting. Por palavras certamente diferentes, 
o seu antigo porta-voz, Federico Lombardi, diz 
precisamente o mesmo: “Não há dúvida de que 
o pontificado de Bento XVI se caracterizou mais 
pelo seu magistério do que pelo seu governo”.

E vamos dizê-lo já: Bento XVI renuncia ao pon-
tificado não por causa de algum ou alguns dos-
siers quentes, como os escândalos financeiros 

ou os abusos de menores; nem por causa de al-
gum tipo de pressão interna ou externa para se 
demitir. Bento XVI, é preciso perceber isto, era 
sobretudo um sábio, que não sabe só coleções 
de coisas exteriores a si, mas que se sabe a si 
próprio. E percebeu, clarividentemente, que o 
seu perfil não cabia no papel de Papa, sobretu-
do quando já fragilizado “no vigor do corpo e do 
espírito”. Por isso sai de forma “amadurecida”, 
como ele próprio disse, por sua própria iniciativa 
e consciência. E não espanta que, ainda enquan-
to Papa, já resignatário, tenha pedido obediência 
a Bergoglio (um extraordinário político!) para 
aceitar o papado se viesse a ser eleito, como foi.

Dizer que a eleição de Bento XVI foi um erro de 

casting é uma caricatura, lida sem fé e sem res-
peito pela inteligência do próprio. Na eleição de 
um Papa há, necessariamente, a inspiração do 
Espírito Santo, que trabalha Ele próprio a par-
tir das pessoas concretas e das circunstâncias 
históricas várias. Bento XVI foi o Papa dado pelo 

BENTO XVI

Um sábio conhece-se 
sobretudo a si mesmo
Carlos Neves

Não espantaria se tivesse 
aceitado ser Papa não tanto para 
“governar a Igreja”, mas mais 
para permitir que a Igreja pudesse 
ser governável, sem guerrilhas 
nefastas, num futuro tão próximo 
quanto possível, apresentando-
se a si mesmo ao matadouro de 
todas as tensões que o longo e 
forte pontificado de João Paulo 
II necessariamente criara.
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Espírito de Deus à Sua Igreja para um momen-
to histórico concreto. Hoje, decorridos quase 10 
anos do pontificado de Francisco, podemos relê-
-lo com mais rigor: Bento XVI foi uma necessária 
e frutuosa pausa entre dois portentosos “bons 
políticos”: os papas João Paulo II e Francisco. Co-
nhecedor profundo de uma realidade eclesial 
em convulsão dentro e fora da Cúria romana, 
por um lado, e conhecedor profundo de si mes-
mo, por outro, Ratzinger só pode ter aceitado a 
sua eleição para Papa nessa instância suprema 
da fé que manda obedecer a Deus, sem reservas. 
Nem espantaria, por isso, se tivesse começado a 
amadurecer a sua decisão de renunciar, tão cedo 
quanto os tempos já aceitassem e exigem outro 
perfil de “governo” sem correr o risco de derro-
cadas, no preciso momento em que foi eleito, 
ainda que a ideia só tenha resultado amadure-
cida no seu espírito pelo verão de 2012; não es-
pantaria se tivesse aceitado ser Papa não tanto 
para “governar a Igreja”, mas mais para permitir 
que a Igreja pudesse ser governável, sem guer-
rilhas nefastas, num futuro tão próximo quanto 
possível, apresentando-se a si mesmo ao ma-
tadouro de todas as tensões que o longo e forte 
pontificado de João Paulo II necessariamente 
criara. E, como é sabido, sofreu-as abundante e 
profundamente.

Depois, sobre o pontificado em si mesmo, não 
faltam aí leituras bem mais fundamentadas do 
que a minha. Permito-me enunciar apenas o que 
salta à vista. Bento XVI deixou um sólido legado 
doutrinal à Igreja, nas três encíclicas sobre as 
virtudes teologais (a última, sobre a fé, assinada 
já por Francisco) e na encíclica social Caritas in 
Veritate. O título desta última – Caritas in Veri-
tate – aponta as duas grandes preocupações do 

Papa: fazer prevalecer 1) a caridade e 2) a verda-
de. A verdade opõe-se ao “relativismo”, tornado o 
único valor ético da contemporaneidade; a cari-
dade opõe-se à força opressora em todos os âm-
bitos da vida, pessoal, familiar, social, religiosa. 
Há muito para descobrir na leitura destes textos. 
É uma escrita muito densa, mesmo que o não 
pareça. A título de exemplo, Bento XVI enuncia 
um novo princípio da Doutrina Social da Igreja, o 
princípio da gratuidade, até hoje quase sem eco 
na reflexão publicada entre nós. Seja como for, 
é claro como água cristalina: no futuro, sempre 
que precisarmos de voltar à doutrina concisa e 
precisa do Magistério depois do Concílio, será a 
Bento XVI que a vamos buscar.

Já agora, falando da gratuidade e da caridade, 
segundo testemunho de Leonardo Boff, numa 
das suas conferências em Portugal, na época em 
que as suas relações com o Prefeito para a Dou-
trina da Fé eram francamente más, foi Ratzinger 
quem lhe pagou o doutoramento em teologia! 
Há hora da morte do Papa emérito, seria grave 
omitir que ele próprio era um homem de gratui-
dade e caridade!

Gostaria de sublinhar, por último, dois legados 
de grande valor para o próprio exercício do pa-
pado no futuro: a naturalização da renúncia ao 
mesmo, se fruto de uma decisão “amadurecida”, 
em razão da sua própria missão; a separação 
entre o pontífice e o teólogo. De facto, já sendo 
Papa, Bento XVI continuou a escrever teologia, 
mas sob o nome de Joseph Ratzinger. Aos teólo-
gos, como discorria há poucas semanas o Papa 
Francisco, são permitidos, melhor ainda, exigi-
dos, outros horizontes de reflexão mais alarga-
dos do que a doutrina segura de que o Papa é o 
primeiro garante! k
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Na viagem a Portugal, que tive a graça 
de acompanhar de perto, impressio-
naram-me os passinhos curtos do seu 

andar franzino, que retomo porque uma das ca-
racterísticas da sua teologia é o dom para explicar 
coisas difíceis, guiando-nos a mente com peque-
nos passos, de modo a levar-nos a compreender 
o que Deus quer, a aprofundar os mistérios com 
base firme no Evangelho, a interpretar a fé “como 
a forma de realização do verdadeiro ser humano 
no mundo de hoje”. A genialidade de Joseph Rat-
zinger consiste em tornar acessível a mensagem 
de Jesus para orientar a vida de modo claro. Con-
quista a inteligência, não como teórico frio, mas 
porque conhece a complexidade das questões 
não é rápido nas respostas, antes, como mestre 
e sábio, oferece clareza e explicação afetuosa. A 
severidade intelectual conjuga-se com enorme 
humildade, firmemente modesto, reservado, 
equilibrado. Alguém lhe chamou Mozart da teo-
logia, sempre simples e amável. O autor da clássi-
ca “Introdução ao cristianismo” (1967) convenceu 
pela humildade e tornou o cristianismo uma fas-
cinante alternativa social.

Bento XVI serviu para trazer a doutrina sobre 
Deus para as questões problemáticas do mundo 
moderno: relação entre fé e razão, ética e ciên-
cia, religião e política. Realiza-o sem nunca se 
subjugar à moda, ao pronto-a-pensar, através de 
um tranquilo poder de argumentação. Pensa em 
grande escala e não se detém em minudências. A 
sua orientação teológica considera a fé como um 
caminho, algo dinâmico e em movimento, orien-
tada para o fundamental.

Tema central da sua mensagem teológica é a 
síntese entre razão e fé, capaz de transmitir senti-
do profundo a uma sociedade marcada por vazios 
e relativismo. A partir da fé, que tem precedência 
sobre a teologia, surge nova sensibilidade para a 
criação ameaçada e uma ética para um estilo de 
vida que tenha futuro. A verdade e o amor foram 
constantes do seu magistério.  Dizia aos jovens: 
“quero mostrar que é belo ser cristão”… “ser leva-
do por um grande amor e grande conhecimento 
não é um fardo, são asas”. 

Foi veiculada a imagem de um inquisidor, 
quando se tratou de um inquiridor, pronto sem-
pre a dar precedência à Palavra de Deus sobre o 
nosso pensamento. Confundiram conservador 
com reacionário. Quando Peter Seewald o con-
sidera um “revolucionário de caracter cristão”, 
certamente recorda a sua afirmação: “Não são as 
ideologias que salvam o mundo […] a verdadeira 
revolução consiste em dirigir-se radicalmente 
a Deus, que é a medida da justiça e, ao mesmo 
tempo, o amor terno. E o que poderá salvar-nos a 
não ser o amor?”. Dizia aos cardeais: “nós não tra-
balhamos para defender um poder. Na verdade, 
trabalhamos para que os caminhos do mundo se 
abram a Cristo”. Realmente, classificou o primado 
de Pedro como “primado do amor, do serviço e do 
sofrimento” e contribuiu para o desenvolvimento 
positivo das tarefas comuns das religiões.

Eis umas breves notas acerca de um teólogo ge-
nial, que quis sempre ser um bom cristão. k

NOTAS SOBRE BENTO XVI

Teologia de passinhos 
curtos e visão larga
Carlos Moreira Azevedo ( * )

* Texto escrito para o Correio de Coimbra, publicado em 27 de agosto de 2020

21
G

R
A

N
D

E
 P

L
A

N
O



CORREIO DE COIMBRA
SEMANÁRIO DA DIOCESE DE COIMBRA WWW.CORREIODECOIMBRA.PT N.º 4911

5 DE JANEIRO DE 2023

“Muito em breve estarei diante juiz 
supremo da minha vida. Embora 
ao olhar para trás, para a minha 

longa vida, possa ter muitos motivos de temor e 
medo, ainda assim sinto a minha alma feliz, por-
que confio firmemente que o Senhor não é ape-
nas o justo juiz, mas, ao mesmo tempo, o amigo 
e irmão que já sofreu ele mesmo as minhas in-
suficiências e, portanto, sendo juiz, é ao mesmo 
tempo o meu advogado. Assim, ao olhar para a 
hora do julgamento, a graça de ser cristão torna-
se ainda mais clara para mim. Ser cristão dá-me 
conhecimento e, além disso, dá-me a amizade 
com o juiz da minha vida e permite-me atraves-
sar com confiança a porta escura da morte. A este 
propósito, recordo-me constantemente o que 
João narra no início do Apocalipse: vendo ele o Fi-
lho do Homem em toda a sua grandeza, cai como 
morto aos seus pés. Mas Ele, colocando sobre si a 
mão direita, diz-lhe: “Não tenhas medo. Sou eu...” 
(cf. Apoc. 1:12-17).” Assim escreveu Bento XVI na 
sua última carta, com a data de 6 de fevereiro, de-
pois de dias dolorosos “de exame de consciência 
e reflexão” sobre as críticas que lhe tinham sido 
feitas a propósito de um caso de abuso quando 
ele era arcebispo de Munique, há mais de 40 anos.

