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1. NOTAS PASTORAIS

NOTA DO PASTOR
FEITO O PEDIDO À SANTA SÉ
D. ILÍDIO LEANDRO DEIXARÁ DE SER BISPO DE VISEU
Como a notícia já consta em todo o lado, passo torná-la pública esta Nota que, assim, faço
conhecida e acessível a todos os membros da nossa Igreja de Viseu.
Amo muito a Igreja de Jesus Cristo. Nela nasci, nela estou integrado e dela sou parte. Sirvo-a em Viseu. Daqui, de Viseu, estou em comunhão com o Papa Francisco e, nele, com todos
os Bispos e com todos os Cristãos, meus irmãos e, ao mesmo tempo, estou corresponsável com
a missão universal da Igreja – o anúncio de Jesus a todas as pessoas e em todas as situações.
Neste momento, ainda que, sem o merecer, sem ser digno e sem grandes qualidades e merecimentos humanos, intelectuais e espirituais que me ‘apresentassem’, sirvo esta Igreja, como
Bispo, desde há́ 11 anos.
Devo tantas graças a Deus e aos meus irmãos: no Episcopado – lembro todos os membros
da Conferência Episcopal – e no presbitério desta mesma Igreja de Viseu! Estes – uns e outros
– ajudaram-me nas minhas dificuldades e foram, sempre, muito compreensivos nas minhas falhas... Devo tanto, também, a todas e a todos: família, religiosos e outros consagrados, diáconos
e leigos desta Diocese... A todos procurei servir como pude; a todos peço compreensão pelo que
não fui capaz de ser e de fazer... Por todos rezo e ofereço a minha vida...
Enquanto Deus o quiser, vou continuar a servir e a amar, dedicando as minhas capacidades e forças, a esta mesma Igreja e, nela, a todos os meus amados irmãos.
Ser Bispo, numa Diocese, é grande missão e grande responsabilidade. Precisa-se sabedoria, saúde, prudência e capacidade para gerir toda a vida, em comunhão e em corresponsabilidade
com os Sacerdotes, com os Religiosos, com os Diáconos e com os Leigos, propondo, a todos,
a participação em que cada um se sinta bem, como cristão e como membro da Igreja e sinta ser
mais-valia, dando contributo válido a todos.
Sinto que, desde há 7 anos – mas, sobretudo, desde há 3 anos – não estou capaz de dar
o contributo que o Bispo deve dar... Porque sou um de entre todos vós – sou padre da diocese
de Viseu – tenho mais dificuldades em “esconder” todos os meus problemas que dificultam o
serviço – alegre, agradecido e capaz – que vós me pedis e com o qual tendes todo o direito de
contar.
Assim, pedi há 3 anos e renovei há alguns meses que o Santo Padre, o Papa Francisco, me
dispensasse do serviço de Bispo diocesano. Há poucos dias, o Santo Padre aceitou e mandou
iniciar o Processo para a minha substituição.
Agradeço muito ao Santo Padre Francisco, por quem rezo e vivo em comunhão. Agradeço
muito a todos os Padres, Religiosos, Diáconos e Leigos, da Diocese de Viseu. Agradeço muito à
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minha Família e a todas as pessoas que, porventura, estejam surpreendidas ou, até mesmo, não
concordantes com esta decisão.
Quero afirmar que, do nosso próximo Bispo desta nossa Diocese de Viseu, serei um irmão
e amigo, obediente e seguidor. Para a maior glória de Deus e para bem da Igreja! AMEN!
25 de setembro de 2017
Bispo Ilídio, Viseu
CLARIFICAÇÃO
Ao falar-se do pedido de resignação do D. Ilídio, em diversas notícias e em diversos lugares, têm sido reportadas algumas imprecisões, que é importante clarificar.
O pedido de resignação feito pelo Bispo de Viseu refere-se ao governo da Diocese, para
o qual D. Ilídio afirma as suas crescentes fragilidades, não para o seu múnus episcopal, ou seja,
D. Ilídio continuará a ser Bispo, mesmo depois de todo este processo concluído.
Muitos têm procurado a confirmação da aceitação do pedido junto dos meios oficiais da
Santa Sé, sem a encontrar. Esta aceitação está feita, confirmada pelo próprio D. Ilídio, mas o
anúncio oficial da aceitação do pedido é feito ao mesmo tempo do anúncio do novo Bispo, pois
que ficaria um vazio (sede vacante) que não é o caso.
A aceitação oficial do pedido torna o Bispo emérito e já́ não pode tomar decisões importantes para a diocese. Quando se der a aceitação oficial e a nomeação do novo Bispo, o emérito
fica apenas com a gestão corrente.
Para todos os efeitos, D. Ilídio Leandro está ainda na plenitude de funções de Bispo de
Viseu.
ALGUNS DADOS SOBRE D. ILÍDIO
D. Ilídio foi nomeado Bispo pelo Papa Bento XVI e ordenado, na Catedral de Viseu, no
dia 23 de Julho de 2006, sucedendo a D. António Marto.
O Código de Direito Canónico (cânon 401) pede que o Bispo, ao atingir os 75 anos idade
apresente ao Papa a renúncia às responsabilidades episcopais. Pede também que o faça se, por
doença, ou outra causa grave, sentir diminuída a sua capacidade de desempenho.
Foi o caso de D. Ilídio que, tendo apenas 66 anos, mas sentindo a sua saúde debilitada,
solicitou ao Papa Francisco que o dispensasse do encargo de conduzir a Igreja de Viseu.
O Bispo promoveu a partir de 2010 um Sínodo Diocesano, cujas conclusões foram apresentadas em 2016 como “a base para os planos pastorais dos próximos 10 anos”.
D. Ilídio Leandro nasceu a 4 de dezembro de 1950, em Rio de Mel, Distrito e Diocese de
Viseu; terminados os estudos em Filosofia e Teologia, no Seminário Maior de Viseu, recebeu a
ordenação sacerdotal a 25 de dezembro de 1973.
Na Conferência Episcopal Portuguesa, D. Ilídio Leandro é atualmente vogal da Comissão
Episcopal do Laicado e Família.

8

Igreja Diocesana

GABINETE DE INFORMAÇÃO
COMUNICADO
Há sete anos, D. Ilídio sofreu um AVC que, não deixando sequelas físicas, deixou debilidades na sua capacidade de trabalho, que sentia especialmente na condução de reuniões com
agenda mais pesada.
D. Ilídio vinha sentindo alguma dificuldade em acompanhar, seguir e sintetizar ideias e
conclusões, tanto em relação ao contributo dos participantes, como em relação ao seu próprio
contributo, nas reuniões de trabalho.
Sentia frequentemente lapsos de memória, mesmo em situações de comunicação pública
previamente preparada, obrigando-se a escrever tudo quanto comunicava, para não faltarem as
palavras, no momento próprio.
Essa realidade levou D. Ilídio a solicitar, há três anos, com suporte de opinião médica, a
dispensa do serviço episcopal à diocese, sem ser atendido na sua pretensão, por terem considerado a situação reversível.
Não sentindo melhoras, D. Ilídio renovou há́ meio ano o pedido, que agora foi atendido
pelo santo Padre Francisco.
O processo de substituição está a decorrer normalmente, levando algum tempo.
Até lá, D. Ilídio servirá a diocese, como até agora e, quando for substituído, manifestará
ao novo Bispo a sua disponibilidade para dar à diocese o seu contributo, nos moldes em que ele
achar por bem, atentas as limitações.
Casa Episcopal Viseu, 21 de Setembro de 2017
CRONOLOGIA DO BISPO
D. Ilídio Leandro nasceu a 4 de dezembro de 1950, em Rio de Mel, freguesia de Pindelo
dos Milagres, Concelho, Distrito e Diocese de Viseu. Foi ordenado sacerdote em 25 de dezembro de 1973, por D. José́ Pedro da Silva, na Sé. Em 23 de julho de 2006 tomou posse como
Bispo da Diocese de Viseu. Em 19 de setembro de 2017 comunicou que o solicitou ao Papa
Francisco o pedido de renúncia, por motivos de saúde. Na Conferência Episcopal Portuguesa,
D. Ilídio Leandro assume o lugar de vogal da Comissão Episcopal do Laicado e Família.
Numa breve cronologia, apontam-se os primeiros passos da nova missão de D. Ilídio,
enaltecendo-se a realização do Sínodo Diocesano, um ponto marcante na Diocese de Viseu.
10 de junho de 2006 – Ilídio Leandro, pároco de São Salvador, é designado sucessor de
D. António Marto, Bispo de Viseu, de partida para a Diocese de Leiria-Fátima.
23 de julho de 2006 – D. Ilídio Leandro toma posse como Bispo da Diocese de Viseu,
Catedral. É o segundo sacerdote a ser nomeado Bispo da Diocese a que pertence, na história de
Viseu. O primeiro foi D. Luís Goncalves do Amaral, que tomou posse em 1431, num período
de grande instabilidade no seio da Igreja Católica.
27 de julho de 2006 – São apresentadas as primeiras nomeações diocesanas do novo
Prelado.
31 de dezembro de 2006 – D. Ilídio realiza a primeira visita pastoral a Junqueira, Vale de
Cambra.
Março de 2007 – Por iniciativa de D. Ilídio, é aprovada, no Conselho Presbiteral, a proposta de se realizar um Sínodo Diocesano.
25 de janeiro de 2009 – É anunciado solenemente a realização do Sínodo Diocesano, no
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Ano Paulino. É o primeiro Sínodo da Diocese de Viseu no século XXI. O último aconteceu em
1748, realizado quando era Bispo D. Júlio Francisco de Oliveira (1740-1765).
25 de abril de 2009 – Realiza-se do Dia Diocesano do Doente, no Centro Pastoral de
Viseu.
28 de junho de 2009 – São ordenados três novos sacerdotes na Diocese: Pe. Pedro Leitão
(natural de Ribafeita), Pe. José́ Bento (Pindo), Pe. João Leão (São Joanino), no encerramento
do Ano Paulino.
7 de junho de 2010 – É aprovada, no Conselho Presbiteral, a moção de celebração de um
Sínodo Diocesano em Viseu.
10 de outubro de 2010 – Realiza-se a 1.ª Assembleia Pré-Sinodal.
Março de 2011 – É assinado um protocolo que visa a requalificação da Sé de Viseu.
17 de setembro de 2011 – O Convento de Santa Beatriz, no Viso, assinala os 500 anos da
aprovação da Ordem de Imaculada Conceição.
6 de novembro de 2011 – É inaugurado o Centro Pastoral Nossa Senhora do Viso.
9 de fevereiro de 2012 – Têm início as celebrações Jubilares de São Teotónio.
22 de julho de 2012 – São ordenados, na Sé de Viseu, dez diáconos permanentes da Diocese.
17 de fevereiro de 2013 – É benzida e inaugurada a Casa Episcopal, numa cerimónia presidida pelo Núncio Apostólico D. Rino Passigato. Acontece o encerramento das comemorações
jubilares de São Teotónio.
30 de junho de 2013 – São ordenados dois sacerdotes na Diocese: Pe. Adelino (natural
de Queiriz), e Pe. Cristóvão (Dornelas).
11 de setembro de 2013 – É apresentado na Sé de Viseu o ‘Programa Operacional Mais
Centro’, projeto que, entre oito projetos, vai permitir a recuperação patrimonial da Catedral
viseense. A ‘Rota das Catedrais’, programa específico para as Catedrais, atribuirá́ mais de 22
milhões de euros para a recuperação da Sé de Viseu.
18 de fevereiro de 2014 – É inaugurada a exposição ‘A Paixão do Menino Jesus’, na Casa
Episcopal, promovida pelo Departamento dos Bens Culturais da Diocese de Viseu, no âmbito
das celebrações de São Teotónio. É apontado por este organismo da Diocese que até ao fim do
verão será realizado o levantamento patrimonial de 60 paróquias.
16 de março de 2014 – Realiza-se a primeira assembleia do Sínodo Diocesano.
27 de julho de 2014 – É inaugurada a Casa Memorial de Madre Rita, em Casalmendinho,
Ribafeita.
7 de abril de 2015 – Têm início as visitas que o Bispo realizará aos Institutos e Ordens
Religiosas com Casa na Diocese, no âmbito do Ano da vida Consagrada.
13 de maio de 2015 – A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima chega à Diocese
de Viseu.
8 de dezembro de 2015 – É feito o encerramento solene do Sínodo Diocesano. D. Ilídio
declara aberto o Ano Santo da Misericórdia na Diocese de Viseu. As Constituições Sinodais,
tornando as propostas aprovadas, são a base para a elaboração dos Programas Pastorais nos
próximos dez anos.
31 de janeiro de 2016 – É ordenado Bispo D. Nuno Almeida, natural do concelho de
Sátão, Bispo-Auxiliar de Braga.
Março de 2016 – É feita a Peregrinação Jubilar à Catedral pelos paroquianos das paróquias do Arciprestado da Beira Alta, no âmbito do Ano Santo da Misericórdia. Seguem-se as do
Arciprestado Urbano, do Arciprestado do Dão, do Arciprestado de Lafões e do Arciprestado de
Besteiros. O Ano Santo da Misericórdia terminará em novembro. Milhares de fiéis deslocam-se
à Catedral em peregrinação.
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22 de maio de 2016 – Acontece a Peregrinação Jubilar das Famílias à Catedral.
25 de junho de 2017 – São ordenados, na Sé de Viseu, três sacerdotes: Pe. André́ Silva,
Pe. Paulo Domingues e Pe. Vicente.
26 de junho de 2016 – É ordenado, na Sé de Viseu, o Pe. Carlos Rodrigues.
19 de setembro de 2017 – D. Ilídio comunica que renovou o pedido de renúncia apresentado ao Papa Francisco, por motivos de saúde.
ALGUMAS AFIRMAÇÕES DO BISPO
Na Carta Pastoral 2010/2011
Ao mesmo tempo, é indispensável que se torne oportunidade de, em conjunto – Bispo,
Padres e Leigos da Diocese de Viseu – olharmos a nossa Igreja a partir dos elementos fundamentais da comunhão: organicidade e corresponsabilidade que nos são apresentados pela Lumen Gentium.
Sendo assim, a partir daí procuraremos construir uma Igreja celebrativa: orante e sacerdotal (Sacrosanctum Concilium); uma Igreja evangelizadora: confessante e anunciante (Dei
Verbum); uma Igreja solidária: ética e testemunhante (Gaudium et Spes).
Sem dúvida que, assim, estaremos a viver e a construir uma Igreja que está no tempo e
atenta às pessoas e às circunstâncias das diferenças e das mudanças – hoje tão rápidas e tão
abrangentes – num pluralismo e numa globalização que marcam o crer, o anunciar e o viver
Jesus Cristo. (...)
Essencial e a não faltar – deve ocupar o 1.º lugar – é a oração.
O protagonista de todo o Projeto Sinodal – dada a sua importância, dada a sua complexidade e os objetivos e consequências que devem estar em jogo – é o Espírito Santo. Este Projeto
diocesano é uma graça muito importante que nos compromete a todos e que exige, a todos e a
cada um dos cristãos da Igreja de Viseu, o maior empenho, a máxima generosidade, a melhor
atenção. Compromete e exige, sobretudo, a inteira e afetiva disponibilidade do coração do pastor.
21 de setembro de 2010
Na homilia na Abertura Solene do Sínodo Diocesano
Não podemos querer realizar um Sínodo que olhe para a Sociedade, nas Comunidades
da nossa Diocese e, fazendo profundas e grandes declarações, nos leve a cruzar os braços por
nada ser possível fazer. Queremos remar contra a maré da indiferença e da preguiça, nunca
nos resignando perante a inevitabilidade do óbvio e do pessimismo na realidade atual. Jesus
Cristo venceu os medos; venceu a força da situação estática e, com Ele, somos chamados a
ser vencedores. Para que tudo ficasse na mesma, Jesus não teria fundado a Igreja... nem teria
havido o Vaticano II... nem teria sentido este nosso Sínodo... Ninguém de nós tem memória do
último que aconteceu e nem seremos agentes de outro a realizar no nosso tempo... Se somos
cristãos e seguidores de Jesus Cristo e se queremos a nossa Igreja ao jeito do Projeto de Jesus,
Ele, como Cabeça da Igreja que somos, tem Propostas para a sua renovação... Cabe-nos abrir o
coração para as descobrir, acolher e estudar, partilhando, com os nossos irmãos sinodais, tudo o
que sentirmos serem as moções do Espírito Santo, na nossa vida e para o nosso tempo... Então,
caríssimos Amigos e meus muito amados Irmãos, esta é a nossa hora e esta é a nossa vez!
15 de março de 2014
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Na homilia no encerramento do Sínodo Diocesano e Abertura do Ano Santo da Misericórdia
Nossa Senhora, Mãe de Jesus e nossa Mãe, com o título de Imaculada Conceição, é celerada hoje, num dia muito festivo, associando muitas razões para termos este dia como um dos
mais ricos e belos, na nossa Diocese. Para além dos 50 anos do Concílio Ecuménico Vaticano II
e do início do Ano Santo da Misericórdia, com a abertura da Porta Santa – que nos garante estar
aberto o Coração de Deus para acolher cada um de nós – celebrarmos, também, o encerramento
do Sínodo Diocesano, precioso instrumento de renovação eclesial, espiritual e pastoral da Igreja
de Viseu.
8 de dezembro de 2015
NOTA DO PASTOR
SEJAMOS DIGNOS DA CRIAÇÃO!
O que se tem passado, em Portugal, apresenta-nos como um Povo incapaz de se governar
e de preservar a sua história e as suas ricas tradições. somos um Povo envelhecido, sem capacidade de renovação e somos um Povo que se autodestrói, deixando queimar a natureza e destruir
os bens da criação. Parece que se interiorizaram, em todos nós, os sentimentos da ‘inevitabilidade da desgraça’, da ‘pouca sorte’ e do ‘azar’: há a época dos fogos, a época dos acidentes
nas estradas, a época das cheias, a época das secas, etc. etc. agora, parece que aceitamos como
inevitável que, com as florestas, ardam as aldeias, as casas... E até parece inevitável e natural a
morte de dezenas e dezenas de pessoas...
Importa acordar e recuperar as capacidades de superação dos limites que as sereias, mal-intencionadas, nos querem impor aos nossos sonhos de esperança e de libertação para a construção de um futuro melhor!
Precisamos de receber, com alegria e gratidão, de usar, com parcimónia e respeito e de
transmitir, melhorando e enriquecendo, os bens que recebemos dos nossos Maiores e são dons
da Natureza e nos são entregues e confiados pelo seu Criador e Senhor.
Por isso, cantando o Hino que, tantas vezes, nos une e empolga, precisamos de lutar ‘contra todos os canhões’ e, na esperança, confiante, solidária e ativa, ‘marchar, marchar’...
Solidarizo-me com todas as famílias e pessoas que sofrem, neste momento, as consequências dos terríveis acidentes provocados pelo fogo. De uma forma especial, estou unido,
em oração e em saudade, a todas as pessoas que faleceram. Para todas elas, peço ao senhor da
Misericórdia o bom acolhimento na sua Casa paterna.
Também, para todas as famílias e pessoas que sofrem quaisquer perdas, a minha unidade
próxima, na confiança ativa e na esperança reconciliadora, convidando a que todos sejamos
solidários, generosos e ativos nas necessárias e urgentes soluções.
A todos aqueles que são responsáveis – ativos ou passivos – por todas estas calamidades
e suas consequências, os desejos de necessária, justa e proporcional compensação.
Bispo Ilídio, Viseu

12

Igreja Diocesana

NOTAS DO PASTOR
SEMANA DOS SEMINÁRIOS
A semana que estamos a viver é a Semana de oração pelos Seminários que, neste ano, tem
o tema: «Fazei o que Ele vos disser».
Na nossa Diocese de Viseu, temos 5 jovens no Seminário Maior, em Braga, fazendo a sua
caminhada de reflexão e de escuta, estudando Teologia e amadurecendo a resposta à vocação de
Deus. Temos, também, 2 jovens no Seminário Vocacional, no 12.º ano, em Viseu, que escutam
o Senhor Jesus que lhes fala na Igreja e com os sinais dos tempos, desafiando-os a serem felizes
num SIM que os ajudará a concretizar a vontade de Deus.
Temos, ainda, alguns adolescentes e jovens que, nas Famílias e nas Comunidades cristãs,
crescem na abertura ao chamamento do Senhor que, por vezes, lhes segreda que o seu caminho
pode ser o sacerdócio. O acolhimento generoso e alegre dessa possibilidade, vivido na comunhão da Igreja que ouve a humanidade que Deus quer salvar com a colaboração humana, dá-nos
a certeza de uma vocação ao serviço do mundo.
Quero agradecer, nesta semana dos Seminários, a todas as pessoas que trabalham no acompanhamento das vocações: Seminários e seus Responsáveis; Párocos e Equipas vocacionais;
Pais e Famílias cristãs da nossa Diocese. Que o Senhor Jesus nos dê santas e muitas vocações
para o serviço da Igreja!
4.º ENCONTRO DA CNAL
No próximo sábado, dia 18 de novembro, realiza-se o 4º Encontro Nacional dos associados na Conferência Nacional do Apostolado dos Leigos (CNAL). Desta vez, este Encontro tem
lugar em Viseu, depois de ter sido em Coimbra, em Évora e no Porto.
	É uma excelente oportunidade para os cristãos da Diocese de Viseu, integrados ou não em
Movimentos e Associações de ação eclesial, poderem viver um dia grande, concretizando o que
o Sínodo Diocesano nos chama a viver e a desenvolver na Igreja e no Mundo. A importância
do apostolado leva os cristãos a sentirem-se membros de uma família, à qual aderiram no Baptismo e no Crisma e a serem Luz e Sal nesta Sociedade que somos chamados a tornar feliz,
solidária, justa e a construir e a viver em paz e em amor.
13 de novembro de 2017
Bispo Ilídio, Viseu
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2. MENSAGENS

