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Caríssimos Irmãos e Irmãs, saúde paz e 
bem. 

Em Cristo Jesus o ressuscitado, que passou 
a vida a fazer o bem, todo o meu carinho, amor 
fraterno e estima pessoal neste dia diferente 

para cada um de vós. Em Deus está toda a graça que nos é 
oferecida e se transforma hoje, numa oportunidade de um 
convívio sadio e alegre marcado pela esperança de estarmos 
juntos. É este também o objetivo do passeio, do convívio e do dia 
diferente que a Câmara Municipal de Viseu, na pessoa do Ex. mo 
Senhor Presidente e da sua equipe vos oferecem. 

Gostaria de, como vosso Bispo e Pastor, estar convosco 
neste momento de proximidade e alegria para vos anunciar a 
“Alegria do Evangelho” e testemunhar o grande amor que Deus 
tem por cada um de nós. Lembro, de modo especial, todos e cada 
um de vós, os promotores do evento, a Câmara Municipal de 
Viseu, as vossas famílias, os vossos vizinhos e todos aqueles que 
vos querem bem e cuidam de vós com zelo e alegria. O espírito 
das Bem-Aventuranças e das Obras de Misericórdia devem andar 
sempre de mãos dadas e animar as nossas ações e a preocupação 
que temos pela promoção da justiça social.  

Esta é também a missão e o empenho da Igreja em colaborar 
com estes eventos e com aqueles que os promovem, tendo em 
vista o maior bem do nosso povo. Este é um ato de solidariedade, 
mas também de quem tem fé, pois mostra um elevado 
compromisso com o bem comum social, a educação para a 



cidadania e a promoção e defesa da dignidade da família. Cuidar 
de todos e bem, mas não esquecer os mais necessitados e 
fragilizados, os que vivem na solidão e nas periferias existenciais. 
Aqui em Roma, onde participo do Curso dos Novos Bispos, rezo 
por todos vós e desejo-vos um bom passeio/convívio na “paz e 
bem”. 

Fico muito feliz e contente porque o Ex.mo e Reverendíssimo 
Senhor D. Ilídio Leandro, nosso querido Bispo Emérito, vos pode 
acompanhar e celebrar a Eucaristia de ação de graças. Eu sinto-
me muito próximo e unido a vós. Que Jesus Cristo, Pão da Vida 
Eterna, sacie a nossa fome de cada dia, que não deixe que o pão 
material falte a ninguém e dê sentido às razões de viver e de 
esperança que estão no nosso coração. Bom passeio e um são 
convívio! 

Uma bênção especial para todos vós do Senhor que nos 
acompanha sempre. Que Maria, Mãe da Esperança, nos ajude 
sempre a fazer com generosidade e partilha a peregrinação da 
vida, cuidando bem uns dos outros. 

 

Roma, 10 de Setembro de 2018 

 

+ António Luciano dos Santos Costa, Bispo de Viseu 
 