Chegou, agora, a hora do encontro com o Se-
nhor. Não se pode certamente dizer que foi ines-
perado e que o nosso grande ancião foi apanhado 
desprevenido. Se o seu predecessor nos dera um 
testemunho precioso e inesquecível de como vi-
ver na fé uma doença dolorosa e progressiva até 

à morte, Bento XVI deu-nos um belo testemunho 
de como viver com fé a fragilidade crescente da 
velhice por muitos anos até à morte. O facto de 
ter renunciado ao papado em tempo oportuno 
permitiu-lhe - a ele, e a nós com ele - trilhar esse 
caminho com grande serenidade.

Bento XVI teve o dom de ir até ao fim do seu 
caminho mantendo a mente lúcida, aproximan-
do-se com esperança, plenamente consciente, 
daquelas “realidades últimas” sobre as quais teve 
como poucos a coragem de pensar e falar, graças 
à fé que recebeu e viveu. Como teólogo e como 

Papa, falou-nos delas de forma profunda, credível 
e convincente. As suas páginas e as suas palavras 
sobre a escatologia, a sua encíclica sobre a espe-
rança, continuam a ser um dom para a Igreja que 
a sua oração silenciosa selou durante os longos 
anos do seu retiro “sobre o monte”. 

A LEITURA DO ANTIGO PORTA-VOZ

Bento XVI, uma vida 
dedicada a encontrar 
o rosto de Jesus *
Federico Lombardi, sj

Continuo a pensar que [a trilogia 
teológica sobre Jesus Cristo] é 
parte essencial do seu testemunho 
de serviço como Papa, ou seja, 
como um crente que reconhece em 
Jesus o Filho de Deus, e em cuja fé 
podemos apoiar também a nossa.

* Tradução do Correio de Coimbra
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Das muitas coisas que podem ser recordadas 
do seu pontificado, aquela que, honestamente, 
me pareceu e continua a parecer a mais extraor-
dinária foi precisamente que naqueles anos ti-
vesse conseguido escrever e completar a sua tri-
logia sobre Jesus. Como poderia um Papa, com as 
responsabilidades e preocupações da Igreja uni-
versal, que carregava sobre os ombros, escrever 
uma obra como aquela? Foi certamente o resul-
tado de uma vida inteira de reflexão e pesquisa. 
Mas, evidentemente, a motivação, a paixão inte-
rior, tinha que ser excecional. As suas páginas 
saíram da pena de um estudioso, mas ao mes-
mo tempo de um crente que dedicou a sua vida 
a encontrar o rosto de Jesus e que viu nisso, ao 
mesmo tempo, o cumprimento da sua vocação e 
o seu serviço aos outros.

Nesse sentido, compreendendo porque ele não 
quis que aquela obra fosse considerada “magisté-
rio pontifício”, continuo a pensar que ela é parte 
essencial do seu testemunho de serviço como 
Papa, ou seja, como um crente que reconhece em 
Jesus o Filho de Deus, e em cuja fé podemos apoiar 
também a nossa. Por isso, não posso considerar 
coincidência casual que o momento de renunciar 
ao papado, no verão de 2012, coincida com a con-
clusão da trilogia sobre Jesus. Cumprido o tempo 
de uma missão centrada na fé em Jesus Cristo.

Não há dúvida de que o pontificado de Bento 
XVI se caracterizou mais pelo seu magistério do 
que pelo seu governo. “Eu sabia bem que a minha 
força – se é que a tinha – era a de apresentar a fé 
de modo adequado à cultura do nosso tempo” (...). 

Uma fé sempre em diálogo com a razão, uma fé 
sensata; uma razão aberta à fé. O Papa Ratzinger 
foi justamente respeitado por quem está aten-
to aos movimentos do pensamento e do espírito 
e procura ler os acontecimentos no seu sentido 
mais profundo e de longo prazo, sem se ficar pela 
superfície dos acontecimentos e da mudança. 
Não é à toa que alguns de seus grandes discur-
sos diante de audiências não só eclesiais, mas 
de representantes de toda a sociedade, em Lon-
dres, em Berlim..., ficaram gravados na memória. 
Ele não tinha medo do confronto com diferentes 
ideias e posições. Olhava com lealdade e clarivi-
dência para as grandes interrogações, para o obs-
curecimento da presença de Deus no horizonte 
da humanidade contemporânea, para as ques-
tões sobre o futuro da Igreja, particularmente no 
seu país e na Europa. E procurava enfrentar os 
problemas com lealdade, sem lhes fugir, por mais 
dramáticos que fossem; pois a fé e a inteligên-
cia da fé permitiram-lhe encontrar sempre uma 
perspetiva de esperança.

O valor intelectual e cultural de Joseph Ratzin-
ger é conhecido demais para que seja preciso re-
petir louvores. Quem soube desvendá-lo e valori-
zá-lo para a Igreja universal foi João Paulo II. Por 
24 anos dos 26 de pontificado do seu predeces-
sor, Ratzinger foi prefeito da Congregação para a 
Doutrina da Fé. Duas personalidades diferentes, 
mas – permita-se-me dizê-lo - uma “combina-
ção perfeita”. O amplo pontificado do Papa Wo-
jtyla não pode ser pensado com rigor, do ponto 
de vista doutrinal, sem a presença do Cardeal 
Ratzinger e a confiança depositada nele, na sua 
teologia eclesial, na amplitude e no equilíbrio do 
seu pensamento. Servir a unidade da fé da Igre-
ja nas décadas seguintes ao Concílio Vaticano II, 
enfrentando as tensões e desafios desse tempo 
no diálogo com o judaísmo, no ecumenismo, no 
diálogo com outras religiões, no confronto com 
o marxismo, no contexto da secularização e da 
transformação da visão do homem e da sexuali-
dade ... conseguindo propor uma síntese doutri-
nal tão ampla e harmoniosa como a do Catecismo 
da Igreja Católica, acolhida pela grande maioria 
da comunidade eclesial com inesperado consen-
so, para levar esta comunidade a cruzar o limiar 
do terceiro milénio sentindo-se portadora de 
uma mensagem de salvação para a humanidade...

Olhava com lealdade e 
clarividência para as grandes 
interrogações, para o 
obscurecimento da presença 
de Deus no horizonte da 
humanidade contemporânea, 
para as questões sobre o futuro 
da Igreja, particularmente 
no seu país e na Europa.
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De facto, aquela longa e extraordinária colabo-
ração foi a preparação para o pontificado de Bento 
XVI, visto pelos cardeais como o mais adequado 
continuador e sucessor da obra do Papa Wojtyla. 
Ao olhar de conjunto sobre o itinerário de Joseph 
Ratzinger não escapa – pelo contrário, impres-
siona – a continuidade do seu fio condutor e ao 
mesmo tempo a progressiva ampliação do hori-
zonte do seu serviço. A vocação de Joseph Ratzin-
ger é, desde o início, uma vocação sacerdotal, ao 
mesmo tempo voltada para os estudos teológicos 
e para o serviço litúrgico e pastoral. Progride atra-
vés de suas várias etapas, do Seminário às primei-
ras experiências pastorais e ao ensino universitá-
rio; depois, o horizonte tem um primeiro grande 
alargamento para a experiência da Igreja univer-
sal com a participação no Concílio e as relações 
com os grandes teólogos da época; volta à ativi-
dade académica de estudo teológico, mas sem-
pre no centro do debate e da experiência eclesial; 
depois alarga-se novamente no serviço pastoral 
da grande arquidiocese de Munique; passa defi-
nitivamente ao serviço da Igreja universal com o 
chamamento para conduzir a Doutrina da Fé em 
Roma; finalmente, um novo chamamento leva-o 
ao governo de toda a comunidade eclesial. O ho-
rizonte tornou-se total não só para o seu pensa-
mento, mas também para o seu serviço sacerdo-
tal e pastoral. Servir toda a comunidade da Igreja, 
conduzi-la com inteligência pelos caminhos do 
nosso tempo e zelar pela unidade e genuinidade 
da sua fé. O lema escolhido por ocasião da sua or-
denação episcopal, “Colaboradores da Verdade” 
(João 3, 8), exprime muito bem todo o fio condu-
tor da vida e da vocação de Joseph Ratzinger, se 
compreendermos que para ele a verdade não era 
de todo um conjunto de conceitos abstratos, mas 
algo incarnado, em última análise, na pessoa de 
Jesus Cristo.

O pontificado de Bento XVI também é e será co-
mumente lembrado como um pontificado mar-
cado por tempos de crise e dificuldade. É verdade, 
e seria incorreto encobri-lo. Mas isso não pode ser 
visto e avaliado superficialmente. Quanto às críti-
cas e oposições internas ou externas, ele mesmo 
lembrou com um sorriso que vários outros Papas 
enfrentaram tempos e situações muito mais dra-
máticas. Sem necessidade de voltar às persegui-
ções dos primeiros séculos, pode-se pensar em 

Pio IX, ou em Bento XV quando condenou a “ma-
tança inútil”, ou nos contextos em que os Papas 
atuaram durante as guerras mundiais. Portanto, 
ele não se considerava um mártir. Nenhum Papa 
pode imaginar não ter que se encontrar com crí-
ticas, dificuldades e tensões. Isso não quer dizer 
que, se necessário, não soubesse reagir às críticas 
com vivacidade e decisão, como aconteceu com a 
inesquecível Carta escrita aos Bispos em 2009, 
após o caso da remissão da excomunhão aos lefe-
bvrianos e do “caso Williamson”; uma carta apai-
xonada que expressava, como o seu secretário me 
comentou, “Ratzinger em seu estado mais puro”.