MENSAGEM DE NATAL 2017
ADVENTO – TEMPO QUE PREPARA O FUTURO
A palavra Advento, no sentido etimológico e gramatical, aponta para o futuro, fazendo-nos esperar algo que está para chegar. Assim se lê todo o Advento do Povo Judeu, aguardando
a vinda do Messias. Hoje, não pedimos nem esperamos a vinda do Emmanuel celebrado no
Natal. Essa vinda aconteceu já e celebramos esse aniversário, com alegria e gratidão, cantando
os parabéns a Jesus, no Seu dia de anos…
Porém, o Advento, apontando o futuro, faz-nos esperar a 2ª e definitiva vinda de Jesus,
professada no Credo e a acontecer no fim da cronologia do tempo, neste mundo. Então, celebrar
o Natal, em cada ano, é recordar o que aconteceu, na história, e é esperar o que há-de acontecer,
no futuro. Será a plenitude da salvação, de cada um de nós, na nossa partida deste mundo.
No Credo, nós professamos: «De novo há-de vir para julgar os vivos e os mortos e o Seu
Reino não terá fim». Esta afirmação proclama a nova vinda de Jesus, como Juiz e Salvador,
concretizando e levando a cumprimento a Sua vontade de nos dar a plenitude da salvação.
Concluindo: celebrar o Natal de 2017 é celebrar a história de um nascimento que aconteceu há 2017 anos e continua a ser celebrado como acontecimento feliz. É, também, lembrar a 2ª
vinda de Jesus que o Advento nos ajuda a esperar, rezando para que aconteça como vinda feliz
e de salvação para todos.
Um Santo Advento e um Feliz Natal para todos, são os votos amigos do vosso irmão bispo – Ilídio
MENSAGEM PARA 2018
Todos gostamos muito do Natal. O Natal é a celebração do nascimento de Jesus que quis
viver connosco e ensinar-nos a viver como irmãos e a construirmos um Mundo Novo de paz, de
fraternidade, de justiça, de verdade e de amor.
Celebrar o início de 2018 é acreditar que o Mundo Novo com estes valores é possível e é
fazer tudo o que cada um de nós pode para que assim aconteça.
Sabemos que no ano de 2018 há muitas pessoas que acreditam nisto e vão fazer algum
esforço para que este Mundo Novo do Natal seja uma realidade. Será mais fácil e será mesmo
possível se tu, eu e os outros acreditarmos também. Eu acredito. E tu – acreditas mesmo? Se
acreditas, de verdade – e queres fazer esforço, vamos – tu e eu – viver assim e convidar outros
a que vivam, também, assim.
Jesus aceitou fazer o Seu Natal e dar-nos, a todos, esta prenda para que este Mundo Novo
seja possível. Vamos dar esta prenda a Jesus e vamos ajudá-Lo, a sério, para que este sonho se
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torne realidade?
Então, vamos começar por viver os valores do Natal de Jesus em cada um de nós. Depois,
não nos esqueçamos de os viver com a nossa Família. O nosso lugar de estudo e de trabalho poderá tornar-se um belo Presépio. E os meus amigos e vizinhos vão notar que eu vivo, realmente,
os valores do Natal e 2018 será mesmo e de verdade, um Ano Bom.
Queres experimentar comigo, também? Então, comecemos hoje e um 2018 muito feliz!
Bispo Ilídio, Viseu
RENÚNCIA QUARESMAL DE VISEU
Por proposta do Bispo da Diocese e com a aceitação de todos os membros do Conselho
Presbiteral, ficou atribuída a Renúncia Quaresmal deste ano a duas finalidades: projeto de assistência social em Moçambique, liderado pelos Padres Vicentinos – Congregação da Missão – e
ajuda às vítimas dos incêndios de Outubro de 2017, na área da Diocese, a atribuir pela Cárias
Diocesana.
São dois objetivos que foram considerados pertinentes e a justificar que olhemos, com solidariedade, quem precisa e quem, em ação missionária, ajuda a promover populações e causas
que tragam melhores condições e qualidade de vida a todos.
Na hora atual, com tanto desprezo pela vida humana, pelas pessoas mais desfavorecidas
e pelos valores fundamentais das pessoas e da sociedade, cabe a todas as pessoas e, de forma
especialíssima, aos cristãos, viver a Páscoa com gestos, atitudes e obras de partilha e de comunhão com quem mais precisa.
O Bispo Ilídio convida todos os cristãos da Igreja de Viseu a participarem nas celebrações da Páscoa deste ano, nas diversas Comunidades: Domingo de Ramos, Quinta-feira Santa,
Sexta-feira da Paixão e Morte de Jesus e Sábado da Ressurreição. Deseja, também e desde já,
a todas as pessoas da Diocese de Viseu, Santa e Feliz Páscoa, vivida com paz, amor e abertura
solidária a todos os irmãos, sobretudo aos que mais precisam.
Viseu, 20 de março de 2018
Bispo Ilídio, Viseu
MENSAGEM DA PÁSCOA 2018
Jesus Cristo Ressuscitou! Aleluia! Aleluia! Este é o autêntico e solene anúncio da Páscoa.
Com estas ou semelhantes palavras: a mesma notícia, a mesma certeza e a mesma realidade.
Tudo o resto – seja o que for – é sinal, transmissão, consequência ou eco desta verdade, ainda
que alguns desconheçam a fonte e a razão de tudo o que se faça ou se diga.
A Celebração e a Procissão da Morte e do Enterro do Senhor e a Solene Vigília Pascal são
a Matriz de toda a alegria cantada, vivida, proclamada e anunciada na Páscoa e na Visita Pascal
que se saboreia de tantas formas e que se transmite, universalmente, sem qualquer excepção.
Não é porque o Facto aconteceu há cerca de 2.000 anos que se lhe tira a verdade, a originalidade ou a novidade. A Páscoa tornou-se Acontecimento, sempre a acontecer e a celebrar-se
na Eucaristia. Esta é renovação da Páscoa, tornada nova e feita realidade verdadeira, até ao fim
dos tempos. Não fora assim e a Salvação era limitada, factual e circunstancial, localizada no
espaço e no tempo. Mas, também na Páscoa, o tempo é mais largo e maior que o espaço, pois
chega a cada hoje, ainda que o espaço seja, mesmo e também, universal.
	É com estas circunstâncias e nesta riqueza celebrativa, oferecidas pela Páscoa de Jesus
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Cristo, que eu me dirijo a todas e a todos – cristãos e pessoas de boa vontade da Igreja de Viseu.
A cada pessoa desejo uma Feliz e Santa Páscoa. Que a Vida de Jesus brote da Cruz Vitoriosa,
onde a morte deu lugar à vida, para todos e para sempre.
Jesus Cristo Ressuscitou e está vivo! Feliz Páscoa! Aleluia! Aleluia!
Páscoa de 2018
Bispo Ilídio, Viseu
SAUDAÇÃO AO NOVO BISPO DE VISEU
A Diocese de Viseu acolhe, com júbilo, a nomeação do seu novo Bispo - António Luciano
dos Santos Costa - vindo da vizinha Diocese da Guarda. Agradece a Deus este novo Pastor que o
nosso Papa Francisco lhe concede. Sinodalmente, em comunhão fraterna de corresponsabilidade
e missão, os Presbíteros, os Diáconos, os Religiosos e outros Consagrados e os Leigos, esperam
o novo Bispo e prometem caminhar, como Povo de Deus, sob a Sua orientação e com a Sua
ajuda.
Natural desta Diocese de Viseu e como Seu antecessor, dou-lhe as boas-vindas, prometo-lhe toda a comunhão fraterna e amiga e rezo para que o Senhor Jesus Cristo - o Bom Pastor e
Cabeça da Igreja - lhe conceda as bênçãos e as graças necessárias ao exercício do Seu ministério.
Aproveito este tão importante e significativo momento para agradecer a todas as Autoridades - civis, académicas e militares - a amizade e a colaboração institucional, sempre manifestadas, ao longo do exercício do meu ministério episcopal. Agradeço a todo o Povo de Deus
desta querida Diocese de Viseu toda a compreensão, acolhimento e amizade. Agradeço aos
queridos irmãos Sacerdotes e Diáconos toda a cooperação fraterna e toda a comunhão e estima,
bem como tão grande compreensão e contributos que recebi para o cumprimento da missão que,
há 12 anos, me foi confiada.
A Deus e a todas as pessoas, peço desculpa pelas minhas falhas. Prometo continuar a
servir, louvando a Deus - Pai de bondade e Misericordioso - por tudo o que me tem concedido,
em favor de todos aqueles que fui conhecendo na minha vida e a quem procurei servir, apesar
das minhas fraquezas e fragilidades. A Deus e a todos vós me entrego e confio, na mediação da
Igreja, na qual quero viver e continuar a servir.
3 de maio de 2018
Bispo Ilídio, Viseu
A IGREJA DE VISEU... ESPERA O SEU NOVO BISPO
Este é um dos importantes sinais porque é Igreja de Jesus Cristo. Chegado ao fim o ministério de um pastor que foi dado à Diocese, um outro é nomeado, é ordenado, inicia solenemente
a sua missão e renova-se, assim – natural e constantemente – a Igreja de Jesus Cristo. Isto, porque o Seu Mestre, o Seu Pastor, o Seu Guia, o Seu Pontífice entre o Pai do Céu e os homens e
mulheres que Ele ama, é o próprio Jesus.
Assenta aqui, nesta permanente força renovadora, atualizada pelo Espírito Santo, a esperança de que é somente a nossa parte que nos é pedida – a cada um e a todos – e em cada hoje
da história, para que respondamos aos desafios do tempo. Seguindo os ensinamentos do Papa,
na comunhão com o Bispo, cada Igreja Local, em cada Diocese, é portadora da promessa de
Jesus – “quem vos ouve a Mim ouve”, até ao fim dos tempos.
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No momento da passagem de testemunho, quero louvar a Deus, o Pai do Céu e da Terra e
bendizer o Seu Nome Santo. Foi, para mim, uma graça, acima das minhas forças, servir esta
querida Igreja de Viseu, como Padre e como Bispo. Devo, a todos, de forma especialíssima, a
todos e a cada um dos Sacerdotes da Igreja de Viseu, a forte e permanente unidade, compreensão e ajuda que sempre tiveram com esta nossa Igreja. Em corresponsabilidade de vocação e
de missão, fomos discernindo a vontade de Deus, em cada tempo, caminhando, com alegria, ao
encontro dos irmãos. Também, a todos os cristãos – Diáconos, Religiosas e Religiosos, outros
Consagrados e Leigos – quero manifestar um sentido «obrigado». Pelo testemunho que sempre
recebi de todos, misturado com cooperação generosa e leal e com vontade de servir a causa de
todos, na alegra e no amor. A todos os órgãos de corresponsabilidade eclesial: Responsáveis
dos Seminários, Conselho Presbiteral, Conselho Pastoral Diocesano, Cúria Diocesana, Cabido,
Colégio de Consultores, Arciprestes – a todos, um muito obrigado que continuarei a viver em
oração de ação de graças.
A todas as Autoridades civis, autárquicas, académicas, militares, representantes de partidos políticos, etc., a certeza de que, de todos, recebi provas de cooperação institucional, marcadas pelo respeito, amizade e vontade de fazer bem o que, democraticamente, cabe a cada um,
no lugar e missão respetivos.
E porque importa que Ele cresça no “pequeno” de cada um, calo-me, creio, espero e amo,
procurando que se faça a Sua vontade. AMEN!
Ilídio Leandro
Administrador Apostólico em Viseu
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3. HOMILIAS

MISSA DA NOITE DE NATAL
“Envolveu o Menino em panos e deitou-O na manjedoura, porque não havia lugar para
eles na hospedaria”… Jesus experimenta a pior crise, logo ao nascer, revelando e acusando a
enormidade da injustiça. Sofre a crise e a rejeição mais grave: não há lugar para Ele nascer,
tendo que nascer na clandestinidade. Porém, porque veio para revelar e ensinar o amor, aponta
a solução para esta e todas as outras crises: coloca-se ao lado dos pobres e marginalizados para
cantar a esperança de todos os rejeitados e excluídos e tocar o coração dos privilegiados da vida.
Jesus é, assim, logo ao nascer, o Salvador de todas as injustiças, de todas as crises e de todos os
males.
De facto, a crise pior é a rejeição – não haver lugar para as pessoas. Sejam crianças que
não são aceites ao nascer; sejam famílias que não são reconhecidas nem protegidas na sua
identidade e missão; sejam pobres, excluídos da mesa comum; sejam refugiados e expatriados,
não aceites na sua terra… Ao jeito da hospedaria de Belém, a crise atual provoca a rejeição das
pessoas e não reparte a casa, o emprego, o pão e outros bens, por quem a eles tem direito. Na
sociedade em crise, não há lugar para nascerem as crianças e estamos numa crise de vida e de
futuro, de natalidade e de esperança, que fecha escolas e jardins-de-infância, que suscita a crise
de emprego e a ameaça de desertificação e provoca a crise de toda uma cultura e de todo um
Povo. Não há lugar para as famílias e surge a crise dos valores; as relações tornam-se instáveis
e aumentam os divórcios – é a crise do amor, da família, da sociedade. Não há lugar para os
pobres, sentindo-se cada vez mais excluídos dos bens, marginalizados da vida, distanciados da
igualdade e da justiça – é a crise, nos piores efeitos e nas mais graves consequências.
Linguagem dura para uma noite de Natal, mas, infelizmente, real e verdadeira. De facto,
havendo pessoas e famílias, a não verem reconhecidos os seus direitos à dignidade, ao emprego, à educação e aos bens materiais de primeira necessidade, é de escândalo e de vergonha que
se trata e é assim que deve ser denunciado este estado de coisas. Muitos não têm lugar porque
outros lhes fecham as portas.
Apesar de tudo e mais uma vez, felizmente, acontece o Natal. “O povo que andava nas
trevas viu uma grande luz”… “Hoje nasceu o nosso Salvador, Jesus Cristo, Senhor”. O Natal
é o encontro da realidade dos homens com o plano de amor de Deus – sonho anunciado e prometido durante o Advento e realizado com o nascimento do Filho de Deus, tornado Menino. O
Natal de Jesus dá-nos 2 lições: a 1ª é a lição da COMUNHÃO. Encontra-se Deus feito Criança
com os mais pobres, marginalizados e deserdados da terra, personificados nos pastores. E a
multidão celeste louva a Deus, dizendo: «glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens
por Ele amados». Sem este encontro e esta comunhão, não há Natal cristão! A 2ª é a lição da
MISSÃO. Todos os que se encontram com o Deus feito Menino, unido aos pobres, marginalizados e deserdados da terra, são chamados a anunciar os valores do Natal: paz, fraternidade,
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justiça, verdade, amor – valores que convidam a abrir o coração e a partilhar emprego e pão.
Sem a prática destes valores, não há Natal cristão!
Como dizem as leituras, o Natal é a manifestação da LUZ para toda a terra e para todos
os homens, aguardando a ditosa esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e
Senhor Jesus Cristo.
Junto do Presépio, peçamos o amor carinhoso de Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe. Todos
somos chamados a viver em comunhão, uns com os outros, realizando a missão de celebrar e
anunciar o Natal de Jesus, o único e verdadeiro Natal.
Para todos vós, familiares e amigos e para todas as pessoas de boa vontade, os votos
sinceros de um Santo e Feliz Natal, cheio de prendas do Emmanuel, o Deus nascido para nos
ensinar a viver e a conviver em família de irmãos. AMEN!
Bispo Ilídio, Viseu
SOLENIDADE DE SANTA MARIA MÃE DE DEUS
2018 “LINDA E BELA PRENDA PARA TODOS E CADA UM DE NÓS”
	É dia de desejarmos Boas Festas a todas as pessoas. É o 1º dia do ano que é novo, este de
2018 que Deus dá, totalmente novo, como linda e bela prenda para todos e cada um de nós…
Para além de ser o 1.º dia do novo ano, este dia tem outras invocações que enriquecem
a sua importância particular: é o Dia de Santa Maria, Mãe de Deus e é o Dia Mundial da Paz.
Nele, assentam muitos dos votos desta Quadra festiva, desejando um ano feliz. São, também,
os meus votos para todos vós e para todos os vossos familiares e amigos. Aliás, são os votos de
nós todos, para todo o Mundo.
Iniciamos um novo ano com um pedido, muito concreto, do Papa Francisco, na sua Mensagem para este ano: «Migrantes e Refugiados: homens e mulheres em busca de paz». Diz o
Papa, fazendo os seus votos de paz: “Com espírito de misericórdia, abraçamos todos aqueles
que fogem da guerra e da fome ou se vêem constrangidos a deixar a própria terra por causa de
discriminações, perseguições, pobreza e degradação ambiental”. E mais adiante, ainda: “Estamos cientes de que não basta abrir os nossos corações ao sofrimento dos outros. Há muito que
fazer antes de os nossos irmãos e irmãs poderem voltar a viver em paz numa casa segura”.
De seguida, o Papa pergunta - “porque há tantos refugiados e migrantes?” E, depois de
refletir a situação geral no nosso mundo, pedindo, a todos, um olhar contemplativo, aponta
quatro ações, necessárias para uma estratégia de paz a todos os que procuram melhor bem-estar
e trabalho: “acolher, proteger, promover e integrar”. E avança uma proposta para dois Pactos
internacionais: “um, para migrações seguras, ordenadas e regulares; outro, referido aos refugiados”. Estimula os mentores da política internacional a não capitularem perante o cinismo e a
globalização da indiferença mas a deixarem-se inspirar por sentimentos de compaixão, clarividência e coragem, de modo a fazerem avançar a construção da paz.
E o Papa Francisco termina a Sua Mensagem, lembrando palavras do Papa S. João Paulo
II, quando dizia: «Se o “sonho” de um mundo em paz é partilhado por tantas pessoas, se se valoriza o contributo dos migrantes e dos refugiados, a humanidade pode tornar-se sempre mais
família de todos e a nossa terra ‘pode tornar-se’ uma real “casa comum”».
A Palavra de Deus associa-se, constitui a base e apresenta o ambiente para os melhores
votos deste início de ano. A 1ª leitura é mesmo um belo e rico formulário de bênção e de paz
para todos os homens e para toda a criação. A 2ª leitura é a justificação da alegria do Natal e da
grandeza da nossa condição de filhos de Deus. Como diz S. Paulo, já não somos escravos, mas
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filhos e porque filhos, somos também herdeiros por graça de Deus. O Evangelho apresenta as
primeiras visitas ao Menino Jesus que nasceu e a Maria e José. Vêm os Pastores, como os primeiros a receber o anúncio jubiloso do nascimento do Filho de Deus – Jesus, nosso Salvador.
	É o nascimento de Jesus que dá o contexto para toda a Festa da humanidade que vê
realizada a Promessa da Salvação, feita aquando do pecado original e leva a contar o tempo
novo, a partir deste nascimento – 2018 anos. É, ainda hoje, o motivo central para fazermos
Festa e desejarmos Boas Festas, pois este Menino, nascido em Belém, é filho de Deus e garantenos o que de melhor Deus reserva para os Seus.
Por tudo isto, hoje é um dia de Festa e um dia Santo – dia de Santa Maria, Mãe de Deus.
Que ele marque a festa e a santidade de todo este ano, provocando, mesmo, um ano bom, um
ano muito feliz para todos. Ele vai depender de cada um de nós e da forma como o formos
vivendo, dia após dia. Poderemos fazer deste um ano muito bom ou, ao contrário, poderemos
estragá-lo, estragando a nossa vida e a vida dos outros. Vamos fazer de 2018 um ano muito
feliz! São, também, os meus votos amigos para todos vós.
Bispo Ilídio, Viseu
EXÉQUIAS EM VILA NOVA DA RAINHA
VÍTIMAS DE INCÊNDIO
Estou e estamos todos a solidarizar-nos com as vítimas de uma tragédia que aconteceu,
nesta Comunidade de Vila Nova da Rainha, no último sábado. Esta solidariedade dirige-se às 8
pessoas falecidas, às quais desejamos a paz e o descanso eterno, junto de Deus Pai; a todas as
pessoas feridas e em sofrimento, físico ou moral, a quem desejamos as rápidas e totais melhoras; aos familiares de todas estas vítimas do incêndio, a quem queremos dar o nosso conforto,
fraterno e amigo; a todos os responsáveis desta Comunidade: membros da Associação Cultural,
membros das autarquias – Junta de Freguesia e Câmara Municipal – e Pároco, aos quais estamos unidos, nos sentimentos e na saudade. Igualmente, queremos saudar todas as Instituições e
pessoas que ajudaram e estiveram unidas, nestes dias, a esta Comunidade e aos seus residentes.
Lembramos os Bombeiros, a Guarda Nacional Republicana, a Polícia Judiciária, o Senhor Presidente da República, o Governo, as Instituições Hospitalares e toda a Comunicação Social que
levou a nós e a todo o mundo este tão grande e tão triste acontecimento.
As relações que foram sentidas, sofridas e choradas, partilhadas ou não, por tantas Instituições e por tantas pessoas – de perto e de longe, na presença ou na ausência – atestam e
provam que o sofrimento provoca aproximação e procura, requere e exige união. União na interajuda e na procura de soluções que promovam encontro, que complementem e concretizem
ideias e ideais, atitudes e consequências, que corrijam insuficiências e que ajudem a ultrapassar
dificuldades.
Deus une-se a todas estas famílias e pessoas e a todos estes sentimentos e dores e está
presente com a Sua resposta quando diz a Marta e a todos nós: ‘vossos irmãos, amigos e conhecidos ressuscitarão’. Deus sente o sofrimento das pessoas e chora nos momentos de dor, como
em Naim, aquando da morte de um jovem e em Jerusalém, na recusa de conversão dos habitantes da cidade santa. E acrescenta – a nós como a Marta - «Eu sou a ressurreição e a vida. Quem
acredita em Mim, ainda que tenha morrido, viverá; e todo aquele que vive e acredita em Mim,
nunca morrerá».
Perguntamos: Deus não poderia evitar este e tantos outros graves acidentes? Poderia…
Porém, Deus não é o milagreiro que altera ou anula as regras naturais das coisas… Deus é
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Quem aceita que as regras naturais deste mundo tenham as suas consequências: o fogo queima,
o choque na estrada faz vítimas, a queda na água pode afogar, os erros na medicina magoam e
ferem, os crimes geram violência, as doenças e a idade matam… A natureza tem as suas leis e
a nossa ação, livre e responsável, tem as suas naturais consequências. Sofre-se e morre-se neste
mundo porque as fragilidades são condições e produzem efeitos que não resistem à força das
agressões físicas ou morais…
Porém, existe a Fé que é fonte de vida e de saúde. Como diz S. João: “Vede que admirável
amor o Pai nos consagrou em nos chamarmos filhos de Deus” … Sim, esta é a boa nova que
acrescenta mais-valia à vida e dá sentido à Fé: somos filhos de Deus e Deus tem uma Casa para
toda a Família porque Ele quer que nós estejamos com Ele, no banquete que prepara para todos
nós. Deus não quer perder ninguém e não deixa perder ninguém daqueles que ama… E Deus
ama a todos, sem distinção… Esta é a Mensagem confirmada por Jesus Cristo, mas já desejada
e já prevista, profeticamente, por Isaías, na 1ª leitura. Ali, destruirá os efeitos da morte, porque
para quem acredita no Senhor da vida, a morte neste mundo é passagem para a outra margem,
onde viveremos com Deus e com todos os irmãos e amigos, em família divina, para sempre. Então, como diz Isaías no final da 1ª leitura, também eu acredito e digo, à luz da Fé e do grande desejo de que assim seja: «Alegremo-nos e rejubilemos, porque nos salvou». AMEN! ALELUIA!
SOLENIDADE DE S. TEOTÓNIO
Celebramos S. Teotónio, Padroeiro do Hospital, da cidade de Viseu e da Diocese. Que ele,
como nosso Padroeiro, nos ajude a viver a Quaresma que estamos a iniciar e nos faça sentir a
importância da Páscoa, a Celebração maior do Ano Litúrgico. Neste 1o Domingo da Quaresma,
a Igreja lembra-nos a Aliança que temos com Deus, consagrada e assumida no Batismo e que
nos aponta o Reino de Deus como a Meta que queremos alcançar.
Ouçamos S. Teotónio e aprendamos com ele que foi Prior desta Catedral, foi o 1o Santo
de Portugal e canonizado em 1163, um ano depois da morte. A sua ação nesta cidade e diocese,
curta no tempo, foi intensa, como o atesta a história.
Ao celebrar o Padroeiro, celebramos a Igreja de Viseu, em comunidade e em caminho e,
sobretudo, celebramos a Igreja que somos chamados a ser, vivendo a clarividência, a intensidade de vida e a caridade pastoral que animaram S. Teotónio, por alturas de 1112, quando se
tornou Prior desta Catedral.
O Sínodo Diocesano deu-nos nova organização, mais e melhor comunhão eclesial, consciente corresponsabilidade entre todos: sacerdotes, religiosos e leigos. Nada melhor que inspirar- nos no nosso Padroeiro. Ele apresenta-nos o caminho que viveu e anunciou. Os tempos
eram diferentes e a leitura a fazer hoje deve ter em conta a realidade atual. Porém, as fontes
onde ele bebeu e aprendeu o amor profundo à missão, vivida na humildade e no espírito de
serviço, são as mesmas. Teotónio, vivendo a humildade na procura da vontade de Deus, como
diz Ben-Sirá, santificou-se pela leitura, vivência e pregação da Palavra de Deus e pelo amor
concreto e dedicado a todos, de forma especial, pobres e doentes.
Programa simples, desafio para a renovação a fazer nas atividades eclesiais. Quando precisamos de planear, programar e avaliar a ação pastoral e, sobretudo, quando nos interrogamos
sobre o caminho e os métodos, meditemos, rezemos e deixemo-nos inspirar pela Palavra de
Deus... Ela nos aponta a mentalidade a criar – a de Cristo crucificado que vence a morte e ressuscita, rejeitando sabedorias alheias à Cruz e à Páscoa. Ele, sim, é “poder de Deus e sabedoria
de Deus”; J. Cristo é o Guia especial e único do caminho. É Jesus Quem sugere a organização
e a mentalidade a imprimir na Igreja, nas diversas dimensões da ação pastoral.
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Jesus é o Senhor da Igreja. Não está ultrapassado nem tem sucessor! A Igreja é d’Ele e o
Reino de Deus, que a Igreja acolhe e anuncia, é Ele próprio. Ele é o mesmo: ontem, hoje e sempre. É a Cabeça e a forma de todo o Corpo. É a Mensagem e a Boa Nova, a viver e a anunciar.
É o Alimento, a Verdade e o Caminho. Jesus dá-nos o Espírito Santo – a Luz que nos conduz.
A vida nas paróquias e na Diocese deve ser fundamentada na escuta atenta da Palavra de Deus,
na participação e na corresponsabilidade. É a pastoral de comunhão que nos dá a mentalidade
de irmãos porque filhos de Deus Pai, animados pelo Seu Espírito e seguidores de Jesus, vivendo
a fraternidade.
Esta é a proposta de organização da Igreja de Viseu: todos – leigos e consagrados, diáconos, sacerdotes e Bispo – todos discípulos e seguidores do Mestre. Jesus é a nossa Esperança
e Quem propõe a conversão e a mudança de estilo, de mentalidade e de vida como caminho de
felicidade e de realização plenas. Deste modo, somos cristãos em todas as periferias da Igreja –
famílias, paróquias, mundo do trabalho, em todas as áreas da vida.
Ninguém de nós é solução última para a Esperança que todos buscamos e precisamos de
encontrar, viver e anunciar. Seremos, todos, parte da solução, se aprendizes de fraternidade,
como Presbitério, catequistas e animadores de Comunidades vivas, como famílias autênticas,
nas dimensões de Paróquia, do Arciprestado e da Diocese. Nunca esquecendo que há um único
Mestre, um único Pai, um único Salvador...
Que, na Quaresma que estamos a iniciar, S. Teotónio nos ensine o caminho do ser cristão
e nos ajude a compreender a sabedoria de Deus, na linguagem da cruz e da Páscoa, para que
encontremos o caminho da escuta, vivido na caridade pastoral, como discípulos missionários de
Cristo, Boa Nova do Pai. Amen.
Bispo Ilídio, Viseu
DOMINGO DE RAMOS NA PAIXÃO DO SENHOR
AO INICIAR ESTA SEMANA MAIOR, A IGREJA APRESENTA-NOS A CRUZ
O Domingo de Ramos inicia uma Semana – a Maior – que nos leva à Vigília Pascal. Nesta, no próximo Sábado, celebra-se a Ressurreição de Jesus, Fonte de Vida Nova para todos os
que n’Ele acreditam e O acolhem, no coração e na vida. Como Grande Festa que marca, para
sempre, a nossa existência, há preparação a fazer. A Quaresma e estes 5 dias que hoje começam
e vão até à tarde de Quinta-feira são a preparação próxima para que Jesus, Vivo e Ressuscitado,
apareça, no Domingo de Páscoa, a todos os Seus. Ele, porém, não aparece somente, mas fica
connosco, enviando cada um de nós aos lugares e pessoas que precisam da Sua Palavra, da Sua
Esperança, do Seu Amor, da Sua Vida.
Ao iniciar esta Semana Maior, a Igreja apresenta-nos a Cruz, centro da leitura da Paixão
e da morte de Jesus. De facto, Jesus não desviou o rosto aos que O insultavam e cuspiam, como
diz o Profeta Isaías. Ao contrário, realizou a vontade do Pai, operando a nossa salvação. O Senhor Deus veio em Seu auxílio e Ele não ficou envergonhado nem desiludido. Na Cruz, onde
Jesus cumpre, em pleno, a vontade do Pai, realizando a nossa salvação, Ele vê e abarca toda a
humanidade e abraça cada um de nós. Tudo o resto, na Sua vida, foi e é um SIM ao Pai para que
todos se salvem e se encontrem com a Verdade.
Mas… o que é a Verdade? Perguntou-se a Jesus durante o julgamento. Ela aparece clara
em toda a Sua vida. Em resumo, a Verdade pela qual acontece a Páscoa é esta: Deus ama tanto
o mundo que lhe dá o Seu Filho único para que todos os que n’Ele creem tenham a Vida Eterna.
Para lá chegar, indica o Caminho – vinde a Mim, todos vós que andais cansados e tristes e Eu
22