No entanto, aquela que foi a cruz mais pesada 
do seu pontificado, cuja gravidade já tinha co-
meçado a perceber quando estava na Doutrina 
da Fé e que continua a manifestar-se hoje como 
uma prova e um desafio de magnitude histórica 
para a Igreja, foi a questão dos abusos sexuais. 
Também eles foram motivo de críticas e ataques 
pessoais que lhe foram dirigidos até aos seus 
últimos anos e, portanto, motivo de profundo 
sofrimento. Tendo eu estado também muito en-
volvido nestes assuntos durante o seu pontifi-
cado, estou firmemente convencido de que ele 
viu de forma cada vez mais lúcida a gravidade 
do problema e teve grande mérito em abordá-
-lo com amplitude e profundidade de visão nas 
suas diversas dimensões: escuta das vítimas; 
rigor na procura da justiça diante dos crimes; 
cura das feridas; estabelecimento de normas e 
procedimentos adequados; formação e preven-
ção do mal. Foi apenas o começo de uma longa 

No entanto, aquela que foi a cruz 
mais pesada do seu pontificado, 
cuja gravidade já tinha começado 
a perceber quando estava na 
Doutrina da Fé e que continua a 
manifestar-se hoje como uma 
prova e um desafio de magnitude 
histórica para a Igreja, foi a 
questão dos abusos sexuais.
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caminhada, mas nas direções certas e com mui-
ta humildade. Bento nunca se preocupou com 
uma “imagem” de si mesmo ou da Igreja que não 
correspondesse à verdade. E mesmo neste cam-
po ele sempre se moveu na perspetiva de um 
homem de fé. Além das medidas pastorais ou 
jurídicas, necessárias para enfrentar o mal nas 
suas manifestações, sentiu a terrível e misterio-
sa força do mal e a necessidade de apelar à graça 
para não se deixar abater por ela no desespero e 
encontrar o caminho da cura, da conversão, pe-
nitência e purificação, de que o povo, a Igreja e a 
sociedade precisam.

Quando me pediram para resumir, com um 
episódio, a história do pontificado de Bento XVI, 
lembrei-me da Vigília de Oração na Jornada Mun-
dial da Juventude de Madrid, em 2011, na grande 
esplanada do Aeroporto Cuatro Vientos, na qual 
participava um milhão de jovens. Já era noite, e a 
escuridão adensava-se quando o Papa começou o 
seu discurso. A certa altura, deu-se um verdadei-
ro furacão de chuva e vento. Os sistemas de ilu-
minação e som deixaram de funcionar e muitas 
das tendas em torno da esplanada desabaram. A 

situação tornou-se realmente dramática. O Papa 
foi instado pela sua equipa a sair e abrigar-se, 
mas recusou. Com paciência e coragem, perma-
neceu sentado no seu lugar no palco aberto, pro-
tegido por um simples guarda-chuva balançan-
do ao vento. Toda a assembleia imensa seguiu o 
seu exemplo, com confiança e paciência. Passa-
do algum tempo, a tempestade acalmou, a chu-
va parou e instalou-se uma grande e inesperada 
calmaria. As instalações voltaram a funcionar. 
O Papa terminou o seu discurso e o maravilhoso 
ostensório da Catedral de Toledo foi levado para 
o centro do palco para a adoração eucarística. O 
Papa ajoelhou-se em silêncio diante do Santís-
simo Sacramento e atrás dele, na escuridão, a 
imensa assembleia uniu-se numa prolongada 
oração na mais absoluta calma.

Em certo sentido, esta pode ficar como a ima-
gem não só do pontificado, mas também da pró-
pria vida de Joseph Ratzinger e do horizonte da 
sua caminhada. Ao mesmo tempo que ele entra 
agora no silêncio definitivo diante do Senhor, 
também nós continuamos a sentir-nos atrás 
dele e com ele. k
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É com enorme tristeza que recebemos a 
notícia da morte, aos 95 anos, do Papa 
Emérito Bento XVI. Queremos exprimir 

a nossa oração por Bento XVI, intercedendo para 
que o Senhor o acolha na sua comunhão eterna, 
e por toda a Igreja que vive este momento de luto 
na esperança da ressurreição.

Bento XVI fica para sempre na história da Igreja 
pela receção e aplicação das orientações do Con-
cílio Vaticano II, consolidando, no seguimento 
de São Paulo VI e São João Paulo II, aspetos fun-
damentais do percurso da vida da Igreja com a 
sua solidez teológica aliada à dimensão pastoral 
evangelizadora; pelo vasto e profundo magistério 
apostólico, nomeadamente a primeira encíclica 
“Deus Caritas Est” a pautar todo o seu pontificado; 
pelo diálogo entre razão e fé, fomentando o cons-
tante diálogo com a cultura; pelo despertar para a 
purificação e reforma da Igreja em coerência com 
os princípios eclesiais.

Como afirmou hoje o Presidente da CEP, «Bento 

XVI é um homem que, na sua biografia, conta com 
uma posição fundamental, sobretudo nos campos 
da racionalidade, da relação entre razão e fé. É um 
Papa que me habituei a ler como indicador da teo-
logia do Vaticano II, na sua seriedade e fundamen-
tação, no horizonte da fé para o homem moderno».

A coragem de ter pedido a resignação quando já 
não sentia condições para continuar o exercício 
do seu ministério fica como legado e lição para 
a história da Igreja na compreensão coerente do 
ministério petrino.

As dioceses e todas as comunidades cristãs e 
religiosas reconhecem o carinho que Bento XVI 
nutria por Portugal, nomeadamente aquando da 
sua significativa visita em 2010, e manifestam a 
sua união neste momento de dor e de esperança, 
com tempos de oração e outras expressões agra-
decidas, invocando o eterno descanso de Bento 
XVI junto de Deus Pai.

Lisboa, 31 de dezembro de 2022

FALECIMENTO DO PAPA BENTO XVI

Comunicado da 
Conferência Episcopal 
Portuguesa
Conferência Episcopal Portuguesa

PUB
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No dia 11 de fevereiro de 2013, 
Bento XVI dirigia-se assim aos cardeais 
reunidos no Consistório público convocado 
para a canonização dos 800 mártires de 
Otranto, de Madre Laura, a primeira santa 
colombiana, e Madre Lupita, do México:

Caríssimos Irmãos,

Convoquei-vos para este Consistório não 
só por causa das três canonizações, mas 
também para vos comunicar uma deci-

são de grande importância para a vida da Igreja.
Depois de ter examinado repetidamente a mi-

nha consciência diante de Deus, cheguei à certeza 
de que as minhas forças, devido à idade avançada, 
já não são idóneas para exercer adequadamente 
o ministério petrino.

Estou bem consciente de que este ministério, 
pela sua essência espiritual, deve ser cumprido 
não só com as obras e com as palavras, mas tam-
bém e igualmente sofrendo e rezando.

Todavia, no mundo de hoje, sujeito a rápidas 
mudanças e agitado por questões de grande rele-
vância para a vida da fé, para governar a barca de 
São Pedro e anunciar o Evangelho, é necessário 
também o vigor quer do corpo quer do espírito; 
vigor este, que, nos últimos meses, foi diminuin-
do de tal modo em mim que tenho de reconhecer 
a minha incapacidade para administrar bem o 
ministério que me foi confiado.

Por isso, bem consciente da gravidade deste 
ato, com plena liberdade, declaro que renuncio 
ao ministério de Bispo de Roma, Sucessor de São 
Pedro, que me foi confiado pela mão dos Cardeais 
em 19 de abril de 2005, pelo que, a partir de 28 de 
fevereiro de 2013, às 20h, a sede de Roma, a sede 
de São Pedro, ficará vacante e deverá ser convo-
cado, por aqueles a quem tal compete, o Conclave 
para a eleição do novo Sumo Pontífice.

Caríssimos irmãos, verdadeiramente de cora-

ção vos agradeço por todo o amor e a fadiga com 
que carregastes comigo o peso do meu minis-
tério, e peço perdão por todos os meus defeitos. 
Agora, confiemos a Santa Igreja à solicitude do 
seu Pastor Supremo, Nosso Senhor Jesus Cristo, 
e peçamos a Maria, sua Mãe Santíssima, que as-
sista, com a sua bondade materna, os Padres Car-
deais na eleição do novo Sumo Pontífice. Pelo que 
me diz respeito, nomeadamente no futuro, quero 
servir de todo o coração, com uma vida consagra-
da à oração, a Santa Igreja de Deus”. k

PARA MEMÓRIA

Bem consciente da gravidade 
deste ato e com plena liberdade

© Mazur/www.thepapalvisit.org.uk
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LITURGIA

Leitura do Livro de Isaías Is 60, 1-6
Levanta-te e resplandece, Jerusalém, porque 
chegou a tua luz e brilha sobre ti a glória do Se-
nhor. Vê como a noite cobre a terra e a escuridão 
os povos. Mas, sobre ti levanta-Se o Senhor e a sua 
glória te ilumina. As nações caminharão à tua luz 
e os reis ao esplendor da tua aurora. Olha ao re-
dor e vê: todos se reúnem e vêm ao teu encontro; 
os teus filhos vão chegar de longe e as tuas filhas 
são trazidas nos braços. Quando o vires ficarás ra-
diante, palpitará e dilatar-se-á o teu coração, pois 
a ti afluirão os tesouros do mar, a ti virão ter as 
riquezas das nações. Invadir-te-á uma multidão 
de camelos, de dromedários de Madiã e Efá. Virão 
todos os de Sabá, trazendo ouro e incenso e pro-
clamando as glórias do Senhor.

Salmo Responsorial Sl 71
Virão adorar-Vos, Senhor,
todos os povos da terra.

Leitura da Epístola aos Efésios Ef 3, 2-3a.5-6
Irmãos: Certamente já ouvistes falar da graça que 
Deus me confiou a vosso favor: por uma revela-
ção, foi-me dado a conhecer o mistério de Cristo. 
Nas gerações passadas, ele não foi dado a conhe-
cer aos filhos dos homens como agora foi revela-

do pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos 
e profetas: os gentios recebem a mesma herança 
que os judeus, pertencem ao mesmo corpo e par-
ticipam da mesma promessa, em Cristo Jesus, por 
meio do Evangelho.

Aleluia Mt 2, 2
Vimos a sua estrela no Oriente
e viemos adorar o Senhor.

Evangelho segundo São Mateus Mt 2, 1-12
Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias 
do rei Herodes, quando chegaram a Jerusalém 
uns Magos vindos do Oriente. «Onde está – per-
guntaram eles – o rei dos judeus que acaba de 
nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e vie-
mos adorá-l’O». Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes 
ficou perturbado e, com ele, toda a cidade de Jeru-
salém. Reuniu todos os príncipes dos sacerdotes 
e escribas do povo e perguntou-lhes onde devia 
nascer o Messias. Eles responderam: «Em Belém 
da Judeia, porque assim está escrito pelo Profeta: 
‘Tu, Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum 
a menor entre as principais cidades de Judá, pois 
de ti sairá um chefe, que será o Pastor de Israel, 
meu povo’». Então Herodes mandou chamar se-
cretamente os Magos e pediu-lhes informações 

SOLENIDADE DA EPIFANIA DO SENHOR 

8 janeiro 2023 Ano A

PALAVRA DE DEUS
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precisas sobre o tempo em que lhes tinha apare-
cido a estrela. Depois enviou-os a Belém e disse-
lhes: «Ide informar-vos cuidadosamente acerca 
do Menino; e, quando O encontrardes, avisai-me, 
para que também eu vá adorá-l’O». Ouvido o rei, 
puseram-se a caminho. E eis que a estrela que ti-
nham visto no Oriente seguia à sua frente e parou 
sobre o lugar onde estava o Menino. Ao ver a es-
trela, sentiram grande alegria. Entraram na casa, 
viram o Menino com Maria, sua Mãe, e, prostran-
do-se diante d’Ele, adoraram-n’O. Depois, abrin-
do os seus tesouros, ofereceram-Lhe presentes: 
ouro, incenso e mirra. E, avisados em sonhos para 
não voltarem à presença de Herodes, regressa-
ram à sua terra por outro caminho.