Igreja Diocesana

vos aliviarei; e ainda: ninguém tem mais amor do que Quem dá a vida por aqueles que ama. O
benefício de todo este Amor Salvador é a Vida que nos dá: «Eu sou a Ressurreição e a Vida,
quem acredita em Mim tem a Vida Eterna».
A celebração do Domingo de Ramos – início da Páscoa – é uma lição de vida para todos
nós… É fácil aclamar, no meio da multidão e dizer, com a maioria, umas coisas e o seu contrário, sem compromisso, sem coerência, sem responsabilidades. Quando nos agrada, dizemos:
“Bendito o que vem em nome do Senhor” e, logo a seguir, quando dá jeito, gritaremos: “crucifica-O”. A maturidade de vida, por um lado e a coerência e fidelidade a compromissos, a valores
e a princípios, por outro, supõem e exigem a Cruz, com enorme vantagem para nós – sabemos
que é Cruz Pascal e que, por sê-lo, ela nos conduz à ressurreição…
Jesus Cristo, como dizem as leituras de hoje, não foi NÃO e SIM, conforme as circunstâncias. Como diz Paulo, na 2ª leitura, Jesus “não Se valeu da Sua igualdade com Deus… Assumindo a condição de servo, tornou-Se semelhante aos homens. Aparecendo como homem,
humilhou-Se ainda mais, obedecendo até à morte e morte de cruz. Por isso Deus O exaltou”…
Caríssimos irmãos, Jesus é a nossa Esperança. Esperança confirmada na Páscoa, com a
Sua morte e ressurreição. É a Esperança para todas as crises, para todas as dúvidas e para todos
os sofrimentos; sobretudo, é a Esperança para vencer a morte…
	É este o centro da Mensagem que o Papa quer comunicar a todos os jovens, neste Dia
Mundial da Juventude. A juventude é Esperança… Caríssimos Jovens, não vos esqueçais
e ninguém o esqueça: «O “Deus vivo” é Cristo Ressuscitado, presente e ativo no mundo»,
e quer sê-lo, mais e mais, em vós e através de vós. Ele é a verdadeira Esperança. A Igreja
precisa e conta convosco e com cada um de nós... Este é um ano muito especial, na Igreja –
Sínodo dos Jovens. «Os Jovens, a Fé e o Discernimento Vocacional» é o tema que será fonte
de formação e de realização humana, eclesial e pastoral para todos. Estai atentos e acompanhai
este Acontecimento único na história eclesial do nosso tempo!
Estamos a viver o Ano da Família. Ela é o berço de Deus para a humanidade. É Jesus
Cristo e os valores que Ele nos aponta que cimentam as relações familiares e dão consistência
ao amor que faz crescer a família e os seus membros. Santa Páscoa para todas as Famílias da
nossa Igreja de Viseu!
Bispo Ilídio, Viseu
NA CELEBRAÇÃO DA PAIXÃO DO SENHOR
“Quando for levantado da terra, atrairei todos a Mim”. Esta atração que a Cruz exerce
em nós, não é para nos conduzir ao abismo. É para nos chamar à plenitude da realização pois,
na morte cristã, encontramos a força para a transformação radical no encontro da plenitude da
vida, em Jesus Ressuscitado.
...E a Cruz atrai a si todos os que entram e acolhem a vocação ao Amor: logo o Cireneu
que aceita levar a Cruz; as mulheres que, muito a medo e talvez condoídas, exercem a sua profissão; o bom ladrão que, na Cruz, reconhece o Salvador; o centurião que, finalmente, abre os
olhos para reconhecer que Ele era justo; o próprio José de Arimateia e Nicodemos, amigos na
sombra por medo dos judeus, aparecem, no momento da Cruz… Finalmente, a multidão regressa a casa batendo no peito, ao ver o que se passava… Depois, é toda a multidão incontável, ao
longo dos tempos, onde nos incluímos, hoje, todos nós…
Viemos e estamos aqui como seguidores da Cruz. Não de uma Cruz de fracasso, mas de
uma Cruz que é a vitória do Amor. Viemos e estamos aqui como seguidores do Crucificado. Não
um crucificado morto e enterrado, mas um crucificado por Amor e que voltou à vida. Está vivo
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e ressuscitado e caminha connosco. É Ele Quem nos dá o sentido da Cruz, da morte e da vida. É
Ele Quem nos chama à vocação à Vida e ao Amor. É Ele Quem nos diz que a Vida tem sentido
quando conseguimos ver, na Cruz e na morte, a outra face – o Amor, a Ressurreição, a Vida.
...Se o sangue de mártires é semente de cristãos; o sangue de Deus feito Homem por
Amor, é semente de filhos de Deus, regenerados e purificados; novas criaturas, chamadas ao
Amor.
...Na Cruz de Jesus, encontramos o Amor do Ressuscitado, ainda que, para O seguir, tenhamos que tomar a cruz de cada dia. Na nossa cruz, levada no seguimento de Jesus, encontramos a
dor, o sofrimento, a morte. Porém, encontramos, também, o Amor do Ressuscitado, a vitória da
Vida. A nossa Fé assenta na Cruz, da vitória e do Amor, no Sepulcro Vazio, no Crucificado que
Ressuscita, na certeza da vida para além da morte, na glória e na eternidade na Casa do Pai.
Bispo Ilídio, Viseu
VIGÍLIA PASCAL 2018
“Procurais a Jesus de Nazaré, o Crucificado?” Todos procuramos alguma coisa: a vida; o
sentido para a vida; a esperança; a alegria; a felicidade.
Esta noite é a noite das procuras, dos mistérios, dos segredos, das interrogações e, também, das respostas… De facto, alguém a quem se fazem as grandes e preocupantes perguntas,
responde: “Ressuscitou: não está aqui”. E é esta resposta que nos abre à vida, à esperança, à
alegria e à felicidade. Ele não está aqui porque ressuscitou. E não adianta procurar mais onde só
há morte, ilusão, fantasia, engano, mentira, corrupção… E temos tantos lugares, tantas realidades onde não há outra coisa, ainda que continuemos a procurar, em vão…
A solução está em saber procurar: não coisas, mas Alguém – o Ressuscitado. Ele está
vivo, connosco. Ele nos precederá, isto é, está connosco e vai à nossa frente. Por isso, a vida,
a esperança, a alegria, a felicidade, isto é, tudo o que procuramos está à nossa frente… numa
Pessoa que experimentou a morte mas que voltou a viver e tem poder para dar a vida e “vida
em abundância”…
Como Mãe de todas as Vigílias, esta noite dá-nos resposta a todas as grandes e decisivas
questões que possamos fazer.
O Precónio Pascal, ao iniciar a descrição das razões porque celebramos, convida toda a
terra e toda a Igreja ao júbilo, à exultação e à alegria pelo triunfo de Cristo, o Grande Rei, Aquele mesmo, condenado à morte pela não-aceitação do Seu Reino. Agora, há todas as condições
para a Verdade, a Justiça, a Vida, a Santidade, a Paz triunfarem e serem implantadas no mundo,
pois o Grande Rei venceu o pecado, venceu as trevas e venceu a própria morte. Temos, do nosso
lado, a certeza e a garantia da vitória e as forças do mal nunca mais poderão vencer.
	À luz desta noite Santa, tudo o resto é entendido e a própria culpa é trampolim para a
vinda de Cristo glorioso. Todo o mal é afugentado e, num equilíbrio de graça e de perdão, o
homem volta a poder encontrar-se com Deus. Agora, a história da salvação, escutada na Palavra
de Deus, é história de amor, sempre atual, onde Deus caminha com o homem para o levar à
plenitude da vida. Lavado pela água da regeneração, purificado pelos sinais sacramentais e
alimentado pelo Pão da Eucaristia, caminhamos com Jesus, o mesmo: ontem, hoje e sempre.
Agora, novas criaturas, à dimensão de Cristo – o Homem Novo – e incorporados na Sua
vitória, somos convidados a viver uma vida nova e a iniciar, já aqui, o tempo da ressurreição. A
Páscoa de Cristo é a grande e definitiva passagem que nos coloca já na vida eterna e gloriosa.
Não há mais razão para o medo, para a angústia ou para a ilusão, pois o fracasso acabou na Morte e Ressurreição de Jesus Cristo. Mas, também, não há mais justificação para a vida de pecado,
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pois quem morreu com Cristo está livre de pecado e a opção do cristão está feita no Batismo – é
a vida e a ressurreição.
Por isso, porquê procurar aqui o futuro, a alegria, a felicidade, os critérios, os valores e o
sentido para a vida… se o homem velho foi crucificado com Cristo, se o corpo do pecado foi
destruído e se deixámos de ser escravos, como diz S. Paulo na epístola aos Romanos?
A nossa Pátria está nos Céus, onde se encontra Jesus, que nos prepara um lugar na Casa
do Pai. É do Reino de Deus que nos vêm os valores com que devemos viver e transformar a
Sociedade.
Porque somos seguidores do Cristo vivo, que morreu e ressuscitou e não mais pode morrer, ouçamos o homem vestido com uma túnica branca que afirma que Ele ressuscitou; não
procuremos mais entre os mortos Quem está vivo; deixemo-nos guiar pela Páscoa, seguindo o
Homem Novo.
Para todos, Santa e Feliz Páscoa! AMEN! ALELUIA!
Bispo Ilídio, Viseu
DOMINGO DE PÁSCOA
«Na verdade, ainda não tinham entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar
dos mortos». O Evangelho termina de forma muito crítica ao discipulado dos Apóstolos, depois
de terem andado 3 anos com Jesus e de esta ser a Verdade fundamental – o ponto de chegada e
a síntese da Boa Nova. E nós – de verdade entendemos a Páscoa?
Não nos admiremos da incredulidade dos Apóstolos! Nem da incredulidade das pessoas
que nunca partilharam nem experimentaram privar com J. Cristo Ressuscitado, na Palavra da
Escritura, na Eucaristia e na oração – oportunidades de celebração da Páscoa e de encontro feliz
com o Senhor, em cada Domingo.
Os Apóstolos – e tantos outros, ainda hoje – “não tinham entendido a Escritura, segundo a
qual Jesus devia ressuscitar dos mortos”. Por isso, que surpresa a deles, quando O viram e Lhe
tocaram e comeram com Ele e O reconheceram ao partir o Pão!
Por outro lado, nós, que sabemos tão bem a história descrita nos Atos dos Apóstolos, experimentada por Pedro e ouvida, por nós, tantas vezes! Nós, que sabemos todo o bem que Jesus
fez e faz! Nós, que nos alimentamos da Eucaristia – o Pão da Vida! Nós, que nos apresentamos
como testemunhas de tanta coisa que aprendemos na Catequese e na Igreja! Quem de nós já
entendeu a Escritura, vive segundo os valores do Ressuscitado e O torna referência obrigatória,
na vida e nos critérios que a orientam?
Olhemos a 2.ª leitura! Paulo diz-nos: “se ressuscitastes com Cristo”… Será mesmo que
sim? Será que entendemos a Escritura e a nossa Fé se exprime numa relação – com Jesus e com
a Igreja, com o mundo e com os homens? Será mesmo que a nossa vida cristã é credível, séria
e consciente, assumindo as consequências?
Se isto é verdade, se estamos ressuscitados com Cristo, desde o Baptismo, surge a coerência de um imperativo ético e moral: “aspirai às coisas do alto”… E, ainda: “Afeiçoai-vos às
coisas do alto e não às da terra”. Uma bela proposta para exame de consciência pascal da Fé
e da vida cristã… A nossa vida ou é lida pela “chave” da Ressurreição ou é lida pela “chave”
terrena...
São diferentes as consequências e os efeitos de uma e de outra forma de viver… A nossa
vida tem a marca que vem do alto ou a que vem da terra? A “da terra” é de horizontes limitados,
sempre relativos e procura o que vê e sente possível neste mundo; a “do alto” projecta-nos para
a Esperança e para o Amor, valores que devem estar presentes nas nossas opções diárias...
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Não é fácil viver e anunciar a Páscoa e “as coisas do alto” às pessoas com a mentalidade
e a cultura reinantes do mundo de hoje. Porém, foi fácil aos Apóstolos e à Igreja dos primeiros
tempos acreditar na Páscoa de Jesus? Celebrar e viver a Páscoa, aderindo “às coisas do Alto”
supõe morrer para o que não é Vida, Verdade, Justiça, Solidariedade, Amor, Paz… mesmo que
tenhamos que ir até ao fim e dar a vida, como Jesus.
A Páscoa de Jesus é o mistério central da fé e o fundamento da nossa libertação. Ela salva
o homem de todas as escravidões e injustiças, de todas as crises e pessimismos. É a resposta
às aspirações mais profundas do ser humano – vencer todos os limites, inclusive o da morte.
Perante o fracasso das ideologias que não respondem às grandes questões humanas e perante
as expectativas na felicidade terrena e total, vindas da ciência, da técnica e do progresso humano… A Ressurreição de Jesus é Acontecimento que garante a vida e o futuro…
Não deixemos morrer a Páscoa e tornemo-la semente fecundante dos nossos sonhos,
compromissos e ações para a transformação da Igreja e do Mundo!
Cristo Ressuscitou, ALELUIA! Santa e Feliz Páscoa para vós e para todos! ALELUIA!
Que a vida e o mundo se encham de alegria e cantem ao Senhor nosso Deus e Salvador. AMEN!
ALELUIA!
Bispo Ilídio, Viseu
DIA DA DIOCESE – 1 DE JULHO DE 2018
13.º DOMINGO DO TEMPO COMUM
Celebramos o dia da Diocese, o dia da Igreja que está em Viseu e das suas periferias, o
dia da Família reunida à volta do Altar, o dia do Amor Eucaristia – pão partido para alimento de
todos, o dia da Vida. Celebramos o dia do Deus da Vida e dos que por Ele e n’Ele vivem… Ouvimos: Deus não fez a morte nem Se alegra com a perdição dos vivos. Em nada existe veneno
que mata nem a morte reina com poder. Deus fez o homem à imagem da Sua natureza. Criou-o
incorruptível. É a 1ª leitura…
Deus ama muito a Vida; ama muito a Família. Por isso, Deus ama muito cada pessoa que é
Sua imagem… Deus ama em Igreja e ama chamando à Igreja, à qual confia todos os Seus bens:
a Vida em abundância, a Misericórdia, o Perdão e a Salvação.
Toda a Obra de Deus é Obra de Vida plena e perfeita e toda a Vida que vem de Deus é fruto do Amor. Amor de Deus, que na Sua entrega total à humanidade, em Seu Filho Jesus Cristo,
nos ama, comunicando-nos o Espírito Santo. Criados pelo Deus Amor para vivermos no amor,
devemos amar-nos como irmãos e este Amor que procede de Deus é fonte e semente de fraternidade e de solidariedade entre todos. Cada Domingo, é a celebração da Vida em Deus que, na
Eucaristia, faz brotar toda a Sua força vital, comunicando-a a nós, em plenitude. Este tempo
de férias que, para quase todos, coincide com os meses de julho e agosto, é tempo próprio para
podermos contemplar a vida e celebrar a Festa da Vida que é o grande dom de Deus para nós.
Coincide hoje, nesta nossa Igreja de Viseu, ser a celebração da minha despedida como
Bispo diocesano. É, como sugere a 1ª leitura, a Festa da Vida que nos vai dando oportunidades
de servir, vivendo, como diz S. Paulo, a generosidade de um serviço fraterno e dando, como
Jesus no Evangelho, o melhor que podemos para a saúde, a felicidade e a realização dos irmãos.
Foi uma enorme e imerecida honra servir esta Igreja de Viseu e as suas maiores riquezas: os padres, os diáconos, as Religiosas e os Religiosos, os Leigos; as Comunidades paroquiais, as Comunidades Religiosas e os Institutos Seculares; os Movimentos, os Grupos de
corresponsabilidade eclesial, em diálogo de caminho e de construção do bem comum, com os
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que estão revestidos de autoridade cívica, seja autárquica, académica ou militar. De facto, foi
para mim uma altíssima honra trabalhar com quem, como eu, se disponibilizou, ao longo destes
12 anos, para servir em qualquer área da vida social, familiar, eclesial ou política, disponibilizando-se para melhorar a comunidade a que cada uma e cada um pertencem e responder às
necessidades de cada pessoa e de cada Comunidade, em cada situação concreta.
A Palavra de Deus revela tudo isto como a prova maior da nossa missão ao serviço de
todos. Criados à Sua imagem e chamados para Lhe sermos semelhantes, como expressão de Família unida pelo amor, S. Paulo convida à fraternidade e à solidariedade, na partilha com quem
precisa. Tudo isto é a necessidade da atenção por cada pessoa que está intuída no Evangelho.
Jesus, mesmo na multidão e em situações de confusão, não perde de vista cada pessoa nem a
confunde com a desculpa de que não a conhece, de que não é hora conveniente, de que tem a
agenda cheia ou de que nada tem a ver com ela. Ninguém é anónimo ou está “a mais” para os
olhos de Jesus. Para, aproxima-se, chama e atende cada situação concreta para lhe dar resposta
pessoal, de acordo com a necessidade de cada uma. Cada situação e cada pessoa que nos batem
à porta e pedem a nossa atenção são ocasiões próximas de vivência do Evangelho e de realização da nossa vocação.
A Igreja ao serviço do mundo, anunciando Jesus para que todos creiam, é a nossa missão.
Esta missão vivi-a na Diocese de Viseu – no Seminário, como seminarista e como sacerdote,
como pároco, nas muitas situações pastorais, ao serviço da juventude, procurando doar-me a
todos. Um grande obrigado a todas as pessoas que foram escutando o apelo e ouvindo o chamamento à participação, numa corresponsabilidade de quem é membro da Igreja e rogo a Deus
que dê força, coragem e vontade para cada um continuar a servir a mesma Igreja, servindo os
irmãos. AMEN!
Bispo Ilídio, Viseu
HOMILIA DA ENTRADA SOLENE NA DIOCESE DE VISEU
1. Somos a Igreja viva reunida à volta do altar, para celebrar a Festa da dedicação da Catedral, neste dia em que acolheis o vosso novo Bispo. É belo ver a igreja em Festa, reunida à
volta do seu Bispo, como o seu Pastor, celebrando a Eucaristia, na qual todos somos convidados
a beber da Água Viva que vem da nascente que jorra por baixo do altar e que é sinal vivo de
Cristo, o Pão vivo descido dos céus. Podemos refrescar-nos nessa água símbolo do Baptismo e
dos Sacramentos, de modo especial na Santíssima Eucaristia que convoca os cristãos e os reúne
como pedras vivas do “templo do Senhor”.
O Cordeiro de Deus é o nosso Pastor, às fontes de água viva nos conduz o Senhor. Estas
fontes de Água Viva, que nos vêm do coração de Deus rico de amor, de graça, de santidade e
misericórdia, são para todos e cada um de nós, hoje. A água viva, que brota de junto do altar e
que inunda o Templo de Deus, fertiliza todo o lugar por onde ela passa, como nos lembra, na
primeira leitura, o Profeta Ezequiel. Essa água viva é o próprio Deus que no seu amor infinito
quer revitalizar espiritualmente cada um de nós.
Bendito seja Deus por tão grande dádiva oferecida ao seu Povo reunido hoje festivamente
nesta vetusta e antiga Sé de Viseu, Igreja Mãe de toda a Diocese. Somos um povo de profetas,
sacerdotes e reis.
Quis Deus escolher-me para vosso Bispo, para que, exercendo o múnus de Cristo Bom
Pastor, congregue esta Igreja particular na comunhão, na unidade e na paz, no mistério que nos
une à Igreja Universal, a única Igreja de Cristo, presidida pelo Papa Francisco, que me envia
como sucessor dos Apóstolos para o meio de vós. “Convosco sou cristão, para vós sou o vosso
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Bispo” (S. Agostinho).
O Senhor, ao entregar um novo Pastor a esta Igreja particular, convida-nos a todos a
crescermos na verdadeira comunhão eclesial: bispo, sacerdotes, diáconos permanentes, consagrados, consagradas e leigos, somos chamados a edificar esta Igreja adornada de pedras vivas,
fazendo sobressair entre elas “a santidade que é o rosto mais belo da Igreja” (GE 9).
Torna-se assim um desafio pastoral e um compromisso comum a todos.
Não tenhais, por isso, medo da santidade.
A festa da dedicação da nossa Igreja Catedral é um convite a sermos um povo santo, uma
Igreja cheia de beleza e santidade resplandecente da glória de Deus.
Cada Igreja particular tem um rosto, uma cabeça, um Bispo em comunhão com o seu
presbitério e com todo o povo de Deus, com toda a humanidade redimida por Cristo, que temos
como missão ajudar a ser salva.
Cristo ressuscitado está que presente na sua Igreja é dela a Cabeça. As igrejas de pedra
são um sinal dessa presença de Cristo; é Ele que aí fala, dá-se em alimento, preside à comunidade reunida em oração, “permanece” connosco para sempre (cf. SC 7).
Que todos sejamos cada vez mais as pedras vivas para a construção do templo espiritual
do qual o Ressuscitado é a pedra angular (cf lPd 2,49).
O convite a que primeiro contemplemos o Senhor encontra-se na beleza do seu olhar que
nos cativa e do seu coração que misericordiosamente nos ama e nos ensina com as suas palavras
a anunciar a Boa-Nova que salva e nos capacita a sermos depositários de um bem que humaniza
e santifica, que nos ajuda a levar uma vida nova.
2. A Igreja, a Casa de Deus, é um lugar sagrado. Aqui somos convidados a celebrar a fé,
a louvar o Senhor, a escutar a Sua Palavra, a celebrar a Eucaristia, os demais sacramentos, a
cultivar o silêncio interior e a verdadeira oração, pois a “casa de meu Pai é Casa de oração”.
É nesta Igreja Mãe da Diocese que o Bispo tem a sua Cátedra para ensinar, santificar e governar
o povo de Deus. É isto que eu desejo que seja esta bela Catedral de Viseu, um lugar consagrado
a Deus, onde se celebra o culto divino e onde as nossas orações sobem até Deus, como uma
nuvem de incenso.
Um lugar de verdadeiro culto espiritual, porque o “Templo de Deus é Santo” e nós somos
chamados a ser esse templo. Convidados a sermos discípulos missionários, templos vivos onde
Deus mora conduzidos pela graça do Espírito Santo.
Só uma Igreja vivificada pelo Espírito do Senhor, consciente da sua vocação e da sua
missão, tem o dinamismo de se aproximar do Senhor.
A este respeito, recordo o que disse no dia da minha Ordenação Episcopal na Sé da Guarda: “a oração é o verdadeiro respiro de Deus nas nossas vidas, e eu senti-o do modo particular.
A oração leva-nos ao coração de Deus e traz o coração de Deus à nossa frágil condição humana.
Ao rezar ao Pai, ‘Venha o teu reino’ e ‘seja feita a Tua vontade’, a Igreja reunida entra no coração de Deus Pai, fonte de vida, de amor e de paz”. Aproximai-vos do Senhor, tornai-vos pedras
vivas, verdadeiramente edificadas na fé, na esperança e na caridade, assentes pela oração em
Cristo “Pedra Angular”.
Esta é a verdadeira Igreja de Cristo em saída, uma Igreja missionária, enviada a cada um
de nós e às periferias do nosso mundo.
E isto que eu desejo que aconteça aqui e agora com a proteção de Maria, a Mãe da Igreja
orante, a Senhora do Altar-Mor, a Senhora da Assunção, a serva humilde e fiel, a cuidadora das
feridas da humanidade sofredora, a Senhora a quem confiamos toda a nossa Diocese de Viseu.
Que Ela nos ensine a amar e a servir à maneira de Seu Filho Jesus Cristo, o Bom Pastor.
Que São José nos ajude a guardar o depósito da fé, a incentivar e inovar novas formas de
bem cuidar da Igreja e de vigiar pela sua comunhão, unidade e integridade pastoral.
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3. Uma Igreja que celebra a fé, que acolhe o seu novo Pastor, deve ser uma Igreja missionária e em saída. Onde os cristãos se tornam discípulos missionários e corresponsáveis no
caminho pós-sinodal que estamos a fazer. Isto traz-nos grandes desafios e belas oportunidades
que convosco gostaria de aproveitar para a revitalização e renovação pessoal e pastoral de toda
a Igreja Diocesana.
O ensinamento da Evangelium Gaudium do Papa Francisco lembra-nos que “a primeira
motivação para evangelizar é o amor que recebemos de Jesus, aquela experiência de sermos
salvos por Ele, que nos impele a amá-lo cada vez mais (...). Se não sentimos o desejo intenso
de comunicar Jesus, precisamos de nos deter em oração para lhe pedir que volte a cativar-nos.
Precisamos de o implorar cada dia, pedir a sua graça para que abra o nosso coração frio e sacuda
a nossa vida tíbia e superficial” (EG 264).
	É preciso cuidar dos sacerdotes, do seminário, da família, dos jovens, das vocações, das
comunidades, dos pobres, dos doentes e dos marginalizados e excluídos.
Confio no empenhamento pastoral de todos e na responsabilidade que, como cristãos, temos
na Igreja. Nós também somos “o templo do Senhor”, a Igreja viva, povo santo, mas também
necessitada de conversão, de renovação e atualização.
Hoje os trabalhos e solicitações pastorais são muitas e por isso temos que saber fazer o
verdadeiro discernimento para responder às necessidades da Igreja e da sua ação pastoral numa
equilibrada hierarquia de valores que respondam cabalmente às necessidades e serviços a prestar.
Temos que ter a coragem de formar o povo de Deus para que entenda as mudanças que a
caminhada sinodal e pós-sinodal exige de todos nós.
Mãos à obra...
4. Num olhar atento para o nosso mundo, não podemos esquecer os seus problemas e
complexidades existenciais e os desafios que faz à doutrina social da Igreja.
O bem comum de todos, a justiça e a paz social que somos chamados a construir, crentes
e não crentes, não pode ser uma opção de segundo plano. O respeito pela vida e pela pessoa
humana, promovendo a sua dignidade e integridade, leva-nos a ter uma consciência de respeito
e responsabilidade onde o acolhimento do outro, seja ele quem for e de onde vier, deve ser para
nós cristãos um indicativo evangélico de tudo fazer para o bem do próximo.
Convido a todos a viver a vida com esperança e confiança. Faço um apelo de modo particular aos agentes de pastoral ordenados ou que vivem um carisma ministerial e de serviço à
Igreja.
O entusiasmo da primeira hora e a convicção da fé de fazer sempre a vontade de Deus,
serão os melhores antídotos contra o desânimo e o cansaço físico e espiritual próprios de quem
pastoralmente se dedica ao serviço da Igreja e da humanidade.
Cheios de zelo apostólico, acredito que levaremos a todos uma palavra de esperança e de
consolação.
A perseverança, a oração, a fidelidade, o fervor missionário, o optimismo com realismo, a
fraternidade sacramental e o ardor do trabalho pastoral ajudar-nos-ão a lutar contra as tentações
a que estão sujeitos os agentes pastorais de que fala o Papa.
Preocupemo-nos todos em centrar toda a nossa vida e espiritualidade, quer sacerdotal,
quer de plena consagração, quer laical, na pessoa de Jesus Cristo, o nosso único bom Pastor.
Que sempre e em tudo nos ensine a amar e servir o seu Corpo Místico que é a Igreja.
Que a Senhora da Assunção, São Teotónio e a Beata Rita Amada de Jesus nos assistam
nos nossos passos e nos favoreçam com as verdadeiras bênçãos de Deus.
Viseu, 22 de Julho de 2018
† António Luciano dos Santos Costa,
Bispo de Viseu
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4. ORDENAÇÕES E MINISTÉRIOS