Proposta de cânticos  
2º Domingo Comum, 15 de janeiro

Entrada
Toda a terra vos adore  |  CEC II 10-11-13
Eu venho, Senhor  |  CEC II 75-76-77
Como é admirável, Senhor  |  CEC II 114

Apresentação dos dons
Cremos em vós, ó Deus  |  NCT 692
Ó glória eterna do Céu  |  NCT 570
A vós, Deus e Senhor  |  NCT 56

Comunhão
O Cordeiro de Deus  |  CECII 58
O Cordeiro de Deus  |  CEC II 121
Este é Aquele  |  CEC I 78

Pós-comunhão
Jesus Cristo amou-nos  |  CEC II 135
O amor de Deus  |  CEC II 21
A luz de Cristo  |  NCT 370

Capela da Casa de Infância Doutor Elysio de Moura
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O evangelista Mateus, quando escreve 
sobre a Boa Nova já presente no nasci-
mento de Jesus, procura confirmar os 

seus leitores em duas afirmações fundamentais 
da fé: 1) que aquele Menino é verdadeiramente 
Deus já no seu nascimento; 2) que naquele Me-
nino se cumprem todas as promessas do Antigo 
Testamento. Mas ao insistir tão fortemente nes-
tas duas afirmações fundamentais, Mateus dá-se 
conta de que ficar só nelas também seria erróneo: 
é preciso dizer que aquele Menino é Deus, mas 
também é preciso dizer que ele é verdadeiramen-
te homem; é preciso dizer que naquele Menino se 
cumprem todas as promessas do Antigo Testa-
mento, mas é preciso também dizer que ele ultra-
passa todas as barreiras religiosas, culturais e po-
líticas judaicas e é cumprimento das promessas 
de Deus para toda a humanidade. É à necessidade 
de dar resposta a estas duas afirmações comple-
mentares que o evangelho de hoje responde. 

Para isso, Mateus recorre, mais uma vez, a uma 
profecia do Antigo Testamento (no Menino Jesus 
cumprem-se todas as profecias!), àquela de Isaías 
que lemos na primeira Leitura. Mas vai mudá-la 
em dois pormenores. O primeiro é: enquanto, em 
Isaías, os povos trariam a Jerusalém ouro e in-
censo, os Magos de Mateus trazem ouro, incenso 
e mirra. Este atrevimento de Mateus para mudar 
no seu cumprimento uma profecia tão conheci-
da, é de tal modo provocante para os seus leito-
res, que diz tudo sem mais explicações: aquele 
Menino é Deus (incenso), é rei (ouro), mas é tam-
bém homem, mortal (a mirra estava ligada ao 
amortalhamento). 

Judeus e gentios

Para um judeu, só Deus é Deus. Dizer que 
aquele Menino é Deus provoca escân-
dalo. Mais escândalo ainda se se diz ao 

mesmo tempo que é também verdadeiramen-
te homem! E mais ainda se morre numa cruz! 
Curiosamente, contudo, há um grupo crescen-
te de judeus que aceita isto, tornando-se cris-
tãos. Aliás, parecem aceitar mais facilmente que 
aquele Menino seja verdadeiramente Deus, Rei e 
Homem do que aceitar que a salvação de Deus 
seja para toda a humanidade! Na verdade, a pró-
pria profecia de Isaías usada por Mateus é extre-
mamente judaico-centrada. Em Isaías os povos 
vêm todos a Jerusalém para lá ficarem a servi-
-la, sem caminho de regresso!  Diz Isaías mais à 
frente: “As tuas portas estarão sempre abertas, 
nem de dia nem de noite se fecharão, para traze-
rem até ti a riqueza dos povos e os seus reis con-
duzem o cortejo. Pois o povo e o reino que não 
te servirem perecerão; esses povos ficarão to-
talmente arruinados”. E é aqui que Mateus faz a 
segunda mudança à profecia de Isaías: os Magos 
não ficam lá a “servir” Jerusalém, mas regres-
sam à sua terra por outro caminho, segundo a 
própria vontade de Deus (“avisados em sonhos”, 
exatamente como José). Aquele Menino é Deus, 
Rei e Homem verdadeiramente para toda a hu-
manidade, sem servilismos políticos, religiosos 
ou culturais de uns povos a outros.

Esta universalização do cristianismo encon-
trava, pois, muitas dificuldades e de algum modo 
só foi possível por “graça” especial de algumas 

Este Menino é 
verdadeiramente 
Deus, Rei e Homem

NEM SÓ DE PÃO
COMENTÁRIO À LITURGIA DOMINICAL

CARLOS NEVES
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pessoas, como São Paulo, que afirma claramen-
te: “os gentios recebem a mesma herança que os 
judeus, pertencem ao mesmo corpo e participam 
da mesma promessa, em Cristo Jesus, por meio 
do Evangelho” (segunda Leitura).

Quanto continuamos a 
fabricar estrangeiros!

Estamos longe de ter ultrapassado esta di-
ficuldade de aceitação do outro, daquele 
que é diferente de nós, judeu ou gentio. 

Dificuldade em acolher esta novidade: o Menino 
Deus, Rei e Homem veio tornar-nos irmãos, fra-
ternizar-nos: a todos! Por causa dessa dificulda-
de, nós, que O adoramos como Deus, que nos di-
zemos seus súbditos, que o chamamos de “irmão”, 
continuamos a criar estrangeiros de mais! Por ra-
zões de nacionalidade, certamente, e aí nem nos 
coibimos de os explorar profissionalmente, de os 
agredir fisicamente, de os explorar nos preços 
exorbitantes da habitação que lhe alugamos, só 
porque os sabemos fragilizados em razão da po-
breza e da nacionalidade de origem.  Mas também 
fabricamos “estrangeiros” em razão da cultura, da 
raça, da religião, do comportamento; às vezes até 
fabricamos estrangeiros dentro da nossa comu-
nidade cristã, do nosso mundo laboral, da nossa 
família. Na verdade, temos – ou pensamos que 
temos - demasiadas seguranças, crenças, rotinas, 
compromissos, relações estabilizadas, para que 
outros nos venham “perturbar”, seja eles ques-
tionadores do presente ou profetas de um futuro 
diferente – como Jesus de Nazaré.

A estrela e a Igreja

A literatura histórico-bíblica tem dedi-
cado muitas páginas à “estrela” como 
acontecimento astronómico, mas pode-

mos encontrar nela também, simbolicamente, a 
Igreja. Esta possibilidade é legitimada pelo facto 
de Mateus ser um evangelista profundamente 
eclesial. Então, se quisermos seguir esta linha de 
reflexão, a estrela torna-se parábola e a lição é 
simples: sempre que a Igreja brilha (como a estre-
la), os homens ao segui-la dirigem-se para aque-
le Deus, Rei e Homem nascido em Belém; sempre 
que o brilho da Igreja se apaga, os homens ficam 
desorientados e procuram respostas junto de ou-
tro tipo de “reis”, que se endeusam a si mesmos e 
que desprezam a humanidade, como Herodes. E 
se a Igreja volta a brilhar e a sinalizar o lugar onde 
está o Menino Deus, Rei e Homem, a humanida-
de volta a sentir grande alegria, entra na casa e vê 
o Menino com Maria, sua Mãe, e regressa à vida 
sempre por outro caminho…

Celebrar a Epifania do Senhor é, antes de mais, 
um imperativo de conversão pessoal, eclesial e 
cultural à fraternidade humana universal, na li-
nha de uma das principais insistências do Papa 
Francisco. O Menino é Deus, Rei e Homem para 
nós, que somos cristãos, mas também para toda 
a humanidade. Vamos ao lugar em que Ele se en-
contra, seguindo a Igreja que a Ele nos conduz; e 
sejamos também nós Igreja com brilho, para que 
todos os que O procuram O possam encontrar, 
com grande alegria, adorá-Lo e regressar às suas 
vidas por outro caminho. k
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ESPIRITUALIDADE

Estamos nos primeiros dias de um novo 
ano… O ano de 2023! E como em todas as 
passagens de ano, todos fazemos com-

promissos; todos renovamos desejos; todos ma-
nifestamos vontade em mudar. No entanto, todo 
este turbilhão de sentimentos e de momentos 
podem ser verdadeiros (des)compromissos de 
Ano Novo.

Nestes momentos de passagem de ano, todos 
vamos pedindo Paz; Amor; Saúde; Esperança; 
Fé…, mas, depois em cada dia, do mesmo ano, que 
atitudes tomamos e assumimos para a realização 
destes compromissos? Todos estes compromis-
sos, e outros, devem servir para nos ajudar a mu-
dar; para nos ajudar a crescer; para nos ajudarem 
a estar e a caminhar na sociedade de hoje e na 
própria Igreja. Estes compromissos de passagem 
de ano, renovando a nossa vida social, também 
nos levam a renovar a nossa vida espiritual. 

Ao longo de cada ano, ao longo da vivência de 
cada dia, não podemos desistir nem podemos 
baixar os braços. Os compromissos da nossa 
vida social e espiritual não podem perder-se 
no efémero; não podem ser num dia e deixar de 
ser no outro dia; não podem surgir em momen-
tos e deixar de ser noutros momentos. Os com-

promissos da nossa vida social e espiritual de-
vem fazer parte da nossa coluna vertebral, para 
que em cada dia os possamos viver; assumir e 
testemunhar.

A Igreja, em cada Ano Novo que começa, con-
vida-nos a olhar e a seguir a Virgem Santa Maria. 
Maria Santíssima é nossa Mãe e é com Ela que 
nós podemos contar. Maria tem sempre um lu-
gar para cada um de nós no Seu coração, assim 

(Des)compromissos 
de Ano Novo!
Jorge Germano

O compromisso pela Paz 
é verdadeiramente um 
compromisso social e espiritual… 
Nós não estamos sozinhos no 
mundo de hoje; nós precisamos 
de começar juntos a construção 
de um novo caminho; precisamos 
de começar juntos a sonhar novos 
rumos; precisamos de começar 
juntos a sermos homens novos.
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como nós devemos ter um lugar no nosso cora-
ção para Ela, para Jesus Cristo e para cada um 
dos nossos irmãos. 

A partir desta presença de Maria Santíssima 
como Mãe de Deus e nossa Mãe, podemos viver o 
compromisso de filhos de Deus e de irmãos uns 
dos outros; a partir da presença de Maria Santís-
sima como Mãe de Deus e nossa Mãe, podemos 
viver uma verdadeira familiaridade social e espi-
ritual. Uma familiaridade social, estando atentos 
às necessidades uns dos outros; estando atentos 
a todos aqueles e aquelas que continuam caídos 
à beira do caminho; e, uma familiaridade espiri-
tual, que nos leva a pedir e a rezar por cada um 
dos nossos irmãos.

Com a presença de Maria, a Igreja também nos 
convida, no início de cada ano, a renovar este 
compromisso da Paz. Neste sentido o Papa Fran-
cisco, na sua mensagem para o 1º dia deste ano 
de 2023, Dia Mundial da Paz, diz-nos que “com 
efeito, é juntos, na fraternidade e solidariedade, 
que construímos a paz, garantimos a justiça, su-

peramos os acontecimentos mais dolorosos. (…) 
Só a paz que nasce do amor fraterno e desinte-
ressado nos pode ajudar a superar as crises pes-
soais, sociais e mundiais”. 

Este compromisso pela Paz, é verdadeiramen-
te um compromisso social e espiritual… Nós não 
estamos sozinhos no mundo de hoje; nós preci-
samos de começar juntos a construção de um 
novo caminho; precisamos de começar juntos 
a sonhar novos rumos; precisamos de começar 
juntos a sermos homens novos. Neste novo ano, 
não podemos voltar a comprometer a constru-
ção da Paz… Neste novo ano, a Paz tem de ser 
um compromisso que nos implique e trans-
forme em novos homens e mulheres, em nova 
humanidade.

Mas, nestes primeiros dias de 2023, sermos 
filhos de Deus e irmãos uns dos outros; sermos 
homens novos implicados na construção de um 
mundo novo, que esteja marcado pela Paz, ainda 
é compromisso ou já passou a (des)compromis-
so social e espiritual? k
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OPINIÃO

Chegados a um Novo Ano, somos convi-
dados a lançar um olhar sobre o passado 
para melhor prepararmos o futuro. Um 

cristão que vê a sua história pessoal, assim como 
a de toda a humanidade, como uma história de 
Salvação, deverá viver o começo de um novo ano 
como uma oportunidade para tomar consciên-
cia da presença que Deus teve na sua vida no ano 
que finda. Não é fácil perceber essa presença de 
Deus em momentos difíceis, em horas amargas 
e dolorosas, n entanto, sabemos que Deus está 
connosco em todos os momentos, também nes-
ses, nos quais temos mais dificuldade em vê-l´O. 
Reconhecer e agradecer essa presença, prepara 
o nosso coração para o novo ano que agora co-
meça, pois, desconhecendo o que nos espera, 
sabemos que Deus está por nós e para nós e que, 
se quisermos, nada nos poderá separar do seu 
Amor, permanente e incondicional. Nós é que, 
muitas vezes, demasiadas vezes, nos afastamos 
desse Amor que ilumina e esclarece aquilo que, 

à primeira vista, é incompreensível e nos custa 
aceitar. Mais uma vez, é Nossa Senhora, Mãe de 
Deus feito homem, que nos ensina a confiar e 
aceitar aquilo que não compreendemos de ime-

“Com Maria, ensaiamos 
um sim. Queremos 
servir, fazer a vontade 
do Pai, nosso Pai!”
(Excerto do Hino da JMJ 2023)

Manuela Miranda

O ano 2023 vai ficar na história 
como o ano em que, em Portugal, 
se viveu a grande Jornada Mundial 
da Juventude (JMJ), um encontro 
grandioso que vai juntar mais 
de um milhão de pessoas. O hino 
da JMJ, traduzido já para muitas 
línguas, irá unir vozes de todas 
as partes do mundo que irão 
cantar “Com Maria, ensaiamos 
um sim. Queremos servir, fazer 
a vontade do Pai, nosso Pai”.
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diato. Maria disse “SIM”, mesmo sem entender 
tudo o que estava a acontecer com ela e através 
dela. Na narração evangélica do Natal, Nossa Se-
nhora não fala, diz-se apenas que “Maria guar-
dava todas estas coisas, meditando-as no cora-
ção” (Lc.2, 19) E o que seria que Maria guardava e 
meditava? Eram, com certeza, alegrias e aflições. 
Por um lado, o nascimento do seu Filho, a solici-
tude de José, a visita dos pastores, aquela noite 
de luz; mas, por outro, a desilusão de Jesus ter 
nascido num curral, as incertezas do futuro…O 
mesmo se passa com cada um de nós, a nossa 
vida é preenchida por momentos de alegria, mas 
também por momentos de dúvidas, de tristeza, 
de perdas, de sofrimento. Tal como Maria, somos 
convidados a meditar sobre todas essas coisas 
que nos acontecem e, se as vivermos em Deus, 
e com Deus, dialogando com Ele, deixando que 
Ele habite nas nossas vidas, evitaremos o medo, 
o desânimo, tudo aquilo que nos paralisa ou 
desvia do caminho da eternidade. Fomos criados 
para a eternidade que se conquista, aqui e agora, 
quando conseguimos fazer a vontade de Deus. 

Por isso, dissemos, no início, que a nossa história 
pessoal é uma história de salvação, isto é, nas-
cemos para viver e não para morrer. A vida que 
Deus nos quer dar é uma vida com abundância 
que se alcança quando pomos em prática o man-
damento novo que Jesus nos veio trazer: “Amai-
vos uns aos outros como Eu vos amei.” Jo 13, 34).

O ano 2023 vai ficar na história como o ano em 
que, em Portugal, se viveu a grande Jornada Mun-
dial da Juventude, (JMJ) um encontro grandioso 
que vai juntar mais de um milhão de pessoas. 
O hino da JMJ, traduzido já para muitas línguas, 
irá unir vozes de todas as partes do mundo que 
irão cantar “Com Maria, ensaiamos um sim. Que-
remos servir, fazer a vontade do Pai, nosso Pai”. 
Que bom seria que as palavras deste canto pene-
trassem profundamente no coração de quem as 
vai entoar! Teríamos, sem dúvida, em encontro 
grandioso não apenas em número de pessoas, 
mas, sobretudo, em frutos apostólicos. Dizer SIM, 
como Maria, aos planos que Deus tem para nós 
significa viver a fé na sua expressão mais plena, 
pois supõe uma total confiança em Deus! k
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“Na passagem do quarto centenário 
da sua morte, interroguei-me sobre 
o legado de São Francisco de Sales 

para a nossa época e achei iluminadoras a sua 
flexibilidade e capacidade de visão”, reflete o Papa 
Francisco na recente Carta Apostólica “Totum 
amoris est - tudo pertence ao amor”, publicada 
no dia 28 de dezembro, por ocasião do 4º cente-
nário da morte (28 de dezembro de 1622) daquele 
doutor da Igreja, padroeiro dos jornalistas e bispo 
“exilado” de Genebra. E, a partir daqui, o Santo Pa-
dre convida-nos a “reler nos dias de hoje algumas 
das suas opções cruciais, para habitar por dentro 
a mudança com sabedoria evangélica”.

Duas “opções cruciais” de 
Francisco de Sales

Para o Papa, a primeira destas opções cru-
ciais, é “reler e repropor a cada um, na sua 
condição específica, a relação feliz entre 

Deus e o ser humano”, na evidência de que, citan-
do Francisco de Sales, “a graça tem força, não para 
forçar, mas para atrair o coração; possui uma 
santa violência, não para violar, mas para tornar 
amorosa a nossa liberdade”. Por isso, conclui o 
Santo Padre, “cabe ao homem levantar-se ou não” 

e “o futuro não depende dum mecanismo invisí-
vel do qual os humanos são espetadores passi-
vos”, mas no qual são “protagonistas”.

A segunda grande opção crucial tem e ver com a 
devoção. Francisco de Sales descarta uma série de 
devocionismos desfasados da vida concreta, para 
afirmar, nas palavras do Papa, que a verdadeira 
devoção radica “numa raiz profundamente ligada 
à vida divina em nós”, e que tem a sua expressão 
na caridade. A devoção, em Francisco de Sales – 
interpreta o Santo Padre – “não tem nada de abs-
trato; antes, é um estilo de vida, um modo de estar 
no concreto da existência quotidiana. Congrega e 
interpreta as pequenas coisas do dia a dia: o ali-

CARTA APOSTÓLICA “TUDO PERTENCE AO AMOR”

Dois legados de Francisco de Sales 
para o nosso tempo: flexibilidade 
e capacidade de visão

Estar acima de si mesmo na 
oração e abaixo de si mesmo na 
vida e na ação, ser angélico na 
meditação e animal no diálogo, 
é um verdadeiro sinal de que 
tais arrebatamentos e êxtases 
não passam de divertimentos e 
enganos do espírito maligno.
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mento e o vestuário, o trabalho e o lazer, o amor e 
a geração, a atenção aos deveres profissionais; em 
resumo, ilumina a vocação de cada um”: “Atraves-
sar a cidade secular conservando a interioridade, 
combinar o desejo de perfeição com cada estado 
de vida encontrando um centro que não se sepa-
ra do mundo, mas ensina a viver nele, a apreciá-lo 
aprendendo também a guardar as justas distân-
cias do mesmo: tal era a sua intenção, e continua a 
ser uma lição preciosa para cada mulher e homem 
do nosso tempo”, conclui o Papa.

“O êxtase da vida”

A partir destas duas “opões cruciais” de 
Francisco de Sales, o Santo Padre vai 
deter-se, já no final da Carta Apostóli-

ca, sobre “o êxtase da vida”, pois “tudo isso levou o 
santo Bispo a considerar a vida cristã na sua inte-
gralidade como «o êxtase da ação e da vida»”. Mas, 
alerta logo o Papa, tal êxtase “não deve ser con-
fundido com uma fuga fácil ou uma retirada inti-
mista, e menos ainda com uma obediência triste 
e cinzenta”. “O êxtase é o excesso feliz da vida cris-
tã, projetada para além da mediocridade da mera 

observância”, “uma vida que reencontrou as fon-
tes da alegria, contra todo o seu definhamento, 
contra a tentação de se fechar em si mesma”.