SAGRAÇÃO EPISCOPAL
NOVO BISPO DE VISEU D. ANTÓNIO LUCIANO
QUER ORAR E ESTAR COM AS PESSOAS
D. António Luciano, o novo Bispo de Viseu, garantiu no final da cerimónia da sua ordenação episcopal, no passado domingo, 17 de junho, na Sé da Guarda, que as prioridades da sua
ação na Diocese que irá administrar a partir de 22 de julho – data em que ali entrará solenemente – são “a oração e estar com as pessoas”.
No final de uma cerimónia intensa, D. António Luciano solicitou “muita esperança e muita paz” e recordou a figura e ação de um Papa singular. “São João Paulo II dizia: Não tenhais
medo. Temos que ter esperança e incutir essa esperança nos outros”.
Emoção. Alegria. Amizade. Compromisso. Foram quatro (alguns dos) estados de espírito
que sobressaíram na cerimónia da ordenação episcopal do novo Bispo da Diocese de Viseu, D.
António Luciano. Foram também quatro as horas da tarde desse domingo quente, altura em que
se iniciou a cerimónia e em que as graníticas paredes da Catedral da Guarda não conseguiram
ser frias, tal a candente energia que cedo inundou o espaço sacro e por lá ficou até final.
Por essa hora as três dezenas de pessoas que, desde as duas da tarde, se concentravam
junto à porta lateral da Sé, do lado da praça Luís de Camões (praça Velha), há muito que tinham
entrado e conseguido um lugar sentado. Não tiveram tanta sorte as outras largas dezenas de fiéis
que preferiram acompanhar o cortejo processional desde a Igreja da Misericórdia. Mas também
não terão visto que em frente deste templo, desde o início da rua do Comércio até à entrada principal da Sé (numa extensão de poucas centenas de metros), estava um fausto e pormenorizado
tapete de flores, colocado nessa manhã. O trabalho artístico foi pisado pelo séquito sacerdotal
rumo à entrada principal da Catedral onde, no chão, uma estrela indicava o início de um novo
caminho: ‘Fiat Voluntas Tua – Faça-se a Tua Vontade’, o lema episcopal de D. António Luciano
que se podia ler num placard de vinil colocado numa das paredes.
Lá dentro, findos os ensaios do repertório musical escolhido para a cerimónia, foi tempo de acolher os muitos sacerdotes e diáconos presentes, com especial referência para vários
Bispos de diversas Dioceses sufragâneas da Arquidiocese de Braga. Os aplausos soaram nessa
tarde, pela primeira vez, direcionada para D. António Luciano que foi saudando a multidão à
medida que ia chegando ao altar.
D. Manuel Felício, Bispo da Guarda, conduziu a cerimónia como ordenante principal,
sendo co-ordenantes D. Jorge Ortiga, Arcebispo de Braga, e D. Ilídio Leandro, Administrador
Apostólico de Viseu (e Bispo antecessor de D. António Luciano).
O Bispo da Guarda, na homilia (ver texto), olhou para D. António Luciano e disse: “é
para servir que o Senhor hoje te faz Bispo, a ti, D. António Luciano”, garantindo em seguida
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que “não queremos uma Igreja à defesa, mas sim uma Igreja empenhada em cumprir o sonho
do Papa Francisco, colocando todas as suas capacidades mais ao serviço da evangelização do
mundo atual do que da sua auto preservação”.
“SIM, QUERO!”
A emoção e a alegria foram ganhando espaço no decorrer da celebração, com um novo
vigor na leitura do mandato apostólico, feita pelo representante diplomático do Papa em Portugal, o Núncio Rico Passigato. Aqueles dois sentimentos ganharam mais força no decurso do
rito da ordenação episcopal e no “Sim, quero!”, declarado por D. António Luciano, em resposta
às várias questões formuladas pelo Bispo ordenante principal.
Depois, a Sé assistiu à longa prostração de D. António Luciano, altura em que se cantaram
as ladainhas, rogando a intercessão dos santos. Não foram esquecidos o São Teotónio, padroeiro principal da Diocese de Viseu, e a Beata Rita Amada de Jesus, padroeira secundária.
A imposição das mãos, por parte dos Bispos ordenantes, foi vivida em silêncio, o mesmo
com que se colocou o Evangelho sobre a cabeça de D. António Luciano. Os ritos seguiram-se
de forma cadenciada: a unção da cabeça, a entrega do Evangelho, o anel, a mitra e o báculo,
sendo que os três últimos foram entregues por familiares do novo Bispo.
A eucaristia foi retomada e na comunhão foram muitos os que procuraram D. António
Luciano, de forma a receberem dele o ‘Corpo de Cristo’.
Antes da saudação final, o novo Bispo leu uma mensagem (ver texto), e dirigiu palavras
de apreço e agradecimento a vários intervenientes. Depois, pediu “a São José o dom do silêncio
prudente e fiel que me ajude a guardar, a administrar bem a Igreja e a vigiar pela sua unidade
e integridade”. Por fim, D. António Luciano prometeu rezar “sempre por vós ao Senhor, que
Deus vos recompense”, e solicitou “ousadia, dioceses da Guarda e de Viseu, renovação, força,
confiança, coragem e muita esperança em Cristo Ressuscitado, o Bom Pastor. Deus está connosco, em tudo ‘amar e servir’, eis o desafio feito à Igreja. Deus está connosco e espera, com
zelo apostólico, a nossa colaboração”, concluiu.
Em seguida, desceu do ambão e foi cumprimentar, num gesto franco de plena amizade,
o Padre Martinho, sacerdote de 92 anos, seu antigo professor no colégio de São Romão, em
Seia, e amigo de longa data, disse o próprio. Depois, D. António Luciano percorreu a Sé, numa
saudação demorada, sempre debaixo de um forte aplauso, e com um sentido de compromisso.
Terminada a celebração, foram centenas as pessoas que desejaram saudar pessoalmente
o novo Bispo que, de forma calorosa, acolheu todos, em especial os mais jovens. Porque como
D. António Luciano dissera pouco depois, “uma Igreja sem jovens não é Igreja. A Igreja quer-se
jovem com jovens e com os menos jovens, mas quero-os muito no coração”, garantiu.
PBA
BULA DO NOMEAÇÃO
FRANCISCO, BISPO SERVO DOS SERVOS DE DEUS, ao amado Filho António Luciano dos Santos Costa, do clero da Sé Catedral Egitaniense e aí até agora Vigário Episcopal
para o Clero, eleito Bispo de Viseu, saúde e Bênção Apostólica. Sendo necessário prover de
Pastor a diocese de Viseu, vaga após a renúncia do Venerável Irmão Ilídio Pinto Leandro, ouvida a Congregação para os Bispos, tu, amado Filho, ornado com as devidas qualidades, perito em
teologia moral e nos assuntos eclesiásticos, és considerado digno de a governar. Por isso, Nós,
ocupando a Cátedra do bem-aventurado Pedro e com a solicitude por toda a grei do Senhor,
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com o Nosso supremo poder Apostólico, nomeamos-te Bispo de Viseu, com todos os direitos e
obrigações. Permitimos que recebas a Ordenação por qualquer Bispo católico fora da cidade de
Roma, observando as leis litúrgicas e antecedida da profissão da Fé católica e do Juramento de
Fidelidade dirigido a Nós e aos Nossos Sucessores, segundo os sagrados cânones. Mandamos,
além disso, que esta Carta seja dada a conhecer ao clero e ao povo da tua Sede própria; e exortamo-los a que te recebam com alegria e permaneçam continuamente unidos a ti. Finalmente, dilecto Filho, procura cumprir o gravíssimo ofício de Bispo, de tal modo que os fiéis a ti confiados
cresçam continuamente na Fé, na Esperança e, acima de tudo, na Caridade, a rainha de todas as
virtudes. A paz e a alegria de Cristo, com a intercessão da Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe
da Igreja, estejam continuamente contigo e com esta caríssima comunidade eclesial, no amado
Portugal. Dado em Roma, junto de S. Pedro, aos três dias do mês de Maio do ano de dois mil e
dezoito, sexto do Nosso Pontificado.
Francisco, Papa.
HOMILIA DE D. MANUEL FELÍCIO
Irmãos e Irmãs Saúdo-vos a todos fraternalmente na alegria e na Esperança do Senhor
Jesus Cristo ressuscitado e vivo no meio de nós. Saúdo, de forma especialíssima, o nosso Irmão
António Luciano que hoje, recebendo a plenitude do Espírito Santo, e revestido com os seus
dons, vai ficar especialmente configurado com Cristo para exercer o ministério Episcopal. De
facto, pela imposição de mãos dos Bispos presentes ele é constituído cabeça e pastor de uma
Igreja particular, neste caso, a Diocese de Viseu, mas também e ao mesmo tempo membro do
Colégio Episcopal e portanto corresponsável com a Igreja no seu todo. De facto, para cumprir
o maravilhoso desígnio de salvação dirigido a todas as pessoas, povos e nações, Deus enviou o
Seu Filho Único, que inaugurou o anúncio da Boa Nova, vivendo entre nós e partilhando a nossa condição. Quis depois que essa Sua Missão fosse continuada pelo ministério dos Doze, constituídos em Colégio Apostólico, presidido pelo Apóstolo Pedro. Estes, por sua vez, transmitiram
aos seus sucessores, pela imposição de mãos e a oração, o mesmo mandato recebido do Senhor
Jesus. Por isso, os Bispos, cada um a presidir à sua Igreja particular e todos constituídos em
colégio episcopal transportam consigo a responsabilidade de garantir a Tradição da Fé que nos
vem dos Apóstolos e por eles do próprio Jesus Cristo. E cumpriram esta missão quer quando
cada um deles preside à Igreja particular quer quando, em comunhão com os outros Bispos, em
colégio episcopal presidido pelo Sucessor de Pedro, vivem a corresponsabilidade pela condução de vida da Igreja universal. Jesus Cristo é, de facto, o único Bom Pastor, como lembra o
Evangelho de S. João que escutámos. Hoje, através dos Bispos e seus colaboradores mais diretos, a começar pelos que com eles partilham o Sacramento da Ordem mas também de outros
ministérios e serviços, é o mesmo Cristo quem continua a pastorear a Sua Igreja. Sendo assim,
na pessoa do Bispo, rodeado principalmente dos seus presbíteros e diáconos, é o mesmo Jesus
Cristo que está presente para continuar a anunciar o Evangelho, a oferecer-nos os mistérios da
fé e a conduzir-nos através da história, em peregrinação, rumo à pátria eterna. E enquanto único
Bom Pastor, Jesus Cristo diz aos Bispos e seus colaboradores quais as posturas que hão-de assumir para construção da vida da Igreja e a conduzirem pelos caminhos da salvação. Ora, a Sua
Palavra hoje escutada no Evangelho de S. João é clara e vai direta ao assunto, quando nos diz:
“O Bom Pastor dá a vida pelas Suas ovelhas”. É mesmo essa disposição de dar a vida que em
breve, tu, irmão D. António Luciano nos vais manifestar, respondendo à pergunta: “Queres
consagrar-te até à morte ao Ministério Episcopal?”. Contrariamente ao mercenário, que explora
as ovelhas e as abandona, o Bom Pastor conhece-as e é conhecido de cada uma delas. Lembran32
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do recomendações do Papa Francisco, o Pastor que o é de verdade procura estar próximo das
suas ovelhas para as acompanhar de perto e defendê-las dos lobos que tentam desgarrar o rebanho (cf. Evg. 17, 1). E se estamos preocupados com os fiéis que constituem o tecido das nossas
comunidades, não o podemos estar menos com os que estão fora. É o próprio Cristo quem nos
alerta, ao dizer: “Tenho ainda outras ovelhas que não estão neste redil e preciso de as reunir”. E
aqui, todos nós Bispos nos sentimos interpelados pela pergunta que vai ser feita ao que hoje é
ordenado, nos seguintes termos: “Queres, como bom pastor, procurar as ovelhas dispersas e
conduzi-las ao redil do Senhor?” Sempre, mas hoje mais do que nunca, é para nós urgente “primeirear” a responsabilidade missionária da Igreja, usando a expressão muito própria do Papa
Francisco. Concretizando ainda mais, como Bispos responsáveis pela condução das nossas
Igrejas particulares e corresponsáveis pela vida da Igreja universal, temos a especial obrigação
de despertar em nós, como também nos nossos mais diretos colaboradores e nos fiéis em geral,
o dinamismo missionário. Não queremos uma Igreja à defesa, mas sim uma Igreja empenhada
em cumprir o Sonho do Papa Francisco, colocando todas as suas capacidades mais ao serviço
da evangelização do mundo atual do que da sua auto-preservação (7.Eg, 27). O especial Outubro missionário de 2019 proclamado pelo Papa Francisco bem como o especial ano missionário
(2018-2019) declarado pela Conferência Episcopal Portuguesa constituem também para nós
Bispos forte interpelação. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu e
me enviou” – escutámos nós na leitura do Profeta Isaías. De facto o Espírito Santo ungiu a Pessoa de Cristo e presidiu ao cumprimento de toda a Sua missão messiânica de evangelizar os
pobres, consolar os aflitos e de proclamar o ano da justiça divina, que substitui o luto pela alegria. Hoje o mesmo Espírito Divino, como cantaremos em breve, pela imposição das nossas
mãos, desce abundantemente sobre o novo Bispo, fazendo dele verdadeiro Sacerdote do Senhor, servidor da Nova Aliança estabelecida em Cristo Jesus. Sim, é para servir que o Senhor
hoje te faz Bispo, Irmão D. António Luciano, como lembra o Pontifical Romano de Ordenação
Episcopal, nos seguintes termos: “O Episcopado significa trabalho e não honra; e o Bispo, mais
do que presidir tem obrigação de servir”. E nesse serviço inclui-se o tríplice múnus de ensinar,
santificar e governar. Sendo assim, e sobre o múnus de ensinar ressoa em nós, particularmente
neste momento, a exortação do Apóstolo dirigido a seu discípulo Timóteo: Proclama a Palavra,
a tempo e fora de tempo; exorta com toda a paciência e doutrina. Quanto à função de santificar
que nos está confiada, nós Bispos vamos escutar hoje de novo o convite para perseverar na
oração a Deus Pai Todo-poderoso em favor do Povo Santo de Deus e a exercer a plenitude do
Sacerdócio com toda a fidelidade. Na Ordenação Episcopal é-nos também entregue a missão de
governar em ordem à edificação do Corpo de Cristo que é a Igreja, permanecendo em unidade
com a Ordem dos Bispos e sob a autoridade do Sumo Pontífice (P.R., n.40) Por isso, compreendemos a recomendação que o Pontifical Romano faz ao novo Bispo na hora da Sua Ordenação
Episcopal, com os seguintes termos – “Com amor paterno e fraterno, ama todos quantos Deus
confia ao ter cuidado pastoral, sobretudo os presbíteros e os diáconos que têm parte contigo no
ministério de Cristo…exorta os fiéis a colaborarem contigo no trabalho apostólico e dispõe-te a
ouvi-los de bom grado” (P.R, 39). Aceitando e ponto em prática estas sábias recomendações,
saberemos promover a verdadeira comunhão de ministérios, ao serviço da comunhão da Igreja
dentro de cada uma das suas comunidades, como também das mesmas comunidades entre si,
sempre focada no mandato missionário recebido do próprio Cristo. Mas as palavras do profeta
Isaías que hoje escutámos privilegiam, de facto, a atenção que temos de continuar a dar aos
pobres, aos atribulados, aos prisioneiros, aos cativos necessitados de libertação, aos que se encontram envolvidos pelo luto da dor. Numa palavra, chamam a nossa atenção para as periferias
da pobreza, mas também da dor e do abandono ou simplesmente da marginalidade, como são
referidas pelo Papa Francisco. Também nós Bispos hoje contigo, irmão D. António Luciano,
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queremos responder à pergunta que te vai ser assim feita: “Queres ser, pelo nome do Senhor,
bondoso e compassivo com os pobres, os deslocados e todos os que precisam?”. Diante desta
forte interpelação que a Liturgia nos faz, queremos escutar mais uma vez, palavras do Papa
Francisco, lembrando a cada cristão e a cada comunidade cristã o encargo de serem instrumento do Deus ao serviço da libertação e promoção dos pobres para que possam integrar-se plenamente na Sociedade (Eg, 187). Perante a experiência que Paulo nos conta na sua II carta aos
Coríntios, também nós não esperamos facilidades no cumprimento da missão episcopal que o
Senhor Jesus Cristo nos confia para, em Seu nome, pastorearmos a Igreja. Foram muitas as dificuldades que o Apóstolo experimentou e das quais nos dá testemunho, desde a perseguição, à
perplexidade, passando pelo abatimento e pelo abandono. Uma luz, porém, bastou para dar
sentido a todos os seus sofrimentos e tribulações. Essa luz para ele e para nós hoje vem-nos da
certeza da Ressurreição de Cristo, garantia da nossa Ressurreição, pois, como lembra a referida
carta, “Aquele que ressuscitou Jesus também nos há-de ressuscitar com Ele e nos levará para
junto d’Ele”. Sendo assim, saberemos compreender igualmente como os nossos sofrimentos
são oportunidade para participarmos nos sofrimentos de Cristo. Finalmente diante da mesma
experiência de Paulo lembramos a nossa grande fragilidade, por levarmos em vasos de barro
um grande tesouro, o tesouro do ministério que nos está confiado. Cumpre-nos ao mesmo tempo, a obrigação de transformar as nossas múltiplas fragilidades em oportunidades para deixar
brilhar em nós e em tudo o que fazemos a grandeza e a força do próprio Deus, única fonte de
todo o bem que nós possamos realizar. De facto, uma só coisa é necessária – Que Ele reine nos
nossos corações, na vida da Igreja e na vida do mundo. Que Deus seja louvado, Sua Mãe Maria
Santíssima e nossa Padroeira, seja honrada com todos os santos, na comunhão da Igreja, para
que o mundo creia. Amén.
MENSAGEM DE D. ANTÓNIO LUCIANO DOS SANTOS COSTA
“Alegrai-vos e exultai” (Mt 5,12), comigo no Senhor, pelas maravilhas que Ele operou
em favor do seu Povo. “A santidade é o rosto mais belo da Igreja“. Cristo caminha connosco
e surpreende-nos. “Eu estarei sempre convosco até ao fim dos tempos” (Mt. 28,20), cumpriram-se nesta tarde, aqui na Sé da Guarda, estas Palavras de Jesus. Agora, posso “partir e servir
com aquela atitude de coragem que o Espírito Santo suscitava nos Apóstolos, impelindo-os a
anunciar Jesus Cristo”(Gaudete et Exultate nº 129). A oração é o verdadeiro respiro de Deus
nas nossas vidas, e, eu senti-o do modo particular na minha Ordenação Episcopal. Esta leva-nos
ao coração de Deus e traz o coração de Deus à nossa frágil condição humana. Ao rezar ao Pai,
“Venha o teu reino e “seja feita a Tua vontade”, a Igreja reunida entra no coração de Deus Pai,
fonte de vida, de amor e de paz. Assim foi a oração de Maria, a serva humilde e fiel, a cuidadora
das feridas da humanidade sofredora, a Senhora da Piedade, que nos ensina a amar e a servir
o Seu Filho, o Bom Pastor, presente na fragilidade do género humano. Peço a São José, o dom
do silêncio prudente e fiel, que me ajude a guardar, a administrar bem a Igreja e a vigiar pela
sua unidade e integridade. Que a coragem e o testemunho dos Apóstolos e de todos os Santos
me ajudem a cantar convosco eternamente as maravilhas do Senhor. Reitero profunda gratidão,
comunhão, obediência na fé e veneração filial à Igreja, na pessoa do Papa Francisco, sucessor
do Apóstolo São Pedro, que me chamou para fazer parte do Colégio Apostólico. Agradeço cordialmente ao Senhor Núncio Apostólico a sua presença amiga e carinhosa manifestada desde
a primeira hora. Peço-lhe que seja portador destes meus sentimentos de gratidão e comunhão
ao Santo Padre. Um obrigado de filho e irmão ao Senhor D. Manuel Felício, Bispo da Guarda,
ao Senhor D, Jorge Ortiga Arcebispo de Braga, ao Senhor D. Ilídio Leandro, Administrador da
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Diocese de Viseu, aos meus irmãos Bispos presentes, aos sacerdotes, diáconos, religiosos (as)
consagrados (as), aos seminaristas e leigos empenhados na vida da Igreja, aos amigos e pessoas
de bem. Às Autoridades civis, académicas, institucionais, militarizadas e outras aqui presentes,
aos representantes dos Meios de Comunicação Social, a todos os que foram meus paroquianos
e colaboradores na Capelania da UBI, Faculdade de Ciências da Saúde, Hospital da Guarda,
no Instituto Politécnico, Escola Superior de Saúde da Guarda, na Pastoral da Saúde, Associação Católica dos Enfermeiros, Capelanias Hospitalares, Movimentos e Obras, Associações
Académicas e tantas pessoas amigas que comigo privaram e trabalharam, alunos, professores
e colegas dos vários estabelecimentos de ensino, hospitais, comissões de ética e instituições,
com quem tive o privilégio de trabalhar e com quem muito aprendi. A todas as pessoas amigas,
conhecidas e anónimas que participaram nesta bela celebração Eucarística e a todos os que estão unidos espiritualmente um bem-haja sincero e beirão! Que Deus vos recompense por tanto
bem realizado e o transforme em graça e dom de novas vocações para a Igreja. Uma palavra de
gratidão de, esperança e estima às crianças, adolescentes, jovens, casais, idosos, frágeis, doentes, abandonados e a todos os que experimentam a dor e a solidão. Que nunca vos faltem bons
cuidadores! Deus ama-vos muito. Há sempre um receber e um dar. Dai sem medida e sereis
felizes! A comunhão fraterna, a proximidade, a gratuidade e a solidariedade são muito mais
que gestos importantes, são a base sólida de uma sociedade sadia e de uma Igreja renovada. À
minha família, às minhas imãs, cunhados, sobrinhos, sobrinha, aos que não puderam vir, um
grande abraço, tenho vos a todos no meu coração. Um bem haja sincero: Aos meus paroquianos
de hoje e de sempre, aos amigos vindos de tantos pontos do país, aos diocesanos de Viseu e da
Guarda, aos que vieram de Coimbra, conterrâneos de Corgas e de toda a paróquia de Sandomil;
Ao nosso pároco o Padre Carlos Dionísio, a todo o arciprestado de Seia, que comigo louva o
Senhor, pelo dom da minha Ordenação Episcopal; À Equipa nomeada pelo Senhor Bispo para
preparar esta belíssima festa com todos os seus membros presidida pelo Vigário Geral, Cónego
Manuel Pereira de Matos; À paróquia da Sé e de S. Vicente, à Casa Veritas, à Editora Paulus,
ao Seminário Maior e sua Equipa, às Servas de Jesus, às empregadas (os), a todos os que me
manifestaram a sua amizade, oração e presença amiga ao longo deste mês e meio e nesta semana de tanto trabalho, oração e preocupações; Ao arciprestado da Guarda com os seus padres,
consagradas e leigos que puseram tanto empenho e beleza nesta festa e na sua ornamentação,
à equipa de liturgia e paramentaria ao grupo coral, aos que trabalharam muito, rezaram no silêncio e clausura, aos doentes e seus cuidadores, aos que estão aqui e aos que não podem estar.
Um obrigado do coração a todos. Rezarei sempre por vós ao Senhor, que Deus vos recompense.
Ousadia dioceses da Guarda e de Viseu, renovação, força, confiança, coragem e muita esperança em Cristo Ressuscitado, o Bom Pastor. Deus está connosco, em tudo “amar e servir”, eis o
desafio feito à Igreja. Deus está connosco e espera com zelo apostólico a nossa colaboração.
Que Maria, a Virgem das mãos orantes, a Senhora da Assunção guie sempre os nossos passos.
“Para maior honra e glória de Deus” rezemos, “Fiat Voluntas Tua”.
† António Luciano dos Santos Costa,
Bispo de Viseu
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5. NOMEAÇÕES