Por fim, segundo a Carta Apostólica, São Francisco 
de Sales acrescenta dois critérios para a veracida-
de do êxtase: o estilo de vida e a sua fonte profunda. 
Quanto ao estilo de vida, “quem presume que está a 
elevar-se para Deus, mas não vive a caridade para 
com o próximo, engana-se a si mesmo e aos ou-
tros”, ou, citando o próprio Santo, «Estar acima de si 
mesmo na oração e abaixo de si mesmo na vida e na 
ação, ser angélico na meditação e animal no diálogo, 
é um verdadeiro sinal de que tais arrebatamentos e 
êxtases não passam de divertimentos e enganos do 
espírito maligno». “Assim – continua o Papa – para 
São Francisco de Sales, a vida cristã nunca é tal sem 
êxtase e, todavia, o êxtase não é autêntico sem a 
vida”. Quanto à fonte profunda do êxtase, ela reside 
no “amor manifestado pelo Filho incarnado”. Para 
São Francisco de Sales “«não há nada que faça tanta 
pressão sobre o coração do homem como o amor», 
e o ponto culminante de tal pressão é ver que «Je-
sus Cristo morreu por nós, deu-nos a vida com a sua 
morte. Vivemos apenas porque Ele morreu e mor-
reu por nós, para nosso benefício e em nós»”. k
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Sob o tema “Vida interior e solidariedade”, 
decorreu de 28 de dezembro a 1 de janeiro, 
o 45º Encontro Europeu promovido pela 

Comunidade de Taizé, destinado a jovens dos 18 aos 
35 anos de toda a Europa para um tempo de parti-
lha, oração e fraternidade entre diferentes Igrejas, 
línguas e nacionalidades. O Encontro decorreu no 
nordeste da Alemanha, na cidade de Rostock e ar-
redores. Como já aconteceu em anos anteriores, 
vários líderes políticos e religiosos enviaram men-
sagens aos jovens participantes, disponíveis em 
https://www.taize.fr/en_article35121.html.

 “Escolhestes interrogar-vos sobre a criativida-
de à qual Deus vos chama neste momento da his-
tória, em que muitos jovens vivem com ansieda-
de e às vezes com medo. Vemos no Evangelho que 
Jesus prepara os seus discípulos para resistir ao 
medo que paralisa, que bloqueia toda a iniciati-
va, que isola. Ele não lhes promete uma vida fácil, 
mas a sua paz. Acolhendo este Espírito, podereis 
dizer “não” à injustiça em todas as suas formas, 
deixando amadurecer em vós o “sim” que vos per-
mitirá buscar juntos as respostas aos desafios 
do nosso tempo”, escreveu o cardeal Edgar Peña 
Parra, em nome do Papa Francisco. Peña Parra 
refere-se ainda à guerra na Europa, para dizer 
aos jovens: “estais certamente preocupados e es-
candalizados com a mesma, e à procura das me-
lhores maneiras de lhe responder, a buscar o que 
podeis fazer juntos para ajudar a construir a paz 
e a fraternidade humana. Devemos estar lúcidos 
sobre o mal que nos cerca e também sobre aquele 
que às vezes habita os nossos corações. Diante do 
mal, o tema que vos reúne este ano, “Vida Interior 
e Solidariedade”, levar-vos-á a optar pela con-
fiança em Deus, sem desesperar da humanidade”. 

O Patriarca Ecuménico Bartolomeu I sublinha, 
na sua mensagem, a construção da unidade entre 
os cristãos - “um fato autoevidente, com o qual es-
tamos irreversivelmente comprometidos” - para 
insistir numa ideia comum com o Papa Francisco: 
“mesmo que as nossas Igrejas ainda não estejam 

prontas para se encontrarem em torno do mesmo 
cálice, os momentos de partilha, as oportunidades 
de intercâmbio, a realidade do vosso ‘estar juntos’ 
são a manifestação tangível de uma autêntica expe-
riência de comunhão”. E mais à frente acrescenta: “o 
nosso compromisso inabalável pela aproximação 
dos cristãos, pela unidade das nossas Igrejas, deve-
se à emergência de um kairós ecuménico, através 
do qual se manifesta a catolicidade eclesial, e do 
qual estais hoje a fazer uma experiência riquíssima”.  

A Rev. Anne Burkhardt, Secretária-geral da Fe-
deração Luterana, uma comunhão de 149 igre-
jas-membro, centrou a sua mensagem aos jovens 
participantes sobre a paz, a partir do cenário de 
guerra na Ucrânia, dizendo que “o plano de Deus 
para nosso mundo é um plano de reconciliação e 
paz”. “É esta boa notícia que nos obriga a traba-
lhar pela justiça e a opor-nos a todas as forças, 
potestades e principados, como escreve Paulo, 
que apenas querem dividir, fragmentar e destruir 
a criação que Deus planeou”.

“Enfrentamos tempos profundamente desafia-
dores. A COVID-19 exacerbou as fragilidades e in-
justiças. Os conflitos e as desigualdades estão a au-
mentar. O discurso de ódio e a desinformação estão 
a separar as pessoas. As mudanças climáticas, jun-
tamente com a perda de biodiversidade, ameaçam 
a nossa própria sobrevivência” – essa a constatação 
de António Guterres, Secretário-geral das Nações 
Unidas, para quem Taizé “representa um farol de 
esperança, paz e compaixão para inúmeras pes-
soas em todo o mundo”. Guterres, que guarda desta 
Comunidade ecuménica “boas recordações” de um 
encontro em que ele próprio participou enquanto 
estudante, destaca o papel dos jovens para enfren-
tar estas múltiplas emergências com que o mundo 
se confronta: “os jovens têm estado na vanguarda 
do fazer soar o alarme e pressionar por mudanças”. 
[…] As Nações Unidas estão com vocês, num esforço 
partilhado para construirmos um mundo mais jus-
to, sustentável e inclusivo para todos”, diz ele a con-
cluir a sua mensagem. k

ENCONTRO EUROPEU DE JOVENS

Optar pela confiança em Deus, 
sem desesperar da humanidade
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O discurso à Cúria romana do último Na-
tal terá sido um dos mais suaves e cur-
tos dos habituais discursos de Francisco 

àquela Cúria por ocasião de boas-festas natalícias, 
deixando entrever algum apaziguamento no inte-
rior da mesma, depois da grande reforma promo-
vida por Francisco e acompanhada pelo Conselho 
de Cardeais. Este ano o Santo Padre debruçou-se 
sobre o tema da conversão, tendo afirmado:

“Converter-se é aprender a tomar a sério cada 
vez mais a mensagem do Evangelho, procurando 
pô-la em prática na nossa vida. Não é simples-
mente manter-se longe do mal, mas praticar 
todo o bem possível: isto é converter-se! Peran-
te o Evangelho, permanecemos sempre como 
crianças necessitadas de aprender. Presumir que 
já aprendemos tudo faz-nos cair no orgulho espi-
ritual. […) O contrário da conversão é o fixismo, ou 
seja, a sub-reptícia convicção de não precisar de 
qualquer nova compreensão do Evangelho. Tra-

ta-se do erro de querer cristalizar a mensagem 
de Jesus numa forma única e sempre válida; ao 
passo que a forma deve poder sempre mudar a 
fim de a substância permanecer sempre a mes-
ma. A verdadeira heresia não consiste apenas em 
pregar outro Evangelho, como nos lembra Paulo 
(cf. Gal 1, 9), mas também em deixar de o traduzir 
nas linguagens e formas contemporâneas, como 
fez precisamente o Apóstolo dos Gentios. Conser-
var a mensagem de Cristo significa mantê-la viva, 
não enclausurá-la. […] Queridos irmãos e irmãs, 
é demasiado pouco denunciar o mal, inclusive 
aquele que se esconde entre nós. O que se deve 
fazer à vista dele, é decidir-se por uma conver-
são. A simples denúncia pode dar-nos a ilusão 
de termos resolvido o problema, mas na realida-
de aquilo que conta é realizar mudanças que nos 
ponham na condição de não mais nos deixarmos 
enclausurar pelas lógicas do mal, que muitas ve-
zes são lógicas mundanas”. k

DISCURSO DO PAPA FRANCISCO À CÚRIA ROMANA

A verdadeira heresia também 
está em deixar de traduzir o 
Evangelho nas linguagens e 
formas contemporâneas
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AGENDA

06
JAN. SÍNODO DOS BISPOS

Reunião da Equipa Sinodal Diocesana
A Equipa Sinodal Diocesana reúne amanhã, 6 de janeiro, na Casa Episcopal, para dar 
andamento às repostas pedidas nesta fase “Continental” pela Secretaria-geral do 
Sínodo 2021-2024 “Por uma Igreja Sinodal – comunhão, participação e missão”.

07
JAN. CONCERTO DE REIS

Igreja da Rainha Santa
A Confraria da Rainha Santa Isabel promove a realização de um Concerto 
de Reis, sob a designação de “Mistérios Gozosos”, pelo Coro de Santo 
Agostinho, sob a direção de Bruno Costa, na Igreja da Rainha Santa Isabel, em 
Coimbra, no próximo dia 7 de janeiro, pelas 21h30. A entrada é livre.

07
JAN. CANTARES AO MENINO

Sé Nova
A comunidade paroquial da Sé Nova promove no dia 7 de janeiro os 
“Cantares ao Menino” com a presença de alguns grupos culturais 
na igreja da Sé Nova, logo a seguir à missa das 18h.

07
JAN. CONCERTO DE REIS SOLIDÁRIO

Seminário Maior de Coimbra
O Seminário Maior de Coimbra promove no dia 7 de janeiro, às 18h, no Salão de 
São Tomás, um Concerto de Reis, dinamizado pelo Coro da Comunidade das 11. 
O concerto é gratuito (embora seja pedida uma inscrição, a fazer em: 
seminariomaiordecoimbra@gmail.com), mas tem caráter solidário: cada um dará o 
que quiser. O produto da generosidade das pessoas destina-se a ajudar cinco famílias 
carenciadas da cidade de Coimbra, que envolvem, no total, 7 adultos e 10 crianças.
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10
JAN. SECRETARIADO DIOCESANO DA CATEQUESE

Formação Ser Catequista
O Secretariado Diocesano da Evangelização e Catequese promove no dia 10 de janeiro, às 21h, 
o sexto Encontro de Formação para Catequistas, do projeto de formação “SER CATEQUISTA”.

11
JAN. CONHECER BEM A JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE

Reunião com o clero
Reunião do Comité Organizador Diocesano (COD) de Coimbra com os 
párocos de toda a Diocese, no dia 11 de janeiro, às 10h, no Seminário, para 
informação e pedidos de esclarecimento sobre toda a dinâmica da Jornada 
Mundial da Juventude e, em particular, dos Dias nas Dioceses.

13
JAN. COMISSÃO DIOCESANA JUSTIÇA E PAZ

Colóquio “Pobreza em Portugal”
Sob o título “Pobreza em Portugal – Reflexões 
do primeiro quartil do séc. XXI”, a Comissão 
Diocesana Justiça e Paz, em parceria com a Coimbra 
Business School e a ACEGE, promove no dia 13 
de janeiro, às 17h30, no Auditório Marques de 
Almeida (Coimbra Business School/ISCAC) um 
Colóquio com a participação de Carlos Farinha 
Rodrigues e Jardim Moreira. Entrada livre.