NOMEAÇÃO DIOCESANA
SECRETARIADO DIOCESANO DA EDUCAÇÃO CRISTÃ
Para o próximo quinquénio, é nomeado Diretor deste Secretariado Diocesano o Diácono
JOAQUIM CARDOSO FERREIRA DE ALMEIDA. Este Secretariado integra-se na Vigararia
Episcopal da Pastoral, confiada ao Pe. Virgílio Marques Rodrigues.
Os diversos Departamentos deste Secretariado mantêm os seus Responsáveis e a sua
constituição.
Ao mesmo tempo, a Diocese agradece o qualificado e dedicado serviço do anterior Diretor
– Pe. João Luís Leão Zuzarte – que está a estudar em Roma.
Bispo Ilídio, Viseu

NOMEAÇÃO
CAPELANIA DO HOSPITAL
	É nomeado para o serviço da Capelania do Hospital de S. Teotónio o Pe. João Pedro
Ferreira Cardoso. Fará equipa com o Pe. Paulo Diamantino e entrará, de imediato, em funções.
O Administrador Apostólico da Diocese agradece o serviço prestado, nesta Capelania,
pelo Pe. Marco José Pais Cabral que, nesta data, ali cessa funções.
10 de julho de 2018
Ilídio Leandro
Administrador Apostólico em Viseu
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6. DECRETOS

DECRETO
Ao assumir o múnus pastoral de Bispo da Diocese de Viseu, fazemos saber que, pelo
presente decreto, os membros de todos os órgãos de governo e de corresponsabilidade desta
Diocese ficam reconduzidos nos cargos que ocupam.
21 de julho de 2018
† António Luciano dos Santos Costa,
Bispo de Viseu
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7. PRESENÇAS E INTERVENÇÕES ESPECIAIS

CÂMARA DE VISEU QUER AGRACIAR BISPO DA DIOCESE
A Câmara Municipal de Viseu deliberou atribuir a Medalha Municipal de Ouro ao Bispo
de Viseu, D. Ilídio Leandro, “como ato de reconhecimento dos serviços de excecional relevância prestados por si à comunidade de Viseu”, revela em comunicado.
A deliberação foi tomada na primeira reunião do novo executivo, que decorreu na quinta-feira, 26 de outubro. De acordo com a nota da autarquia “o galardão municipal distingue ainda
a profunda renovação levada a cabo por D. Ilídio Leandro na Diocese de Viseu, no robustecimento da sua atuação e na abertura às instituições e à sociedade civil”.
O executivo municipal aprovou ainda “iniciar os procedimentos que viabilizarão, em
conjunto com a Assembleia Municipal, a atribuição a D. Ilídio Leandro da mais elevada condecoração do Município de Viseu, o ‘Viriato de Ouro’.
Recorde-se que o Bispo da Diocese, D. Ilídio Leandro, de 66 anos, pediu ao Papa a sua
renúncia ao cargo, por motivos de saúde.
BISPO DA DIOCESE RECEBE TÍTULO HONORÁRIO
O Bispo da Diocese, D. Ilídio Leandro recebeu na passada segunda-feira, 4 de dezembro,
o título de sócio honorário da Casa do Distrito de Viseu no Rio de Janeiro. A entrega do título decorreu na Casa Episcopal durante uma cerimónia breve, que juntou D. Ilídio Leandro, o
presidente da Casa de Viseu, Flávio Martins e o diretor de Relações Públicas da mesma, José
Ernesto.
“A entrega do título de Sócio honorário da Casa do Distrito de Viseu no Rio de Janeiro,
em homenagem ao senhor Bispo de Viseu, D. Ilídio Leandro, é o reconhecimento do excelente
trabalho realizado na Diocese e da sua grande relação com a comunidade Luso Brasileira no
Rio de Janeiro, onde já esteve há já algum tempo que deixou grandes amizades desde então”,
adiantou Flávio Martins no final do encontro com o Bispo da Diocese.
Para D. Ilídio Leandro sentiu-se “muito agradecido” pela distinção.
EA
MENSAGEM À IGREJA QUE CAMINHA COM ESPERANÇA PASCAL
A DIOCESE DE VISEU
Amados irmãos e irmãs:
Surpreendido pela chamada do Senhor Jesus, o Bom Pastor, para ser o vosso Bispo, cons38
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ciente das minhas limitações, mas também muito confiado na vossa oração, saúdo-vos na alegria e na esperança do Ressuscitado.
Saúdo a Igreja de Viseu, a viver com alegria as orientações do Sínodo diocesano, que já
animam o seu programa pastoral.
Saúdo e cumprimento, com cordial afeto e estima, o Ex.mo e Reverendíssimo Senhor D.
Ilídio Pinto Leandro, até agora o Bispo desta querida diocese de Viseu.
Que Deus o recompense por tanto zelo e empenho apostólico, por tanta oração unida ao
mistério pascal de Cristo. Para Ele muita saúde e paz. Um bem-haja beirão do fundo do coração.
Continuamos a contar muito com a sua amizade e colaboração.
Saúdo o senhor Vigário geral e os membros da Cúria Diocesana, os senhores Cónegos, os
membros do Colégio dos Consultores, do Conselho de Vigários e todos os responsáveis pelos
diversos Serviços Diocesanos.
Que Deus nos ajude a cumprir missão tão importante nesta Igreja de Viseu.
Saúdo todos e cada um dos padres diocesanos e diáconos permanentes; desde já rezo por
cada um de vós, pelas vossas famílias e comunidades. Os sacerdotes são muito necessários para
a vitalidade e frescura de uma diocese.
Saúdo os membros dos institutos de vida consagrada, masculinos e femininos, religiosos
e religiosas, missionários e missionárias, de vida contemplativa e ativa, sociedades de vida
apostólica, membros de institutos seculares, ou outras formas de consagração. Rezo por vós e
tenho-vos no coração.
Saúdo as Instituições da Diocese: O Seminário Maior, coração da Diocese, as escolas
Católicas e outras instituições de acolhimento a crianças, jovens, doentes, idosos e reclusos.
Saúdo os nossos seminaristas e pré-seminaristas, que são a esperança e o futuro promissor
da diocese. São João Bosco dizia: “ A maior graça que Deus pode dar a uma família é dar-lhe
um filho sacerdote”.
Saúdo também todos aqueles e aquelas que estão em discernimento ou formação para a
vida consagrada. Vós sois um tesouro para a Igreja.
Saúdo as autoridades civis, académicas, militares e militarizadas.
Saúdo todas as famílias da diocese com os seus filhos, para que sejam escola de amor, de
vida e de valores. Com famílias boas e cristãs o mundo será melhor e a Igreja cumprirá a sua
missão evangelizadora.
Saúdo as crianças, os adolescentes e os jovens nesta caminhada sinodal.
Eu rezo muito por vós e quero ver-vos muitas vezes.
Saúdo os doentes, os frágeis e os pobres, os que não têm trabalho ou se sentem desanimados. Coragem. Deus ama-vos muito.
Saúdo todas as instituições de saúde, a começar pelo Centro Hospitalar Tondela-Viseu e
todos os seus utentes e funcionários.
Saúdo as Misericórdias e todos os que trabalham em Instituições de solidariedade social.
Saúdo os membros dos movimentos e obras de apostolado, tão vivos e dinâmicos na nossa diocese, a Cáritas diocesana e a todos os que promovem a Doutrina Social da Igreja.
Saúdo a todos os responsáveis pelas escolas Públicas e instituições de ensino Superior
com todos os que nelas estudam, ensinam e trabalham.
Saúdo os familiares das vítimas dos incêndios e os bombeiros e os membros da proteção
civil.
Saúdo a todos em geral, não quero esquecer ninguém, pois a todos tenho no coração de
pastor.
Saúde, paz e alegria em Cristo Ressuscitado, que continua a chamar hoje trabalhadores
para a sua vinha. Só Ele é o Bom Pastor, que cuida de todos nós, a verdadeira Vide à qual deveIgreja Diocesana
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mos estar todos unidos. “Permanecei no meu amor e eu permanecerei em vós”. Este seu apelo
é um indicativo da salvação, dom de Deus para todos.
Todos unidos à verdadeira cepa que é Cristo, para sermos ramos novos e darmos muito
fruto. É esta imagem do Bom Pastor que eu quero testemunhar convosco e para vós, recordando as palavras de Santo Agostinho: “Convosco sou cristão e para vós sou Bispo”. Rezai, rezai
muito por mim. Eu também rezarei intensamente por vós. Pois, só unidos na oração e permanecendo em Cristo que é a fonte da Água Viva, mataremos a nossa sede, refrescaremos, com
a graça do Espírito Santo, a nossa aridez e renovaremos a nossa querida Diocese de Viseu em
caminhada pós-sinodal.
Temos todos diante de nós a responsabilidade e o compromisso de aplicar as propostas
saídas do recente Sínodo Diocesano que já estão a ser implementadas num tema tão importante
para a revitalização da sociedade e a renovação da Igreja, como é o da Família.
A família é, de facto, a célula base da sociedade e também a primeira experiência da Igreja como lembrava São João Crisóstomo: “ A primeira Igreja doméstica”.
Empenhemo-nos todos. Este é um trabalho importante, é uma proposta do nosso programa pastoral. Sem boas famílias não teremos bons cidadãos, nem vocações sacerdotais ou de
plena consagração na Igreja. Não construiremos hoje a verdadeira Igreja de Cristo.
Que Deus nos ajude a levar, com alegria, a ternura de Deus ao coração de todos, cristãos
e pessoas de boa vontade, com esta mensagem de esperança.
O Bom Pastor bateu à minha porta e chamou-me a trabalhar na Sua Vinha, aqui na nossa
Diocese de Viseu, para anunciar convosco a “Alegria do Evangelho”.
Eu, consciente das minhas limitações, rezei e respondi com confiança, na certeza de que
a oração da Igreja, Povo de Deus, me ajudará na minha nova missão.
Para a minha ordenação presbiteral escolhi o lema que tenho procurado viver ao longo
deste tempo maravilhoso que Deus me tem dado para viver na Igreja como sacerdote junto do
seu povo: “Quero ser padre como Deus o pensou, à maneira de Jesus Cristo e segundo as orientações da Igreja”.
Olhando agora para o futuro, quero viver a profecia do anúncio da alegria, ao serviço dos
frágeis, dos pobres, dos doentes e dos mais abandonados da sociedade.
O Senhor envia-me, como diz Isaías, para anunciar a paz e o bem a todos.
Sinto a responsabilidade do que isso implica e o apelo interior a fazer uma verdadeira
opção fundamental pelo novo serviço que me é pedido.
Desejo, neste momento, diante de vós, repetir a palavra de Maria - “Faça-se a vossa vontade”.
Anuncio-vos, com alegria, que a Ordenação Episcopal me será conferida na mesma catedral onde fui ordenado presbítero – a catedral da Diocese da Guarda. Entrarei ao serviço desta
amada Diocese de Viseu no dia 22 de julho seguinte, celebração antecipada da dedicação da
nossa catedral.
Que a Senhora da Assunção, nossa Padroeira, a Senhora do Altar-Mor da nossa Catedral,
nos estimule a todos, pastores, consagrados e leigos a vivermos a nossa vocação cristã animada
pela perseverança na oração para sermos uma verdadeira comunidade a viver à imagem dos
primeiros cristãos, de quem se dizia: “Vede como eles se amam” e “Tinham um só coração e
uma só alma e punham tudo em comum”.
Este é um ideal sempre a alcançar.
Que São Teotónio nos ajude a seguir, com alegria, as palavras e o exemplo do Bom
Pastor, para sermos verdadeiros cuidadores e curadores desta humanidade frágil, ferida e em
muitas situações mesmo doente.
Peço também, por intercessão da Beata Rita Amada de Jesus, mulher forte saída deste
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bom povo e cristã exemplar na Igreja, zelo apostólico e fidelidade ao cami¬nho pós-sinodal
que estamos a fazer, para, com empenho evangélico, renovarmos a nossa vida e as nossas
comunidades, tornando-nos cada vez mais discípulos missionários de Cristo, o Bom Pastor.
Festa de São Filipe e São Tiago, 3 de Maio de 2018
Padre António Luciano dos Santos Costa
D. ANTÓNIO LUCIANO EM DIRECTO
“OS VISEENSES PODEM ESPERAR EM MIM UM AMIGO”
O que conhece de Viseu e da Diocese?
Conheço alguma parte, em termos geográficos, porque sou da zona do Planalto [Beirão].
Da Diocese conheço o que ia acompanhando pelas notícias que surgiam. Conheci a Diocese
quando dei aulas aos seminaristas, no Seminário Interdiocesano das Beiras, mas também na
Universidade Católica [de Viseu], nos cursos de Gestão e de Serviço Social, a nível da Doutrina
Social da Igreja. Ao curso de Medicina Dentária dei a parte de Ética e de Bioética. Conheço
pessoas e padres – alguns foram meus alunos – conheço outros que fizeram formação complementar. Conheço um bocadinho, mas só quando for é que irei conhecer verdadeiramente. Ainda
tenho um conhecimento muito imaginário, mas com algumas realidades.
O que podem esperar os viseenses do novo Bispo?
Os viseenses podem esperar em mim um amigo, uma pessoa simples, que gosta de estar
perto das pessoas, que gosta de trabalhar e de ajudar as pessoas. O nosso mundo tem hoje muitos problemas e dificuldades na missão de um Bispo, que é de algum modo, o de vigiar, orientar,
e dele ouvir uma palavra de alento e de força. Eu tenho feito assim ao longo da minha vida. Não
irá mudar muita coisa porque Nosso Senhor mudou-me um pouco assim. Agora, espero que
Ele modele mais pelo coração segundo essas virtudes de Bom Pastor para eu poder imitá-Lo e
chegar ao coração das pessoas.
O que pensa ser prioritário na Igreja de Viseu?
A Igreja de Viseu está encaminhada, saiu de um Sínodo Diocesano e está a aplicar as
orientações desse Sínodo. O senhor D. Ilídio teve esse trabalho e esse mérito com os seus colaboradores e com a Igreja Diocesana que fez uma caminhada sinodal. Saíram as orientações do
Sínodo e agora é aplicá-las na vida da Igreja. Agora é fazer com que Jesus Cristo reine e a Igreja
se torne, cada vez mais, esse sinal no mundo: de amor, de misericórdia e de salvação.
Como analisa a questão da defesa da vida a nível nacional e esses debates político e
público?
Amo muito a vida e considero-a um grande dom de Deus, um dom inviolável e sagrado.
O respeito pela vida humana, desde o momento da conceção até à morte natural é realmente a
minha prioridade e a palavra de ordem. Nós temos é que criar condições para que as pessoas
mais frágeis, em doença e em debilidade, possam ter os cuidados que merecem para viver a sua
vida com qualidade. Eu sou a favor da vida e não se deve colocar em prática aquilo que o quinto
mandamento nos diz (Não matarás!). Eu quero ser um apóstolo da vida e anunciar, como dizia
São João Paulo II, o evangelho da vida.
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BISPO DE VISEU COMENTOU A MENSAGEM DO PAPA
NO 52.º DIA DAS COMUNICAÇÕES SOCIAIS
D. Ilídio Leandro, Bispo da Diocese, comentou na passada quinta-feira, 10 de maio, perante os jornalistas, a mensagem do Papa Francisco no 52.º Dia das Comunicações Sociais
intitulada ‘A Verdade vos tornará livres (Jo 8, 32). Fake News e Jornalismo de Paz’. O encontro
serviu igualmente para o Bispo abordar outras questões da vida interna da Diocese, como sejam
a nomeação do novo Bispo de Viseu, D. António Luciano (que terá a sua entrada solene em 22
de julho), a nova posição de D. Ilídio, como Bispo Emérito, o dia da Diocese e a eutanásia (ver
páginas centrais).
Numa abordagem à mensagem papal, D. Ilídio lembrou que “no centro do papel e da missão dos jornalistas estão as pessoas”, sustentando que “a comunicação é veículo de expressão
da própria responsabilidade na busca da verdade e na construção do bem”.
O Bispo referiu, a propósito das ‘fake news’ (notícias falsas), que o Papa lembrou a
“lógica da serpente, a artífíce da primeira falácia das fake news da história, responsável pelas
trágicas consequências, a todos os níveis”. Perante isto, considerou D. Ilídio, “o Papa convida
os jornalistas a serem educadores para a verdade, ensinando e discernindo, avaliando e ponderando os desejos e as inclinações que se movem dentro de nós”.
Perante a importância de olhar mais para as pessoas, de forma a lutar contra as falsidades,
o Bispo de Viseu expressou um desejo. “Não nos deixemos manipular por quaisquer interesses:
económicos, políticos ou ideológicos! Precisamos de ter em conta hoje que a rapidez das notícias e a sua veloz difusão e superação podem fazer-nos esquecer ou desvalorizar a sua fonte e
a sua autenticidade, o que pode diminuir muito, também, a nossa atenção à exigência da verdade”, concluiu D. Ilídio.
PBA
BISPO DE VISEU RECEBEU O PRÉMIO ANIM’ARTE 2017
‘PERSONALIDADE DO ANO’
D. Ilídio Leandro, Bispo de Viseu, foi agraciado com o prémio ‘Personalidade do Ano’,
pela Revista Anim’Arte, na sua tradicional gala que decorreu no passado sábado, 2 de junho,
na Aula Magna do Instituto Politécnico de Viseu. O vigário geral da Diocese, Padre Armando
Domingues, recebeu o prémio, na impossibilidade de o Bispo de Viseu estar presente, por motivos de saúde. O diretor da revista Animarte, Manuel Martins, confirmou ao Jornal da Beira que
o prémio entregue a D. Ilídio foi um dos prémios de maior reconhecimento que a Anim’Arte já
entregou.
Para além de D. Ilídio, o anterior Bispo do Porto, D. António Francisco dos Santos, falecido em setembro de 2017, foi homenageado a título póstumo, ele que era natural de Tendais,
concelho de Cinfães, distrito de Viseu.
Nesta cerimónia foi também entregue o prémio ‘Revelação do Ano’ a Mike Martins, no
campo da música, e a João Pedro Pinto, no campo da fotografia. Para além destes, foram entregues mais 16 prémios a várias personalidades: ‘Associação Cultural’ à Associação Cultural e
Recreativa (Santa Cruz da Trapa – São Pedro do Sul); ‘Dirigente Associativo’ a Lúcia Vasconcelos (Musicando – Viseu); ‘Acontecimento Cultural’ a “Outono Quente” (Zunzum – Viseu);
‘Produção Artística Teatro’ a “Da pedra lascada à Broadway” (Associação de Música e Artes
do Dão – Santa Comba Dão); ‘Produção Artística Escultura’ a José Marques (São Pedro do
Sul); ‘Produção Artística Fotografia’ a Eduardo Ferrão (Viseu); ‘Produção Artística Literatura’
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a Ilda Pinto Almeida (Vouzela); ‘Anim’arte Tradição’ ao Rancho Folclórico “As Costureirinhas
de Cavernães” (Viseu); ‘Comunicação Social’ a Vítor Gonçalves, jornalista da RTP (Viseu);
‘Anim’Arte Especial – Música’ a “Aristides”, o musical da Contracanto (Lapa do Lobo – Nelas); ‘Especial GICAV’ à Orquestra Juvenil de Viseu (CMV / PROVISEU); ‘Inovação / Empreendedorismo’ à “TOMI” de Agostinho Ribeiro – Celeuma (Viseu); ‘Prestígio / Carreira’ a
Alexandre Cardoso Marques – cinema (Vouzela); ‘Investigação’ ao Professor Dr. Victor Aguiar
e Silva (Penalva do Castelo); ‘Produção Artística Música’ a Sílvia Mitev (Viseu);
Os Prémios Anim’Arte são organizados pela Revista Anim’Arte e visa a dignificação dos
dirigentes associativos, como agentes de desenvolvimento local e regional. São pois um reconhecimento público do trabalho realizado por todo o tipo de agentes culturais e desportivos.
PBA
D. ANTÓNIO LUCIANO EM ENTREVISTA
UMA PESSOA HUMANA, ENFERMEIRO, PADRE, BISPO, MISSIONÁRIO,
ATENTO ÀS NECESSIDADES DAS PESSOAS...
Após a ordenação episcopal a 17 de junho, na Sé da Guarda, o novo Bispo da Diocese
de Viseu, D. António Luciano, prepara-se para dar início à sua atividade pastoral, no próximo
dia 22 de julho. D. António Luciano dos Santos Costa, nasceu a 26 de março de 1952, em Corgas, freguesia e paróquia de Sandomil (Seia), Distrito e Diocese da Guarda. O mais velho de
sete irmãos, trabalhou como enfermeiro nos Hospitais da Universidade de Coimbra. Depois
de cumprir o serviço militar em Moçambique, retomou funções, completando a formação em
Enfermagem, mas não esqueceu o desejo de vir a ser Padre, surgido ainda menino. Na primeira entrevista após a ordenação episcopal, explica ao Jornal da Beira quem é, que projeto quer
para a Diocese e apresenta-se sobretudo com uma mensagem de “esperança, de “simplicidade
e muita humildade”.
Quem é D. António Luciano?
(Risos). Sou uma pessoa humana, um homem que fez o seu percurso normal, como todas
as pessoas, com altos e baixos. Nasci [em 26 de março de 1952] no concelho de Seia, numa
aldeia que se chama Corgas, freguesia de Sandomil, fiz o meu percurso por ali até ao início da
juventude, estudando no Colégio de São Romão, depois fui para Coimbra onde entrei na escola
de enfermagem Dr. Ângelo da Fonseca. Por aí estive algum tempo, a trabalhar nos Hospitais
da Universidade de Coimbra, interrompi para fazer o serviço militar por onde passei por algumas unidades em Portugal (Leiria, Caldas da Rainha, hospital da Estrela, hospital militar de
Coimbra). Depois estive em Moçambique (em Quelimane e em Nampula) e, mais tarde, regressei aos Hospitais da Universidade de Coimbra.
Como é que conseguiu gerir essa ideia de querer ser Padre, desde muito novo, com a
profissão de enfermeiro?
Eu acho que a ideia de ser Padre não passava apenas pela minha mente, mas da de muitos
rapazes, até porque havia uma circunstância muito engraçada: os missionários passavam muito
pelas aldeias, iam às escolas e anunciavam a mensagem de Boa Nova de Jesus, da Igreja e da
Missão. Tem graça que um dos padres que me interpelou na Missão da Igreja e na Vocação
estava no Seminário de Viseu. Portanto, esta ideia de ser Padre era uma ideia que vinha desde
pequeno, que fui amadurecendo e depois continuei com o trabalho de enfermagem, até que um
dia decidi iniciar a formação. Fui estudando, discernindo a ideia e achei que era melhor fazer
outro caminho. Em Coimbra contactei com os Missionários Combonianos, mas depois a grande
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ideia veio de ser Padre diocesano.
Pode-se ser missionário na sua própria terra?
Eu interrogava-me assim: eu posso ser missionário lá fora, mas se calhar é preciso ser missionário aqui. Comecei os meus estudos, em Coimbra, no ISET [Instituto Superior de Estudos
Teológicos], que funcionava no Seminário Maior, e depois transitei para a Guarda. Conhecia
o D. António dos Santos (antigo Bispo da Guarda), ele era Padre em Aveiro, e encontrávamo-nos muitas vezes na praia de Mira, onde ele ia ter uns dias de descanso e eu ia colaborar com
colónias de férias de crianças. No dia 2 de fevereiro de 1981, um ano depois de ele ter entrado
como Bispo da Diocese da Guarda, eu entrei no Seminário da Guarda com 28 anos e aí concluí
o curso. Levado pelo meu pároco, fui muito bem acolhido pela equipa do Seminário e por todos
os colegas. Ordenei-me sacerdote, em 29 de junho de 1985, há precisamente 33 anos.
Não deixa de ser significativo assumir essa vocação sacerdotal missionária na sua ação
como Bispo de Viseu quando o Papa Francisco nos faz esse apelo missionário. Como é que
entende esse ser missionário mas cá dentro na Diocese?
Ser Bispo missionário é, no fundo, estar atento às necessidades das pessoas, em cada
lugar, através dele ou dos seus colaborares. Há dias perguntavam-me o que era isso de ser um
‘hospital de campanha’. Um ‘hospital de campanha’, para mim fui militar, significa estarmos
no meio das necessidades dando respostas concretas às pessoas. O Papa insiste muito que temos que sair, isso é ótimo, e eu estou de acordo e quero fazer isso. Depois também temos que
conjugar as assimetrias que temos para fazer esse trabalho. Eu quando passar na rua, ou noutro
lado qualquer, e cumprimentar uma pessoa estou em missão. Quando estiver numa reunião mais
eclesial estou em missão, quando estiver numa visita pastoral estou em missão. Por isso, o ser
missionário é, no fundo, interpretar a ação de Jesus Cristo, hoje, precisamente junto daqueles
que estão connosco. Foi isso que Ele fez, temos muito que aprender com Ele e centrar muito a
nossa vida n’ Ele.
Qual foi o sentimento no momento da notícia de que tinha sido nomeado Bispo?
Deus surpreendeu-me com este chamamento para ser Bispo de Viseu e estou aqui com
essa alegria, com essa esperança, contando muito com as pessoas que vivem na Diocese, com
os cristãos e com os não-cristãos, com o D. Ilídio, com os padres, com os diáconos, com os
seminaristas, com os consagrados, com todo o Povo de Deus e com as pessoas de boa vontade.
A proximidade de D. António Luciano com as pessoas é bem visível. Faz parte da personalidade?
Eu sempre fui uma pessoa muito próxima das pessoas. Essa relação trouxe-me sempre
muitas vantagens e coisas muito boas. Posso dizer que ao longo da minha vida de Padre nunca
tive dificuldades ou se tive foram muito mínimas, porque as pessoas resolvem os problemas estando com as pessoas, amando-as, abrindo-lhes horizontes, falando-lhes da esperança. Há problemas que só se resolvem se ambas as partes quiserem. Eu posso dar o meu contributo como
Bispo orientando e iluminando, porque a primeira função do Bispo é ser pai. O Papa Francisco
insiste muito no acompanhamento, em ser vigilante, aquele que compartilha a vida. O Bispo
tem que ser tudo isso, tem que ser alguém muito próximo, muito amigo. Eu posso ser muito
amigo de uma pessoa, mas se ela não quiser mudar um pouco o seu trajeto e o seu caminho é
difícil resolver o seu problema. Isto mexe com aquilo que é mais sagrado na vida das pessoas,
que é a sua consciência e a liberdade. Temos que respeitar a liberdade das pessoas, esperando
que essa liberdade seja feita na responsabilidade e na iluminação que nos vem da oração e da
palavra de Deus em cada dia.
As missões de Padre e de enfermeiro também nesse princípio de estar próximo das pessoas?
Eu vivi desde criança numa casa, dos meus pais e dos meus avós, sempre com muita gen44
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te. Tínhamos um pequeno negócio onde estava sempre muita gente e habituei-me a isso. Senti-me sempre muito acompanhado, ou seja, todos tinham lugar à mesa. Portanto, fiz sempre esse
caminho de proximidade e quando fui para Coimbra, esse caminho também me abriu novos horizontes, primeiro porque encontrei um bom ambiente na escola [de enfermagem], com muitos
colegas e amigos. Por isso, nunca me custou fazer proximidade e relação, o que pode às vezes
custar são as decisões que se tomam dessa proximidade de relação. Este meu modo de ser, de
saber estar com as pessoas, foi um caminho que achei interessante nesta ligação da saúde com
o sacerdócio, até porque as palavras saúde e salvação têm a mesma raiz. Às vezes, os médicos
e os enfermeiros metem-se comigo porque dizem que agora eu cuido dos corpos e das almas.
Sim, se for preciso cuidar da pessoa integral. São João Paulo II visava muito a saúde integral,
porque hoje é muito importante e necessária já que vivemos num mundo muito desintegrado,
com muitas dificuldades, com muito stresse entre as pessoas. Às vezes nem imaginamos e só
quando paramos um bocado, abrimos o coração e nos debruçamos sobre uma pessoa é que
vemos que é preciso ajudar e resolver.
Já nos partilhou que uma maior preocupação que traz para a Diocese é fazer com que
todos nos sintamos bem. Quer concretizar?
Eu acho que esse é um bem universal para a Igreja e para o mundo. Sabemos que a Igreja
está com falta de sacerdotes em muitos lugares, que conta com o empenhamento dos leigos
mas, por vezes, esse não é um empenhamento perseverante. A Igreja será cada vez mais a Igreja
com os sacerdotes, porque precisamos deles, agora, os padres dentro em breve serão menos em
muitos lugares, não só em Portugal e se nós não tivermos uma Igreja laical, muito consciente e
responsável…
Podemos chamar-lhe Bispo humanista?
Esta preocupação do maior bem das pessoas é uma coisa que deve ser de toda a gente.
Isso nasce de um humanismo. Para quem vive o humanismo à luz da fé, esse é Evangelho vivo
incarnado de que fala São João Paulo II, e só depois é que o Evangelho pode ser alegria de viver, pode ser seiva nova em nós. Nós podemos chegar ao fim do dia cansados, mas se tivermos
interiormente uma força que nos orienta, se essa força é Deus, e se Jesus Cristo é o motor do
nosso ser e do nosso apostolado, chegamos ao fim do dia tranquilos. Isto é que ajuda também as
pessoas a serem boas. Nós vamo-nos construindo e a vida vai-se fazendo no dia-a-dia. A vida do
amor, da exemplaridade, a vida da santidade de que fala o nosso Papa é um caminho percorrido
através de coisas muito simples, mas aproveitadas.
Que ideia tem da Diocese de Viseu?
Tenho estado a ler os dossiês mas só quando cá entrar é que terei um maior conhecimento. Do tempo que estive por cá [enquanto professor no Instituto de Teologia] tive sempre uma
imagem muito boa, de uma Diocese muito colaborante. Estou com esperança e com expetativa
que esta Igreja de Viseu seja um sinal positivo na Igreja em Portugal. Recordo bons momentos
e recordo-me bem quando estive aqui no Seminário, em que fui professor, em que ali ficava,
tomava as refeições, convivia com os padres, e também na Universidade Católica, onde também dei aulas aos cursos de Gestão e de Serviço Social, de Medicina Dentária, mas também da
relação com os professores e com outras instituições.
Qual a prioridade para a Diocese e por onde vai iniciar o seu trabalho?
Essa pergunta é difícil. Julgo que a prioridade assenta num caminho que vós estais a
fazer, que é o percorrer de um Sínodo que deu orientações que de procurar levá-las à prática,
aplicando-as a situações concretas e com inovação. Eu estou nessa linha. Depois de conhecer
o Sínodo, o Espírito Santo fará o resto, porque Ele todos os dias nos assiste. Todos dos dias me
entrego a Ele, peço que me assista, que me dê a sabedoria e a fortaleza para fazer aquilo que é
o melhor bem: dar glória a Deus e promovermos o bem comum tão necessário, porque hoje há
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tanta gente tão fragilizada nas periferias, abandonada na solidão, na pobreza. Sei que a Cáritas
Diocesana tem correspondido bem, mas tivemos o flagelo dos incêndios e isto deixa marcas.
Há feridas que só o grande amor de Deus cura, mas também o tempo que significa a nossa paciência perante as pessoas e os acontecimentos, tentando responder com realidades que sejam
concretas, porque quando as pessoas precisam de pão, não o podemos negar.
Essa é também uma outra resposta que tem que sair de uma casa como esta [Casa Episcopal]?
O meu lema é: seja feita a Tua vontade e complementa-se quando rezamos: Venha a Vós
o Teu Reino, seja feita a Tua vontade, dai-nos o Pão de cada dia. Quando pedimos o pão de
cada dia estamos a pedir a Deus os maiores bens para a nossa vida. Mas os maiores bens não
significam que são os que ambicionamos, são os que Deus acha que são os melhores para correspondermos à sua vontade e sermos felizes.
Está a falar em dar o pão no sentido mais alargado do apoio ao próximo?
Ainda agora em Roma me apercebi que, em comparação com a última vez que tinha lá
estado, que há o número imenso eimpressionante de pessoas a pedir naquelas ruas. Uma carteira
cheia não dava para dar esmola aquela gente toda, e será que toda aquela gente precisa da partilha daquele pão, ou precisará de outras coisas? Aqui também temos que conhecer a realidade,
porque vós sabeis, tão bem quanto eu, que a Cáritas, as Conferências de São Vicente de Paulo
ou os movimento de solidariedade partilham bens com pessoas que, às vezes, não os aproveitam.
Essa é uma missão fundamental da Igreja?
A missão da Igreja passa pela ação de cada sacerdote e dos seus colaborares nos vários
lugares da Diocese. Temos que estar atentos às três dimensões da Igreja: ensinar, servir e ajudar, que passa por promover e pela atitude do servir. Agora, eu não posso servir bem se não
conhecer. Às vezes o tempo não chega, porque os padres estão sobrecarregados com tantas
comunidades e afazeres, mas é aí que temos que ir procurar equipas de leigos que façam essa
descoberta, para que depois connosco façamos esse discernimento para ir respondendo a essa
solidão. Muita da solidão desaparece quando damos às pessoas essa certeza de que alguém está
junto delas, de alguém que lhes quer bem, que as ama. Sei que hoje muita gente tem medo da
palavra amor, mas nós temos que a viver, que a assumir e partilhar, porque o próprio Jesus nos
diz: o Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida, e como é que ele dá a
vida? Amando! Aquela frase do Evangelho é tão bonita: “o que fizeres ao mais pequenino dos
meus irmãos é a Mim que o fazeis” [Mt, 25, 40]. Eu penso que a Igreja tem aí um campo grande
ainda por explorar de ação pastoral.
Está preocupado com a falta de vocações sacerdotais?
Ah, sim. Claro que essa é grande preocupação e prioridade. Penso que hoje há três ou
quatro pontos-chave para desenvolver as vocações e a Diocese [de Viseu]está a trabalhar numa
delas, que é a família com todas as mudanças que hoje tem. Depois, é o tema da juventude,
com os nossos jovens, sabendo que muitos jovens se afastaram da Igreja. Eu cruzei-me em
Roma com dois jovens do México - dos seus 17, 18 anos - que me disseram que tinham ido às
cerimónias do seu Bispo que assumiu a honra de Cardeal. Eles tinham um fato todo aprumado,
com uma cruz na lapela do casaco. Fui-lhes perguntar se eram seminaristas e eles responderam:
“não, somos jovens que trabalhamos nas paróquias. Estamos integrados na vida pastoral das
nossas paróquias”. Eu achei uma resposta tão bonita e dei graças a Deus pela minha curiosidade. No fundo, é isso que também temos que fazer: levar os nossos jovens a não terem medo
de se identificarem como cristãos. Já não digo andar com uma cruz na lapela, mas pelo menos
a participarem ativamente. Todos nós sabemos que a maior parte deles crismam-se, depois do
crisma alguns vão estudar e, às vezes, integram-se noutros lugares da vida da Igreja, mas outros
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abandonam e até parece que ficam vacinados para não voltarem à Igreja.
	É aí que começa o problema das vocações?
Claro que daí vem o problema das vocações. Como é que havemos de ter padres se não
tivermos - na família, na realidade juvenil, na escola, na universidade, no politécnico, onde quer
que seja - um ambiente que lhes proporcione esse gosto e esse desejo? Ele também tem que vir
de uma formação que tiveram e de uma interpelação de dentro, porque Deus continua a chamar.
Já divulgou que vai dar continuidade ao trabalho que foi iniciado pelo Sínodo Diocesano. Como é que, à distância, leu esse documento e como pensa aplicar as suas orientações?
	É um documento que está assumido e tem que se lhe dar continuidade. Eu fui ouvindo os
ecos, através de pessoas da Diocese, daquela franja de Fornos de Algodres. Penso que foi uma
boa caminhada sinodal e estou convencido que o caminho só se faz assim. Aliás, o nosso Papa
frisou muito lá em Roma que é um caminho sinodal com responsabilidade de todos, porque se
não for assim não vamos a lado nenhum. Quem tem que tomar as decisões também tem que
ouvir colegialmente para perceber as nuances e os problemas para depois dar uma resposta. Eu
tenho que entrar na Diocese, conhecê-la, e haverá pequenos pormenores, no trajeto que vamos
iniciar, que podem alterar o percurso e as decisões. Por isso, gostaria de primeiro interiorizar,
rezar, esperar que alguém me ajude a fazer esta integração porque estou a aprender a ser Bispo.
Nosso Senhor pede-me este trabalho, mas quero contar muito com os padres - e que estes, com
o Bispo, sejam o maior bem da Igreja - com os religiosos, com os leigos, para que a Igreja de
Viseu, que está no centro no coração do país, seja mesmo um coração vivo.
A Diocese reconhece que a obra e a beatificação da Madre Rita não tem tido a dinâmica
esperada. Como pondera colocar a Diocese nesse caminho?
Tem sido feito um bom trabalho. Temos que olhar para isso com respeito e com mérito.
Eu, de propósito, nas ladainhas da ordenação, quis invocar a Beata Rita Amada de Jesus, além
do nosso São Teotónio, nosso padroeiro, e porquê? Eu estive por dentro do processo da Beata
Rita. Na Diocese da Guarda, fui juntamente com o Padre Cartaxo (já falecido), um dos membros
do tribunal, em que ouvimos algumas testemunhas, uma delas tinha 100 anos de idade. Depois,
trabalhei com as irmãs, participei num capítulo provincial, acompanhei-as em determinado
tempo, gosto imenso do carisma, e espero que realmente as coisas avancem. Em Roma, estive
com um Padre amigo e uma pergunta lhe fiz foi precisamente sobre como estava o processo de
canonização da Beata Rita, do Bispo João de Oliveira Matos e do Monsenhor Joaquim Alves
Brás. Ele respondeu-me que temos de rezar muito, de dar a conhecer esses servos de Deus e
divulgar. No fundo, é uma interpelação muito grande a sermos bons.
Que mensagem transmite a obra de Madre Rita?
Gosto muito de uma frase da Beata Rita que dizia: “Se preciso fosse, correria o mundo
inteiro para salvar uma alma”. Ela hoje diria de outra maneira, talvez na terminologia, mas
quando encontro uma pessoa com dificuldades, seja Padre, religiosa ou leiga, digo assim: vai
onde tu quiseres e se for preciso dá a volta ao mundo inteiro. Se não tiveres dinheiro vem cá
que eu dou-te algum, mas vai onde quiseres a ver se resolves o teu problema. Esta mensagem
é muito acutilante e atual. No fundo, é ir aonde está a pessoa, é ser missionário - e essa é uma
mensagem que já vem de São Teotónio – que pode ser longe, mas também é à porta de casa.
A Beata Rita foi muito longe para poder ser ajudada, aquando do processo da fundação do seu
Instituto. Por isso, espero que ela, lá da Glória de Deus, e nós aqui na Terra, com a Congregação
Jesus, Maria e José e com toda esta Diocese de Viseu, vamos onde for preciso. Gosto muito do
hino quando invoca esta flor mimosa das terras de Viseu. Esse mimo, que é sinal de criatividade e do amor de Deus, há-de ser também em nós mimo para sermos melhores e para fazermos
florescer a humanidade e também a Igreja.
Isso leva-nos à questão da comunicação que hoje é considerada muito importante. Como
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acha que a Diocese deve comunicar o que deseja para a comunidade?
Eu gosto de comunicar, como estais a ver (risos). Haverá momentos em que poderemos
não comunicar tanto, porque às vezes as coisas precisam de levar o seu tempo, de serem amadurecidas para depois serem comunicadas, mas espero estar sempre aberto à comunicação e
saber comunicar. O que é o Evangelho? É a Boa Nova de Jesus. E o que é que ela tem no seu
cerne? É comunicar. Comunicar algo que é a vida, portanto, precisamos de comunicar, através
da comunicação social da Diocese, e de outros [de comunicação soial], dos próprios padres e
não termos receio de o fazer. Não é por eu comunicar que vou fazer mal, agora, tenho de o saber
fazer e saber aquilo que digo.
Mesmo que seja denunciar?
A comunicação não é para dizer mal, é como o profeta vive a sua vida: anuncia e denuncia. Esse é que é o cerne do Evangelho: anunciar a Boa Nova, mas também, se há situações que
temos de denunciar, denunciamo-las. A denúncia também significa falar delas. Quando se fala
dos problemas da interioridade [do país], da falha demográfica de pessoas no interior, nós temos
que falar disso. Se as pessoas continuam a ir para os grandes centros e as cidades do interior
ficam sempre dependentes dos grandes centros, então o pobre continuará a ser pobre, porque
não foi ajudado. E a comunicação tem aqui uma palavra importante. É o novo areópago [Praça
Pública].
A Diocese de Viseu distingue-se pela preocupação demonstrada com os bens culturais
da Igreja, nomeadamente com o restauro e com o património. É um projeto que pretende continuar?
Eu acho que tem sido feito um trabalho belíssimo e que todo o nosso património deve ser
preservado e valorizado. Os bens da Igreja são para a própria Igreja anunciar e evangelizar, e,
depois, também para estarem ao serviço das pessoas. Às vezes dizem-me que a Igreja é muito
rica, que Fátima é muito rica, que o Vaticano é muito rico. Pois, há um património, mas esse
património está ao serviço da comunidade e isso é que é importante. Agora, se vamos esbanjar
esse património, como esbanjamos o nosso património pessoal, ficamos mais pobres. Neste
momento podemos não precisar do pão, mas amanhã o património pode ser necessário para
ajudar outras situações da Igreja. Por isso eu fico muito feliz por todo esse trabalho que tem
sido feito ao nível do património. Não podemos negar que temos centenas de anos de história, a
Diocese de Viseu é muito antiga, tem um património muito rico e é normal que numa casa que
seja da Diocese haja peças de arte. O que vamos fazer é preservá-las, valorizá-las e dá-las a conhecer, não para dizer que somos muito ricos, porque essa riqueza se for precisa também é para
os pobres. Há uma coisa que ouvi a um senhor, por quem tenho muita estima, que dizia: “terra
que não é pisada é terra de ninguém” E nós queremos que a nossa terra, no Centro do país, no
coração de Portugal, nas Beiras, seja uma terra pisada por aqueles que aqui vivem e por aqueles
que nos vêm visitar. Mas que seja uma terra que, ao ser pisada, seja reconhecida e valorizada
para que esse património, quer esteja nas mãos da Igreja ou do Estado, seja um património para
dar a conhecer a nossa história.
O que espera do dia 22 de julho, da sua entrada solene na Diocese de Viseu?
Espero que seja um dia de festa para Diocese de Viseu, que me sinta feliz como me sinto
neste momento, em paz. Sei que vou encontrar dificuldades ao outro dia, mas espero que seja
um dia de festa para as pessoas para a Igreja de Viseu e um dia de muita esperança, com muita
simplicidade e muita humildade. Cada vez trabalho mais estas duas palavras à luz do Evangelho (simplicidade e humildade), por necessidade própria e também por um caminho feit,
pelas várias escolas por onde passei, desde a Universidade da Beira Interior, ao Politécnico da
Guarda, no Hospital da Guarda, nos Hospitais da Universidade de Coimbra. Fazer passar essa
mensagem de simplicidade e de humildade, para mim que sou Bispo, e para os padres e para os
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colaborares mais próximos da vida da comunidade às vezes é muito difícil, mas prestígio é para
Deus. Para nós é apenas o serviço que temos de fazer.
NA / EA / PBA
ENTRADA SOLENE DE D. ANTÓNIO LUCIANO NA DIOCESE DE VISEU
D. ANTÓNIO LUCIANO QUER UMA DIOCESE UNIDA,
CUIDADORA, MISSIONÁRIA E RENOVADA
A Igreja de Viseu tem desde o passado domingo, 22 de Julho, “um novo rosto, uma cabeça, um Bispo em comunhão com o seu presbitério, e com todo o povo de Deus”. O nome do
novo pastor de Viseu é D. António Luciano, um Bispo que quer ver a Diocese unida, cuidadora,
missionária e renovada.
Esses são alguns dos pilares em que assentou a sua homilia, naquela tarde que juntou
milhares de pessoas na Sé. A primeira saudação que D. António Luciano dirigiu, in loco, à comunidade diocesana de Viseu foi um dos momentos seguramente mais esperados pelos fiéis que
o aplaudiram ainda mesmo da protocolar entrada solene na Diocese.
O contacto com o povo, o povo de Deus, aconteceu desde que D. António Luciano saiu
da Casa Episcopal, acompanhado pelo agora Bispo Emérito, D. Ilídio Leandro, que governou
a Diocese durante 12 anos. O passo de D. António Luciano até ao Adro da Sé foi sendo pontualmente travado para cumprimentar as pessoas que também iam para a Catedral. Primeiro,
foram alguns amigos da Diocese da Guarda (de onde é natural), depois um agente da polícia
que bloqueava o trânsito à entrada da Porta do Soar (Arco dos Melos). Logo a seguir, uma nova
paragem, breve, para se ajoelhar à porta da Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, no largo
Pintor Gata.
Os passos seguiram pela praça da Misericórdia até ao Adro da Sé, com D. António Luciano a cumprimentar os que ali estavam, turistas estrangeiros incluídos. Depois, os passos abrandaram e pararam para os primeiros cumprimentos protocolares, com sacerdotes, representantes
de várias instituições e até famílias com crianças de colo.
A música da Banda Filarmónica de Ribafeita [CONFIRMAR] começou a entoar à medida
que D. António Luciano pisava o tapete de flores que ia em direção à Sé. Um passo contrário ao
protocolo e uma nova paragem, desta vez à direita, para ir cumprimentar o maestro e a banda.
De regresso ao tapete de flores, ladeado por muitos escuteiros, D. António Luciano seguiu até
à escadaria da Sé para olhar a multidão, abrir os braços, e agradecer as palmas que iam marcando o compasso da música. Dentro da Sé, novas palmas e música sacra a ecoar nas paredes,
vindas do coro de São Teotónio. Um momento de oração de D. António Luciano em frente ao
Santíssimo foi feito em silêncio, mas a seguir novas palmas brotaram depois de o Prelado ter
ido cumprimentar o maestro e o coro.
Os passos seguiram rumo à Igreja da Misericórdia, local de onde saíram, para a entrada
solene, o novo Bispo de Viseu, D. António Luciano, o Monsenhor Amaury Medina, representante do Núncio Apostólico do Vaticano, 16 outros Bispos de diversas Dioceses do país, e muitos sacerdotes de Viseu, da Guarda e de Coimbra.
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DISCURSO DE ESPERANÇA, VIRADO PARA DENTRO E FORA
Já dentro da Sé, o cerimonial seguiu os trâmites normais deste género de celebração. Foi
lida a Bula papal, recebida com mais uma salva de palmas. Depois foi a vez da leitura da ata da
tomada de posse (ver texto), seguindo-se mais uma peça musical do coro.
Os ritos da eucaristia sucederam-se e a homilia foi seguida com especial atenção e visível
silêncio dos fiéis que também ocuparam centenas de cadeiras colocadas no claustro, que transmitia a cerimónia, por via de um sistema interno de vídeo.
A homilia de D. António Luciano teve vários momentos, mas ficou bem patente a esperança nas palavras do Bispo em ver e ter uma Igreja “consciente da sua vocação e da sua missão”, de forma a ter “o dinamismo de se aproximar do Senhor”. E de ser essa Igreja de Viseu
uma “Igreja de Cristo em saída, uma Igreja missionária, enviada a cada um de nós e às periferias
do nosso mundo. É isto que eu desejo que aconteça aqui e agora”.
D. António Luciano lembrou a necessidade de os cristãos se tornarem “discípulos missionários e corresponsáveis no caminho pós-sinodal que estamos a fazer. Isto traz-nos grandes
desafios e belas oportunidades que convosco gostaria de aproveitar para a revitalização e renovação pessoal e pastoral de toda a Igreja Diocesana”, apontou o Prelado.
D. António Luciano recordou também a necessidade de “cuidar dos sacerdotes, do seminário, da família, dos jovens, das vocações, das comunidades, dos pobres, dos doentes e dos
marginalizados e excluídos”. E, confiante, pediu “empenhamento pastoral de todos” e “responsabilidade”.
Nesse sentido, o Bispo de Viseu confessou que “hoje os trabalhos e solicitações pastorais
são muitas”, pelo que, no seu entender, há que “fazer o verdadeiro discernimento para responder às necessidades da Igreja e da sua ação pastoral numa equilibrada hierarquia de valores que
respondam cabalmente às necessidades e serviços a prestar”.
Perante estas palavras, a mensagem seguinte foi explícita, olhando para dentro da Diocese e daí para fora. “Temos que ter a coragem de formar o povo de Deus para que entenda as
mudanças que a caminhada sinodal e pós-sinodal exige de todos nós. Mãos à obra...”, declarou
com ênfase, D. António Luciano.
Por fim, um novo apelo à comunidade alargada de sacerdotes, consagrados, leigos. “Convido a todos a viver a vida com esperança e confiança. Faço um apelo de modo particular aos
agentes de pastoral ordenados ou que vivem um carisma ministerial e de serviço à Igreja. (…)
Cheios de zelo apostólico, acredito que levaremos a todos uma palavra de esperança e de consolação”, concluiu o Bispo da Diocese.
GRATIDÃO, PALMAS E CUMPRIMENTOS
Antes da bênção final, D. António Luciano expressou os seus agradecimentos a tantos que
estiveram presentes na cerimónia. Primeiro, “gratidão, comunhão, obediência na fé e veneração
filial à Igreja, ao Papa Francisco”. Depois, às diversas individualidades eclesiásticas presentes e
demais representantes de diversas instituições na sociedade. Por fim, “às crianças, adolescentes,
jovens, casais, idosos, frágeis, doentes, abandonados e a todos os que experimentam a dor e a
solidão”. Para todos estes expressou um desejo: “que nunca vos faltem bons cuidadores! Deus
ama-vos muito. Há sempre um receber e um dar. Dai sem medida e sereis felizes!”, declarou D.
António Luciano.
A demorada sessão de cumprimentos decorreu no interior da Igreja da Misericórdia, antes
de o dia festivo continuar no Centro Pastoral Diocesano, para um jantar convívio.
PBA
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D. ANTÓNIO LUCIANO PRESIDIU NA SÉ
ÀS CELEBRAÇÕES DO DIA DA ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA
O Bispo da Diocese de Viseu, D. António Luciano incentivou os fiéis para, tal como Maria mãe de Jesus, a cuidarem bem dos outros, numa invocação à defesa do bem contra o mal na
sociedade “em que o bem vença e destrua o mal”.
Durante a celebração da eucaristia do 15 de agosto, que marca a solenidade litúrgica da
Assunção de Maria, D. António Luciano reforçou a mensagem de que Maria “uma lutadora” é
“a Mulher que anuncia um novo tempo e uma nova esperança” ao assumir uma missão e uma
obra que “nos aponta um caminho novo da fé”, lutando para que “o bem aconteça na humanidade decaída”.
“Permanentemente unida a Cristo no caminho da Santidade e na sua Missão, que é a Igreja hoje, Ela apresenta-se como a sua humilde serva, estreitamente unida a cristo nos sofrimentos
de cada ser humano, de modo particular nos pobres, nos doentes, nos emigrantes e imigrantes,
nos deslocados e refugiados, naqueles que no meio de tantos perigos e dificuldades à deriva,
nos caminhos da vida a invocam como a Estrela do Mar ao abrigo e porto seguro”, afirmou o
Bispo da Diocese lembrando o evangelho de Lucas , mas num tom de alerta para a necessidade
de encontrar soluções para o problema dos vaga migratória que continua a chegar à Europa em
barcos à deriva e em que muitas pessoas acabam por morrer.
“Maria da Nazaré uma lutadora” é para D. António Luciano “sempre a mulher nova que
anuncia o tempo novo da libertação do interior” e “aponta o caminho da fé” sendo hoje um
exemplo pelo “caminho que percorreu no serviço aos outros e na caridade”. “Maria é para todos
nós a certeza de que um dia havemos de ressuscitar. O triunfo de Maria, mãe e filha da Igreja,
será o triunfo da própria Igreja na luta contra o mal e as suas consequências hoje tão visíveis em
tantas estruturas da nossa sociedade”, acrescentou.
No Dia da Assunção de Nossa Senhora, 15 de agosto, a Igreja Católica assinala a solenidade litúrgica da Assunção de Maria, um dogma solenemente definido pelo Papa Pio XII em 1
de novembro de 1950 e celebrado há vários séculos, numa data que é feriado em Portugal. Nossa Senhora é considerada a rainha de Portugal, estando ligada aos principais acontecimentos da
história da independência de Portugal.
D, António Luciano acrescentou ao Jornal da Beira que neste dia “gostaria de, estando na
terra, olhar o céu onde Maria na verdade está junto de Deus a cuidar de nós e a ensinar-nos esse
caminho para cuidarmos dos outros”. Para o Bispo da Diocese a data de 15 de agosto “é um dia
em que nos alegramos porque Maria nos abriu um horizonte de fé a dizer que a nossa vida e a
nossa pátria é o Céu. Nós estamos na terra, na terra temos que viver, cuidar bem uns dos outros,
servir como ela serviu na alegria e no louvor”, concluiu.
A Festa em honra da mãe de Jesus é referente à elevação de Maria em corpo e alma à
eternidade para junto de Deus de forma definitiva. A festa é celebrada como padroeira principal
da Diocese do Porto e titular da catedral, o mesmo acontecendo em Viana do Castelo, sob a designação de Santa Maria Maior. Nas dioceses do Algarve, Aveiro, Braga (sob o título de Santa
Maria de Braga), Évora, Guarda, Lamego, Leiria-Fátima, Lisboa (sob o título de Santa Maria
Maior), Portalegre-Castelo Branco e Viseu este dia é o da festa titular das respetivas igrejas
catedrais ou concatedrais. E D. António Luciano concretizou: “que a Senhora da Assunção, a
padroeira da nossa Catedral abençoe a nossa Diocese e faça de cada um de nós imitadores das
suas virtudes”.
EA
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CAPÍTULO II
SECRETARIADOS E DEPARTAMENTOS
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1. CLERO