17e18
JAN. JORNADAS DE FORMAÇÃO PERMANENTE

Liturgia – lugar de encontro com Cristo
Nos dias 17 e 18 de janeiro, no Seminário Maior de Coimbra, sob o tema 
“Liturgia - lugar de encontro com Cristo”, tendo como referência a 
Carta Apostólica Desiderio desideravi. Inscrições a decorrer.

22
JAN. EM PEDRÓGÃO GRANDE

Concerto “Há pressa no ar”
A Tournée “Há Pressa no Ar”, do Coro COD Coimbra, regressa aos palcos já no dia 22 de 
janeiro, na Casa Municipal da Cultura de Pedrógão Grande, pelas 17h. A organização é 
do COD Coimbra, COT S. João Paulo II, COT F.A.Z. + e COT Peregrinos do Zêzere com o 
alto patrocínio do Município de Pedrógão Grande. Bilhetes brevemente disponíveis!
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23
JAN. DIA JMJ

Vigília na Sé Velha
Uma vigília de oração todos os dias 23 de cada mês, promovida pelo COD de 
Coimbra, em comunhão com as outras dioceses do país, a caminho da JMJ 
Lisboa 2023. A próxima é no dia 23 de janeiro, às 21h15, na Sé Velha.

24
JAN. CLERO DIOCESANO

Encontro de padres novos
O próximo “Encontro de Padres Novos” da Diocese de Coimbra é no dia 24 de janeiro. 
Este é um encontro inserido no modelo de acompanhamento pelo senhor Bispo e pelo 
senhor Reitor do Seminário dos padres com menos anos de ministério sacerdotal.

31
JAN. CENTRO DE APOIO À FAMÍLIA

24º Aniversário
O Serviço promovido pelo Secretariado Diocesano da Pastoral da 
Família em colaboração com o Instituto Secular das Cooperadoras da 
Família vai celebrar no dia 31 de janeiro o seu 24º aniversário.

10
FEV. “JOVEM, LEVANTA-TE! CRISTO VIVE.”

Reunião dos secretariados diocesanos de ação pastoral
Os diferentes Secretariados Diocesanos de ação pastoral e outros serviços relevantes 
vão ter a sua reunião comum no dia 10 de fevereiro. Trata-se basicamente de 
um encontro anual proposto pela diocese para interconhecimento e análise da 
implementação do Plano Pastoral Diocesano a partir da sua intervenção.

9a12
FEV. PASTORAL JUVENIL

Convívio Fraterno
O próximo Convívio Fraterno diocesano vai decorrer de 9 a 12 de fevereiro, 
na casa do Instituto Secular Missionário Servas do Apostolado, no Almegue, 
Coimbra. As inscrições estão já a decorrer nas redes sociais do movimento.

2a4
FEV.

ÂMBITO SUPRADIOCESANO

“A CAMINHO DE UMA PASTORAL LAUDATO SI”

Jornadas Nacionais da Pastoral do Turismo
Evento decorre na Diocese de Coimbra (Seminário Maior), de 2 a 4 de 
fevereiro, e conta com a presença, entre outros peritos, do Prefeito para 
o Dicastério da Evangelização, Monsenhor Rino Fisichella.
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11
FEV.

ÂMBITO SUPRADIOCESANO

“A URGÊNCIA DO AGORA”

Enovar 23 será no dia 11 de fevereiro
O Alpha Portugal retoma as Conferências E+NOVAR de forma presencial. 
Sob o tema “A Urgência do Agora”, o Enovar 23 vai decorrer no Centro de 
Congressos de Aveiro, no dia 11 de fevereiro de 2023, das 9h às 22h. As inscrições 
abriram no dia 1 de janeiro, com custo de 30€ até 15 de janeiro, de 35€ entre 
15 de janeiro e 5 de fevereiro, e de 45€ a partir de 6 de fevereiro.

18a25
JAN.

IGREJA UNIVERSAL

APRENDEI A FAZER O BEM, PROCURAI A JUSTIÇA (ISAÍAS 1,7)

Semana de oração pela Unidade dos cristãos decorre entre 18 e 25 de janeiro
Com material preparado e publicado em conjunto pelo Dicastério para a Promoção da 
Unidade dos Cristãos e pela Comissão Fé e Constituição do Conselho Mundial de Igrejas.
“O período tradicional, no hemisfério norte, para a Semana de Oração 
pela Unidade dos Cristãos vai de 18 a 25 de janeiro. Essas datas foram 
propostas em 1908 por Paul Watson porque cobriam os dias entre as festas 
de São Pedro e São Paulo, tendo, portanto, um valor simbólico”.

22
JAN. DIA 22 DE JANEIRO

Igreja celebra o quarto Domingo da Palavra de Deus
Sob o tema “O que vimos é o que vos anunciamos” (1Jo 1,3), a Igreja vai celebrar no dia 
22 de janeiro o Domingo da Palavra de Deus. No Vaticano, o Papa Francisco presidirá à 
Missa na Basílica de São Pedro, na qual instituirá Leitores e Catequistas. A celebração 
acontece pelo quarto ano consecutivo, depois do Papa Francisco a ter instituído no dia 30 
setembro 2019 (dia da festa litúrgica de São Jerónimo), pelo Motu Proprio “Aperuit illis”. O 
Domingo da Palavra de Deus foi fixado por Francisco no III Domingo do Tempo Comum, 
e pretende “fazer crescer no povo de Deus uma religiosa e assídua familiaridade com as 
sagradas Escrituras, tal como ensinava o autor sagrado já nos tempos antigos: esta palavra 
«está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a praticares» (Dt 30, 14)”.

18
MAR. 24 HORAS PARA O SENHOR

“Tem piedade de mim, que sou pecador”
Segundo informação do Dicastério para a Evangelização, a celebração deste ano das “24 
horas para o Senhor” será sob o tema “Tem piedade de mim, que sou pecador”. A celebração 
vai decorrer na sexta-feira, 17 de março, e no sábado, 18 de março de 2023, com as igrejas das 
dioceses de todo o mundo unidas nesta iniciativa, apresentada como uma “oportunidade 
propícia para vivenciar o sacramento da Reconciliação no contexto da Adoração Eucarística”.
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IGREJA VIVA

nordeste

Alvares
alvares e pessegueiro

||||||||||||||||||||||||NOTÍCIAS

Centro Paroquial 
de Solidariedade 
Social da Freguesia 
de Alvares
No passado dia 16 de Dezem-
bro, o Centro Paroquial de So-
lidariedade Social da Fregue-
sia de Alvares, celebrou no Lar 
de São João Batista de Cortes 
a consoada do Natal.
A terminar, o presidente da 
instituição, em nome dos 
corpos gerentes, saudou em 
primeiro lugar os nossos que-
ridos idosos e os nossos que-
ridos meninos da creche, di-
zendo que é por eles que aqui 
estamos, em família solidá-
ria, a celebrar a consoada do 
Natal.
Desejaríamos que estivessem 

connosco, neste dia todos os 
presidentes, ou os represen-
tantes das instituições con-
celhias, porque são elas que 
estão mais em contato dire-
to com o povo simples, com 
o povo humilde, pobre, ido-
so e mais carenciado. Não foi 
possível, mas estiveram ou-
tros, que nos deram a honra 
e o prazer de estar connosco 
na festa de Natal. Uma sau-
dação amiga para todos os 
presentes.
Saudámos o Senhor Presi-
dente da Câmara Municipal 
de Góis, Rui Sampaio, a repre-
sentante do Senhor Vice-Pre-
sidente, a Dª Paula, saudámos 
a Comissão de Melhoramen-
tos de Cortes, representada 
pela sua Presidente, Dª Josefi-
na Raposo, que por sua vez re-
presentou todas as Comissões 
de Melhoramentos da fre-
guesia de Alvares. Saudámos 
também as chefias dos 2 lares, 
São João Batista e São Mateus, 
bem como todas as colabora-
doras, que com muita dedica-
ção, muito carinho e genero-
sidade se dedicam aos nossos 
utentes, crianças e idosos.
O presidente aproveitou para 
dizer aos presentes, para 
aproveitarem estes momen-

tos em que estamos juntos, e 
refletirmos em tanta miséria 
que nos rodeia.
Dizem as estatísticas que pre-
sentemente temos no nosso 
país mais de 200 milhões de 
pobres ou no limiar da pobre-
za. Tanto a CNIS, como a União 
das Misericórdias, o Banco 
Alimentar contra a fome e a 
Caritas Nacional, alertam-nos 
para o que o próximo ano nos 
vai trazer: mais miséria, mais 
fome, mais pobreza, e mais, 
muito mais preocupações e 
dores de cabeça para todos 
aqueles que como nós, estão à 
frente das Instituições de So-
lidariedade Social.
O Vice-Presidente, Sr. Nuno 
e o Sr. 1º Secretário, Joaquim 
Mateus, também falaram, 
agradecendo a todas as cola-
boradoras o seu generoso e 
sacrificado trabalho que estão 
a fazer na nossa instituição, 
oferecendo a todos um cabaz 
de Natal.
Por fim falou o Sr. Presiden-
te da Câmara, agradecendo o 
convite e prometendo dar à 
nossa instituição ajuda possí-
vel da Câmara Municipal.
O Grupo de Cantares de Cor-
tes, ofereceu a todos um gran-
de recital de Cânticos de Natal.

«Alicerçados em Cristo, formamos comunidades 
de discípulos para o anúncio do Evangelho»
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Foi uma consoada de Natal 
que a todos agradou.

No passado dia 22 de Dezem-
bro, teve lugar a consoada de 
Natal no lar de São Mateus de 
Alvares.
Os nossos idosos fizeram um 
lindo anjo de Natal, colocados 
à venda por 2€/cada. O produ-
to final reverte para o Lar.

No passado dia 13 de No-
vembro, celebrou-se o 6º Dia 
Mundial dos Pobres. O Papa 
Francisco enviou para o mun-
do inteiro uma mensagem 
com o título: “Jesus Cristo 
fez-se pobre por nós”. Nes-
ta mensagem o Santo Padre 
sublinha que o 6º Dia Mundial 
dos Pobres, é uma saudável 
provocação para nos ajudar a 
refletir sobre o nosso senti-
do de vida e sobre as inúme-
ras pobrezas da hora atual.  
O Santo Padre diz que é nes-
te contexto tão desfavorável 
que se situa o 6º Dia Mundial 
dos Pobres, com o convite a 
manter o olhar fixo em Jesus 
Cristo, que sendo rico se fez 
pobre para todos, para nos 
enriquecer com a sua pobre-
za. Termina a sua mensagem 
dizendo: “ Oxalá este dia mun-
dial dos pobres se torne uma 
oportunidade de graça para 
fazermos um exame de cons-
ciência pessoal e comunitário, 
interrogando-nos se a pobre-
za de Jesus Cristo é a nossa fiel 
companheira de vida.”
Presentemente há mais de 
44.500 idosos que vivem em 
situação de fragilidade, viven-
do sozinhos e /ou isolados.
Este é o resultado da recen-
te “Operação Censos Sénior 

2022”, feita pela GNR. Esta 
operação, dizem, “visa garan-
tir ações de patrulhamento e 
sensibilização para a neces-
sidade de adotar comporta-
mentos de segurança, redu-
zindo o risco de crimes, maus 
tratos, burlas ou roubos”.