CÂMARA HOMENAGEIA FILHOS DA TERRA EM DIA DO MUNICÍPIO
Na cerimónia do Dia do Município de Tondela, foram homenageadas quatro figuras naturais do concelho, com a entrega do galardão de reconhecimento de uma obra desenvolvida em
defesa do concelho e da região.
Na memória justificativa da atribuição do galardão municipal ao Pe. João Dinis, foi realçado o seu serviço pastoral, sucessivamente, nas paróquias de Nandufe, Vila Nova da Rainha,
Lobão da Beira e Parada de Gonta, sempre em simultâneo com Canas de Santa Maria, onde
é pároco há́ mais de quarenta anos. Para além desse serviço paroquial, foi realçado também o
serviço, como professor de EMRC na Escola Secundária de Tondela, onde também dinamizou
projetos de promoção da juventude. Foi realçada sobretudo a forma simples, mas “muito dedicada e muito próxima das pessoas, como exerceu a sua função de sacerdote e professor, num
testemunho de profunda sensibilidade cristã”.
O galardão foi entregue pela ministra, tendo o galardoado agradecido, com simplicidade
a distinção, que acolhia como sendo atribuída a tantos outros que também serviram e servem a
população do concelho, em idênticas funções.
ENCONTRO DE DIÁCONOS
A manhã de sábado, dia 30 de setembro, foi dia de encontro e de reflexão para os Diáconos Permanentes da Diocese, no Seminário Maior. Estiveram todos os Diáconos da Diocese,
excetuando João Pinto Ferreira que está emigrado na Alemanha. O programa da manhã foi
orientado pelo Vigário Episcopal do Clero – Cón. António Jorge. O Bispo esteve presente no
almoço com que terminou este encontro.
PADRE PAULO VICENTE MELHOR GEOCACHER NA REGIÃO DE VISEU
O Padre, Paulo Vicente, da Diocese de Viseu, ordenado sacerdote no verão deste ano,
encontra-se a exercer funções nas paróquias de Arcozelo das Maias, Ribeiradio, em Oliveira
de Frades, mas tem um loby: o geocaching. A paixão pela modalidade é tal que no ano passado
recebeu o prémio de melhor cache do distrito de Viseu e este ano voltou a ser premiado, conquistando ainda o terceiro lugar a nível nacional.
O prémio é para este jovem pároco que joga desde 2013, o “reconhecimento de um gosto
pessoal pelo jogo em si, pela natureza e pelo património”: “No ano passado não estava à espera,
mas depois de ganhar trabalhei para voltar a ganhar este ano”.
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O geocaching é um jogo mundial em formato de caca ao tesouro dos tempos modernos.
Jogado normalmente ao ar livre com recetores de GPS, a cada jogador basta colocar uma aplicação no telemóvel e seguir as coordenadas. O jogo tem como objetivo chegar às coordenadas
especificas dadas, e encontrar a cache (o tesouro) escondido no local. Uma grande parte das
caches encontra-se em pontos de interesse, como lugares com história, edifícios, jardins ou
paisagens, para dar a conhecer ao geocacher (pessoa que procura as caches) novos locais. Mas
o jogo permite ainda resolver puzzles para chegar a caches e outros enigmas.
O que atrai jogadores para a modalidade é a aventura da descoberta. O Padre Paulo Vicente revela que o que o levou para este jogo “foi o gosto por encontrar novos sítios - porque por
norma os lugares que não estão sinalizados e que se encontram são fantásticos - e o encontro
com a natureza”.
Uma paixão reconhecem os geocacher, mas que exige alguns esforços pessoais. Todas as
pessoas que fazem geocaching têm de ter essa disponibilidade para procurar já que o tesouro
pode estar em qualquer sítio e quem manda é o GPS. Há mesmo quem seja totalmente viciado,
a ponto de escalar montanhas. Na maioria das vezes o que faz o Padre Paulo Vicente é “aproveitar o trajeto [que está a fazer] em trabalho” para as suas paróquias, levantar-se mais cedo e ir à
procura dos sítios que previamente lhe são indicados. “Posso garantir que assim fico a conhecer
melhor a região e o país”, acrescenta ao avançar que “toda a riqueza das cidades e aldeias de
cada região fazem com que a modalidade seja apetecida. Há́ muitos nesta região, Viseu é uma
zona privilegiada, mas também a zona de Lafões, da Serra da Estrela e outras”.
Os prémios aos owners das caches vencedoras foram entregues a 16 de setembro no Auditório Municipal Cinema Charlot, em Setúbal. Em Portugal mais de 400 voluntários dão o seu
tempo e talento para ajudar a comunidade mundial de geocaching.
EA
À CONVERSA COM... PE. JORGE SEIXAS
Há vinte e cinco anos atrás, neste mesmo dia, 8 de Novembro de 1992, fui ordenado presbítero na Igreja Paroquial de Lordosa pelas mãos de D. António Monteiro. Vinte e cinco anos
depois, convosco, quero dar graças a Deus pelo dom do presbiterado; dom que o Senhor me
concedeu a favor da Sua Igreja. O ministério do presbítero, a quem habitualmente denominamos simplesmente como padre, radica numa especial configuração com Cristo, pois, mediante
o Sacramento da Ordem, aquele que o recebe, «por meio da unção do Espírito Santo», fica marcado com um caráter especial que o configura com Cristo-Sacerdote, a fim de poder “agir em
nome de Cristo-Cabeça”, participando daquela autoridade com que “o próprio Cristo edifica,
santifica e governa o Seu Corpo” (PO. 2).
Ora, celebrar vinte e cinco anos de ministério sacerdotal, motivo de alegria e de comunhão convosco, há-de ser, prioritariamente, um grande momento de louvor ao Senhor pelo
dom da Sua graça! Sim; pois sem mérito algum da minha parte, foi o Senhor quem me olhou,
me chamou, para depois me consagrar e enviar às comunidades cristãs que servi e atualmente
sirvo, fortalecendo-me sempre com os dons da sua graça. Mistério de amor que ultrapassa as
minhas capacidades humanas, dom absoluto de Deus, que compensando todos os meus limites,
continua a realizar, através dos meus gestos e das minhas palavras, a missão que, sendo sua,
continua a confiar-me. Missão esta que acolho na simplicidade e na humildade e para a qual invoco permanentemente a força do Seu Espírito, para que também eu, como São Paulo, no meio
das dificuldades e limites, possa ouvir da boca do Senhor: “Basta-te a minha graça, porque é na
fraqueza que a minha força se revela totalmente” (2Cor. 12, 9).
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O espírito desta celebração, em que agradecemos o ministério e, nela, o mistério do amor
de Deus a favor da Sua Igreja, necessita de ser permanentemente aprofundado: por mim, para
que possa renovar permanentemente a minha configuração com Cristo, Bom Pastor; e por cada
um de nós, para que surjam novas vocações sacerdotais para o serviço da Igreja, em total disponibilidade, de modo a que, com o seu contributo indispensável, em comunhão com o bispo
diocesano e seu presbitério, contribuam para a “edificação do corpo de Cristo” em cada comunidade paroquial, onde tornem visível a Igreja Universal (cf. LG. 28), congregando-as em família de Deus, na fraternidade que tende para a unidade, conduzindo-as por Cristo e no Espirito
até Deus Pai (cf. LG. 28).
Ao celebrar vinte e cinco anos de ministério sacerdotal, brotam do meu coração duas atitudes fundamentais, que partilho agora convosco: gratidão e compromisso.
Neste sentido, ao dar graças a Deus pelos vinte e cinco anos da minha ordenação presbiteral, agradeço-Lhe o dom da minha família e, particularmente, o dom dos meus pais. Foram
eles que me apresentaram à Igreja para receber a graça do batismo. Foram eles, ainda, quem, na
simplicidade e na dedicação, me testemunharam a fé, a mim e ao meu irmão, para que descobríssemos o rosto próximo de Deus, preparando assim o caminho para a minha total consagração. Testemunho idêntico deram ao meu sobrinho e afilhado. De igual modo, dou graças a Deus
pelo testemunho sacerdotal do pároco da minha infância, Pe. António Cardoso da Cunha. Nele
encontrei o primeiro modelo de vida sacerdotal. Também não posso esquecer o testemunho de
vida dos religiosos e religiosas da paróquia de Lordosa Este percurso de fé fui aprofundando e
orientando em ordem ao ministério, nos Seminários da Diocese de Viseu que frequentei, dando
hoje graças a Deus pelos meus formadores e diretores espirituais, com quem discerni, aprofundei e formei a minha vocação sacerdotal; pelos meus colegas, que comigo, de modo fraterno, trilharam caminho semelhante; pela paróquia de Ribafeita, comunidade de estágio pastoral
orientado pelo D. Manuel Felício, onde vivi, na prática, o sentido do serviço; bem como pelos
grupos que integrei e que me prepararam para a diversidade da vida eclesial.
Volvidos vinte e cinco anos sobre a minha ordenação presbiteral, dou graças a Deus,
muito particularmente, pelas paróquias que servi (Cambra, Carvalhal de Vermilhas, Vouzela,
Mangualde), pois foram elas que me acolheram, para aí realizar o presbiterado que o Senhor
me confiou a seu favor. Nestes vinte e cinco anos, recordo o Seminário Menor de S. José, em
Fornos de Algodres, onde iniciei o ministério, ainda antes de ser diácono, e o novo desafio da
direção espiritual do Seminário Interdiocesano em Braga e do Seminário Vocacional de Viseu.
Recordo ainda os serviços diocesanos, com um especial carinho para o Secretariado Diocesano
de Pastoral Litúrgica, o Coro Diocesano de S. Teotónio e o Serviço Nacional de Música Sacra.
Dou graças a Deus, pois em cada uma destas comunidades e serviços se realizou e realiza o
desígnio do Senhor a meu respeito. Agradeço-Lhe, ainda, a diversidade de leigos e presbíteros
que comigo trilharam e trilham o serviço pastoral; bem como agradeço aqueles que, ao longo
destes anos, me apoiaram e apoiam espiritual e humanamente.
Enfim, um olhar grato sobre o passado, que me permitiu ser o que fui, ao longo destes vinte e cinco anos, e sou no presente, recordando especialmente cada uma das pessoas com quem,
nas suas alegrias e esperanças, angústias e dores, inquietações e certezas, partilhei e partilho a
minha vida.
Celebrar vinte e cinco anos de ministério ordenado é, ainda, momento de balanço, ou seja,
tempo para avaliar a minha identificação com Cristo Bom Pastor e de renovar o meu empenho
no serviço à Igreja. O percurso estará eventualmente a meio. Assim, este é um tempo de novo
compromisso; tempo de reafirmar os propósitos da primeira hora da ordenação, confirmados
pelo Bispo, diante de mim: “Queira Deus consumar o bem que em ti começou”. Uma nova hora
para assumir que o Senhor me pede para amar a Igreja como Ele a amou, consagrando-lhe todas
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as minhas energias e dando-me com caridade pastoral, na entrega quotidiana da minha própria
vida.
Mas esta é igualmente uma hora de estímulo para redescobrir a natureza e missão do ministério do presbítero; e de assumir o compromisso de despertar vocações sacerdotais
Necessitamos, hoje, de famílias, como a minha, nas comunidades cristãs, que ofereçam
e preparem novos sacerdotes para o seu povo, para que nunca lhe falte o anúncio da Palavra,
a celebração dos sacramentos e a edificação, na caridade, da autêntica família de Deus, tendo
como modelo a família de Nazaré.
Como a mesma alegria e entusiasmo, continuo hoje a clamar o lema que escolhi, há vinte
e cinco anos, para o meu ministério sacerdotal: “Para mim, viver é Cristo”. Como hoje sinto a
mensagem de Deus, através da palavra inspirada: “Não devais a ninguém coisa alguma, a não
ser o amor de uns para com os outros”. “Se alguém vem ter comigo, e não preferir ao pai, à
mãe, à esposa, aos filhos, aos irmãos, às irmãs e até à própria vida, não pode ser meu discípulo.
Quem não toma a sua Cruz para Me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem de entre vós não
renunciar a todos os seus bens, não pode ser meu discípulo”.
Finalmente, peço-vos: rezai por mim! Para que acolha a seguinte exortação de Paulo e a
viva no meu ministério: “reanimando constantemente o dom da fé”; na alegria de testemunhar
continuamente o mistério do Amor de Deus; renovando a entrega da minha vida ao anúncio
do Evangelho, no meio das alegrias e provações, mas sem nada lamentar; para que a graça de
Deus chegue a todos os que me são confiados. Que Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, e S. José,
intercedam por mim e por todos nós. Ámen!
VINTE E CINCO ANOS DE SACERDÓCIO DO CÓNEGO SEIXAS
Alegria. Gratidão. Compromisso. Foram estas as três palavras que assinalaram a história
do passado dia 8 de novembro, bem como a história dos vinte e cinco anos do Cónego Jorge
Seixas ao serviço do Senhor e dos irmãos. Uma história feita de momentos recheados com
pequenos e grandes desafios. Um projeto de felicidade que, por sua escolha, tem por base o
audacioso testemunho de São Paulo: “Para mim, viver é Cristo” (Fl 1, 21).
A fim de louvar e dar graças a Deus pelo dom do presbiterado, o Cónego Seixas escolheu
assinalar esta data jubilar no local onde se encontra neste momento a exercer o seu ministério: o
Seminário Interdiocesano de São José, em Braga. Aí, no papel de Diretor Espiritual, tem vindo
a acompanhar os jovens seminaristas das dioceses de Viseu, Lamego, Guarda e Bragança-Miranda. Com alegria. Com gratidão. Ao serviço.
A eucaristia, presidida pelo bispo de Viseu, D. Ilídio Leandro, revestiu-se de toda a beleza celebrativa. Marcaram também presença D. Manuel Felício, bispo da Guarda e D. Nuno
Almeida, bispo auxiliar de Braga. Do mesmo modo, juntaram-se à assembleia em festa os seus
pais, o seu sobrinho, os seminaristas que frequentam em Viseu o Seminário Vocacional (com a
respetiva equipa formadora) e a Dona Teresa Peixoto, responsável pela manutenção do Seminário e que, com tanto afinco, ajudou na organização e preparação deste dia especial.
Sentindo-se feliz por poder assinalar as suas bodas de prata sacerdotais junto dos jovens
que orienta e que querem mergulhar na aventura de se configurar com o Bom Pastor, o Cónego
Jorge Seixas assinalou que, na sua ótica, “celebrar vinte e cinco anos de ministério ordenado é
momento de balanço” da sua identificação com Cristo e do seu empenho ao serviço da Igreja.
É ainda momento de “reafirmar os propósitos da primeira hora da ordenação, diante do Bispo,
que pediu: Queira Deus consumar o bem que em ti começou”. É, pois, tempo propício para
assumir uma vez mais na primeira pessoa: “o Senhor pede-me para amar a Igreja como Ele a
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amou, consagrando-lhe todas as minhas energias e dando-me com caridade pastoral na entrega
quotidiana da minha própria vida”.
Após a Eucaristia, seguiu-se um salutar momento de convívio e partilha. Já os seminaristas, em segredo, prepararam-lhe algumas surpresas: projetaram um vídeo que reuniu fotografias do momento da sua ordenação; ofereceram-lhe um presépio para juntar à sua coleção; e
escreveram-lhe o texto que a seguir se apresenta, louvando o Senhor pela sua presença no meio
deles.
“Dos Seminaristas para o Cónego Seixas:
Quando o acolhemos nesta casa, ensinou-nos com o seu testemunho que há momentos
na vida que são momentos de deserto. No deserto, sente-se o calor abrasador do vazio e das
surpresas inesperadas que, não poucas vezes, nos fazem desanimar e até desfalecer.
Contudo, é também no deserto que se faz a experiência do amor. E o calor tórrido do
vazio dá lugar à brisa suave que vem de Deus. O deserto pode ser, por isso, imensidão de areia,
mas é igualmente imensidão de Céu. Acreditamos verdadeiramente que, de forma muito particular, fazendo uma revisão de vida, passou várias vezes por esta experiência ao longo destes 25
anos.
Mas ser sacerdote significa abraçar Jesus na plenitude. Com a Cruz também.
	É ser rosto que manifesta o amor de Deus. Só Deus basta.
	É deixar transparecer esse amor louco que, mesmo nos desafios do deserto, nos fortalece
e vivifica.
	É reconhecer Jesus ao partir do pão. É reconhecer esse mesmo Jesus no irmão.
	É saber pintar a vida com cor-de-sorriso, com cor-de-abraço, com cor-de-esperança, com
cor-de-brisa-suave.
	É aprender a arte de nos perfumarmos com cheiro-de-ovelha e, como nos tem vindo a
ensinar, com cheiro-de-biblioteca.
Tudo isto nos dá razões para que cada capítulo e versículo do livro que somos nós, possam ser, hoje mesmo, capítulos e versículos de uma entrega sublime, absoluta e confiada ao
Jesus que ri e que chora, que cura e que ensina, que abençoa e que pacifica, que dá motivos de
esperança, que é Deus com o Pai e com o Espírito, que é Nosso Senhor.
Damos graças a Deus pela sua presença nas nossas vidas e nesta casa que, agora, também
é a sua casa.
Assim, 25 anos depois de sair do Seminário Maior, pedimos-lhe que caminhe connosco
novamente no Seminário Maior. Não precisamos de muito. Precisamos apenas que caminhe ao
nosso lado e que nos ajude a pintar com cor-de-sorriso, com cor-de-abraço, com cor-de-esperança, com cor-de-brisa-suave, com cor-de-ovelha-e-de-biblioteca.
E, para que as forças não lhe faltem, entregamo-lo ao cuidado amigo de São José, nosso
padroeiro, bem como ao maternal cuidado da Virgem da Ternura, a Senhora tão linda, sempre
de coração disponível e atento.
Parabéns, Cónego Seixas! Bendito seja Deus pelo dom da sua entrega e pelo presente que
é a sua solicitude e amizade entre nós.”
JUBILEU DO PE. BASTOS
Porque não apareceu na semana em que aconteceu e porque é importante para o nosso
presbitério e para a nossa diocese, apresento a notícia deste acontecimento jubilar.
O Pe. Joaquim Álvaro de Bastos é um sacerdote da Diocese de Viseu, nascido em Junqueira, concelho de Vale de Cambra e, desde há 50 anos, exerce o ministério sacerdotal na
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vizinha e irmã diocese da Guarda. Indo para ali como Secretário de D. Policarpo da Costa
Vaz, ido do Presbitério de Viseu para Bispo da Guarda, ali ficou integrado nas atividades do
seu Presbitério. Mantém, porém, uma ligação estreita à sua Diocese de origem, vindo a Viseu,
em cada ano, para a renovação das Promessas Sacerdotais, na Missa Crismal de quinta-feira
Santa e para o Retiro Anual. Celebrando os 50 anos de presença na Guarda, quis juntar vários
sacerdotes amigos, onde estiveram muitos da Guarda e os seus condiscípulos, do mesmo ano,
da Diocese de Viseu. Ali estiveram, também – na Eucaristia e no almoço, no passado dia 13 de
Novembro – os Bispos da Guarda e de Viseu.
FRATERNIDADE SACERDOTAL
Desde o início que o dia 1 de Dezembro é o Dia da Fraternidade dos Padres da nossa Diocese. Assim, tivemos o encontro no Seminário Maior – sede da Fraternidade – onde celebrámos
a Eucaristia, rezando por todos os Sacerdotes, concretamente, pelos falecidos no último ano. De
seguida, teve lugar a sessão solene com o programa previamente enviado a todos. Nele, constava o momento da eleição dos Corpos Sociais para o próximo triénio. Assim se fez, terminando
com o almoço de confraternização, realizado no refeitório do Seminário Maior.
D. JOSÉ PEDRO
UM BISPO TEÓLOGO
2017 foi o ano do centenário de Fátima, mas, na nossa Diocese de Viseu, não passou despercebido um outro centenário: o do nascimento do nosso antigo bispo D. José Pedro da Silva.
No rescaldo do centenário, proponho ainda algumas linhas sobre o bispo, mas também sobre o
teólogo José Pedro da Silva.
1. Pela sua terra natal
Várias circunstâncias proporcionaram, em outubro de 2017, uns dias de férias nos Açores
a um pequeno grupo (Manuel, João, José e Jorge). Pessoalmente, muitas vezes tinha visitado as
“Ilhas de Bruma”, insistência essa explicada por ligações familiares. Por duas vezes que tinha
estado na Fajã de S. João, lugar da freguesia de S. Antão, no Topo (a extremidade da ilha de S.
Jorge voltada para a Terceira).
Porém, desta vez, foi logo num dos primeiros dias depois da chegada que nos pusemos
em demanda da referia fajã (em S. Jorge, as fajãs são aldeamentos assentes numa espécie de
línguas de terra, junto ao mar, fruto da erosão, e que contrastam com a escarpa montanhosa
habitual).
A fajã de S. João chama a atenção pela montanha quase vertical e imensamente alta que
sobre ela se ergue, pela pouca terra arável disponível, por ser algo estreita e ainda por um microclima, que permite, por exemplo, o cultivo de bananas!
O dia estava quente e húmido. Além da casa de férias de D. José Pedro, visitámos a capela, onde tantas vezes terá “ajudado à Missa” e, mais tarde, celebrado a Eucaristia. Ali pedimos
espontaneamente a intercessão de D. José Pedro pela nossa diocese e pelo nosso Bispo.
E, fenómeno interessante, só o facto de dizermos que éramos de Viseu foi suficiente para
criarmos uma ligação com alguns habitantes.
Um dos mais velhos chegou mesmo a descrever-nos um dia solene da chegada do bispo
da terra. Vinha no barco, que não podia atracar por falta de porto. Porém, havia um senhor que
tinha um barquito de pesca e que ia a águas profundas recolher o D. José. Quando este chegava
60