No passado dia 26 de Novem-
bro a CNIS, reuniu em Fáti-
ma, onde foi aprovado o seu 
orçamento e as opções para 
o ano de 2023. Dois elemen-
tos da direção da nossa ins-
tituição estiveram presentes. 
O Padre Lino Maia, presiden-
te da CNIS, alertou-nos tam-
bém para as dificuldades que 
as IPSS’S vão sentir no próxi-
mo ano. Apresentou algumas 
indicações que confirmam 
a degradação da sustenta-
bilidade das instituições de 
solidariedade. Em grande 
medida essa degradação as-
senta na demissão do Gover-
no quanto ao apoio protoco-
lado com as IPSS’S.
Soube-se no passado dia 15 
de Dezembro, que depois de 
muita conversação, foi possí-
vel um entendimento entre a 
CNIS e o governo, e foi assina-
do o “Acordo de Cooperação 
para o ano de 2023”.
Diz o Sr. Padre Maia, que não é 
desejável, mas é o possível.
Também soubemos que o sa-
lário mínimo nacional passa 
para 760,00 €, a partir de Ja-
neiro de 2023.
Não desanimemos e confie-
mos na ajuda de Deus.
Desejamos a todos um Santo e 
Feliz Natal.

Alvares, 20 de 
Dezembro de 2022

Padre Ramiro Moreira

pombal

Louriçal e
Vinha da rainha

||||||||||||||||||||||||NOTÍCIAS

Eucaristia de Natal 
na Associação de 
Vinha da Rainha
Retomou-se a celebração dos 
sacramentos da Reconciliação 
e da Eucaristia, na Associação 
de Vinha da Rainha, após a 
pausa da pandemia. Assim, de-
pois do sacramento da Confis-
são, celebrado por utentes do 
Centro de Dia e do Lar, antes do 
Natal, vai realizar-se na quin-
ta-feira, dia 29 de dezembro, 
a celebração da Eucaristia. De 
sublinhar a alegria que alguns 
idosos manifestaram por vol-
tarem a ter esta oportunidade. 

Para expressar o reconheci-
mento pela visita e apoio do 
pároco, no sacramento da Re-
conciliação, entre outros ges-
tos, um utente do Lar privado 
do Louriçal ofereceu um dese-
nho que tinha feito há pouco 
tempo, que manifesta a vivên-
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cia cristã ao longo da sua ca-
minhada. Bem-aventurados 
os pobres!

Eucaristia em 
Castelhanas
Como era habitual, antes da 
pandemia, volta a celebrar-se 
a Eucaristia na capela de Cas-
telhanas, paróquia do Louriçal, 
no próximo domingo, dia 1 de 
janeiro, às 14h30. Além disso, 
vai ser uma excelente oportu-
nidade de conviver, no início 
do novo ano. Esta celebração 
assinalará também a mudança 
de Comissão, ao serviço desta 
parcela da comunidade cristã.

Novo nascimento
Na igreja matriz do Louri-
çal, em dia de Natal, ocorreu 
o novo nascimento de uma 
criança, pelo sacramento do 
Batismo. Os pais, residentes 
em Yverdon-les-Bains (Suiça), 
prepararam-se na comunida-
de em que residem, e pediram 
autorização para batizar na 
igreja do Louriçal. A menina 
chama-se Elody, e é filha de 
Alexandre Neves e de Marlene 
Ferreira, tendo o pai da criança 
família residente no Louriçal. 
Foram padrinhos: José Miguel 
da Silva Ferreira e Márcia Sofia 
Gonçalves das Neves. 

Partilha de Natal 
com a Ucrânia
Correspondendo à proposta 
do Sr. Bispo, para além da con-
vocatória à oração pela paz, 
nas Eucaristias das igrejas de 
Louriçal e Vinha da Rainha, no 
Natal, se fez a coleta na altura 
da adoração do Menino, em 
favor da Ucrânia. De sublinhar 
a generosidade com que os 

fiéis partilharam, pois foi uma 
oportunidade para sair da sua 
zona de conforto, para ir ao en-
contro dos mais necessitados!

Eucaristia na 
capela de Matas
Celebra-se a Eucaristia na ca-
pela de Matas, paróquia do 
Louriçal, no próximo domin-
go, dia 8 de janeiro, às 15h00. 
É mais uma oportunidade 
de alternar com a celebração 
da Palavra, que ocorre mais 
frequentemente.

Movimentos 
e Serviços

Cáritas
Diocesana de Coimbra

|||||||||||||||||||||||||||NOTÍCIAS

O Natal chegou ao 
Centro Comunitário 
de Inserção

No passado dia 14 de dezembro, 
o CCI – Centro Comunitário de 
Inserção da Cáritas Diocesana 
de Coimbra encheu-se de ale-
gria com a chegada do Pai Natal.  
O espírito natalício chegou 
mais cedo, para espalhar sor-

risos às cerca de 60 crianças 
presentes, acompanhadas 
pela Instituição.

Foi um momento mágico, 
em que se pretendeu dar tré-
guas às dificuldades que estas 
crianças passam diariamente. 
Este ano o CCI teve o apoio de 
alguns parceiros, que, em con-
junto, lhe fizeram chegar cerca 
de 60 presentes, para serem 
distribuídos pelas crianças na 
Festa de Natal.

O CCI deixa um enorme agra-
decimento à Academia de Mú-
sica de Coimbra, à imobiliária 
Lux Properties, à Pastelaria 
Vasco da Gama, ao Fábio Olivei-
ra PT e à Decisões e Soluções, 
que através das suas equipas e 
clientes ajudaram a fazer a di-
ferença na vida destas crianças.

Encontro de Natal 
da Cáritas Coimbra 
reuniu perto de 200 
colaboradores
Três anos depois, a Cáritas 
Diocesana de Coimbra pode 
finalmente voltar a juntar-se 
para celebrar a época natalícia. 
O Encontro de Natal sempre 
foi um momento muito aguar-
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dado, por ser uma oportunida-
de para juntar presencialmen-
te os colaboradores dos vários 
Equipamentos sociais e servi-
ços da instituição.

O encontro teve lugar no Cen-
tro Rainha Santa Isabel, no 
dia 16 de dezembro, e estive-
ram presentes cerca de 200 
colaboradores.
A tarde iniciou com a habitual 
Eucaristia, celebrada por D. Vir-
gílio Antunes, Bispo de Coim-
bra. Depois deste momento de 
reflexão e simbolismo, o jantar 
foi sendo servido entre vários 
momentos de animação. Ou-
viu-se o fado e a festa conti-
nuou ao som do grupo de ca-
vaquinhos, que animou a festa 
com músicas tradicionais.
O Encontro de Natal não acon-
tecia desde 2019, pelo que este 
ano teve uma emoção ainda 
mais especial. Os colaborado-
res puderam reencontrar-se, 
num ambiente descontraído e 
familiar, para conviver e con-
tactar presencialmente com 
os colegas que diariamente 
trabalham para o mesmo fim – 
a missão Cáritas.

Cáritas de Coimbra 
promove sessão de 
cocriação sobre a 
sustentabilidade 
de programas de 
apoio alimentar
No passado dia 15 de dezembro, 
a Cáritas Diocesana de Coimbra 

realizou, em formato online, 
uma sessão de cocriação, no 
âmbito do projeto SUST-AID. 
A sessão foi dinamizada pelo 
Departamento de Inovação e 
contou com a participação de 
profissionais que trabalham 
em diferentes áreas relaciona-
das com os programas de apoio 
alimentar: uma representante 
do Programa Operacional de 
Apoio às Pessoas Mais Caren-
ciadas (POAPMC), do CASPAE; 
por parte da Cáritas Diocesana 
de Coimbra estiveram presen-
tes a equipa de Nutrição, uma 
representante do Centro de 
Apoio Social (CAS) e uma re-
presentante da Cantina Social 
do Sol Nascente, resposta de 
intervenção no âmbito do PEA 
– Programa de Emergência Ali-
mentar da Segurança Social.

A sessão de cocriação teve 
como objetivo a obtenção de 
uma visão das necessidades 
dos profissionais e dos volun-
tários sobre a sustentabilida-
de dos diferentes programas 
de apoio alimentar, assim 
como exploração das áreas/
temáticas e metodologias as-
sociados para serem aborda-
das pelo programa de forma-
ção SUST-AID. Foi uma sessão 
muito rica, pela partilha de 
perceções, experiências e 
necessidades diárias identi-
ficadas pelas participantes, 
para além de sugestões de 
melhoria dos diferentes pro-

gramas de apoio alimentar. 
Foram abordados temas como 
as barreiras e facilitadores e 
reflexões sobre a sustentabi-
lidade dos mesmos. Segundo 
uma das participantes “(…) 
é de extrema importância, a 
par do apoio alimentar, existir 
formação nesta área, para ter-
mos algumas estratégias so-
bre como gerir a alimentação, 
de forma a contribuir para 
uma maior sustentabilidade, 
micro e depois macro (…)”.
O projeto SUST-AID tem como 
objetivo melhorar as aptidões 
e competências de profissio-
nais e voluntários na imple-
mentação de programas de 
apoio alimentar sustentáveis, 
através de ferramentas inova-
doras de Educação e Formação 
Vocacional (VET), incluindo a 
avaliação da aquisição de apti-
dões, reconhecimento e méto-
dos de validação. Pretende-se 
melhorar a qualidade dos pro-
gramas de apoio alimentar na 
Europa e maximizar o impacto 
positivo e a inclusão social das 
populações vulneráveis. Para 
mais informações, pode ace-
der ao website do projeto.
O SUST-AID é financiado pelo 
Programa Erasmus+ da União 
Europeia e conta com a parce-
ria de 6 entidades europeias, 
a Cáritas Diocesana de Coim-
bra de Portugal, Prolepsis Civil 
Law Non Profit Organization 
of Preventive Environmental 
and Occupational Medicine da 
Grécia, ISEKI-Food Association 
da Áustria, CSI Center for So-
cial Innovation LTD do Chipre, 
The Polish Farm Advisory and 
Training Centre not for-profit 
Sp. z o. o., e a Federacja Polskich 
Banków Żywności da Polónia.
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