Igreja Diocesana

à praia (em que a areia é substituída por calhaus xistosos rolados), todo o povo da fajã se afanava para a melhor recepção que sabia fazer. Ali havia discursos, cânticos e passadeiras de flores.
Dali vê-se bem o Pico, que fica em frente. Mais tarde, será do Pico que ele haverá de ver S.
Jorge, sobretudo depois de já não ter familiares diretos na fajã.
O convívio terminou no café local, com uma rodada para todos e o proprietário a oferecer
algumas bananas, para que pudéssemos levar uma recordação.
Subindo a encosta, chegamos à sede de freguesia de S. Antão. Ali, no largo da igreja, pode
ler-se a placa: “Largo D. José Pedro da Silva, bispo de Viseu”.
2. Algumas ideias da sua teologia:
Um facto marcaria o pensamento de D. José Pedro: a experiência conciliar. Não sabemos
exatamente todo o trabalho que desempenhou, sabemos isso sim que, além das congregações
gerais e das votações em que certamente participou, fez parte da “comissão de redação” do
Decreto sobre o Apostolado dos Leigos, cujo trabalho viria também a ser integrado, em parte,
na constituição pastoral Gaudium et Spes. Uma coisa é certa: a intuição de uma Igreja Povo de
Deus, em que todos devem participar, estava bem vincada no pensamento teológico de D. José
Pedro. A unidade desse Povo era, por seu lado, realçada com a imagem de uma Igreja “Corpo
(místico) de Cristo”.
O próprio título do seu livro mais conhecido é suficientemente indicativo da sua paixão
teológica: “Ser e missão dos leigos na Igreja e no mundo” (1987).
	É possível ainda ouvir, nos ecos da memória, alguma das suas homilias, proferidas na Sé
catedral, sobretudo quando deixava o papel e, com a mão direita levantada, se entusiasmava a
falar de uma Igreja laical. Destacaria três aspetos, a partir de outras tantas citações do seu livro:
a) A comum dignidade na mesma Igreja: “É a vós leigos, homens e mulheres... sentindo,
quase diríamos, experimentalmente a unidade que somos em Cristo, a dignidade comum que
nos une e que, no plano divino, é todo o Povo de Deus de que vós constituís a maior parte...
empenhados connosco ... na missão que nos é comum que dirigimos agora uma palavra que
desejamos seja testemunha do apreço e da confiança que nos mereceis...” (11-12). Esta ideia
da dignidade comum viria a ser desenvolvida pela exortação pós-sinodal Christifideles Laici
(1988), nomeadamente quando refere, no nº 10, a “radical novidade cristã que promana do
Batismo” e que é comum a todos os cristãos.
b) Orientar o mundo para Cristo: “Na ordenação das realidades temporais... tenham presente os leigos que é principalmente pela sua própria ação consciente e livre, vivificada pela caridade e com o auxílio da graça que tal ordenação se realiza a cada momento. (...) Os leigos que,
em Cristo e por Cristo, foram restituídos à verdadeira liberdade dos filhos de Deus, libertam
tudo o que tocam” (23). Importa dar às realidades temporais uma “ordenação de serviço que
corresponda à vocação integral do homem e, assim, deem glória a Deus, Criador e Redentor”
(65). É precisamente neste grande objetivo de tudo orientar para Cristo que D. José Pedro situa
a missão dos leigos, não sem realçar a necessidade de uma séria formação para o apostolado.
Na verdade, o ser humano deve orientar-se a si mesmo e ao universo para Deus (cf. GS 34).
c) Uma teologia de sabor trinitário: “Ao Pai, por Cristo, no Espírito Santo” é uma fórmula que significava um dos picos contemplativos da maioria das homilias, nos pontificais da Sé
catedral. Esta necessidade de referir todo o pensamento à Trindade Santa era uma constante.
Exemplo disso é quando explicava a origem dos dois sacerdócios, ministerial e comum, considerando que “substancialmente diversos e ordenados um para o outro, vêm da mesma fonte
– do Pai, pelo Filho, no Espírito Santo” (53). Como poderíamos não recordar a sintonia deste
pensamento com o magistério pontifício, nomeadamente quando, em Novo Millennio Ineunte
(2001), João Paulo II recordará, para que se viva a espiritualidade de comunhão, a necessidade
de termos “o olhar do coração voltado para o mistério da Trindade” (n.º 43)?
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3. Conclusão:
Recordamos D. José Pedro da Silva, o bispo eclesiólogo, não apenas por terem passado
100 anos do nascimento, mas também nos trinta anos da sua resignação como Bispo de Viseu.
A sua insistência no apostolado laical, como algo normal na Igreja, juntamente com a
formação para o apostolado, fazem parte daquelas ideias felizes que desembocaram na compreensão atual da Igreja comunhão ou, na versão do Sínodo Diocesano de Viseu, de uma Igreja
“em comunhão para a missão”. De facto, “a eclesiologia de comunhão é a ideia central e fundamental nos documentos do Concílio” (ChL, n.º 19).
Além da sua sabedoria teológica, recordamos também o bispo humilde que gostava do
silêncio e de ver o mar, que o “transportava” certamente até às suas saudosas ilhas e que, além
disso, podia oferecer “salpicos de infinito”, desse horizonte trinitário donde certamente sorri e
nos acompanha.
P. José Cardoso
“O MANDATO DE CUIDAR DOS DOENTES VEM DIRETAMENTE DE JESUS”
Ordenado em 27 de Junho de 2010, o Padre Marco Cabral da Diocese de Viseu, é um
dos três capelães do Centro Hospitalar Tondela-Viseu. Assumiu funções em julho de 2016 no
Hospital S. Teotónio juntamente com o Padre Paulo Diamantino, uma missão que divide com o
trabalho nas 11 paróquias no concelho de Fornos de Algodres. A poucos dias de celebrar o Dia
Mundial do Doente, explica qual o papel de um padre num hospital e ajuda a interpretar a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial do Doente, este ano centrada na vocação materna
de Maria.
Qual é o papel do Capelão num hospital?
O doente é o primeiro destinatário da acção do capelão e o único motivo pelo qual o Padre
está no Hospital. Eu, e o Padre Paulo Diamantino, como capelães do Hospital de São Teotónio,
asseguramos a celebração da Missa diária na Capela do Hospital às 16h30, visitamos os doentes
levando-lhes palavras de conforto e de esperança a eles e aos seus familiares, atendemos em
confissão quem nos solicita, sugerimos e administramos e Sacramento da Unção dos Doentes,
colaboramos, dentro das nossas competências, em tudo que nos é pedido pelos muitos serviços
do Hospital. Garantimos uma assistência 24 horas por dia, todos os dias do ano. Como somos
ambos párocos, temos contado com a ajuda preciosa de outros colegas que trabalham nas imediações do Hospital, principalmente aos sábados à tarde e aos Domingos de manhã, e com a
colaboração dos voluntários da capelania que asseguram a distribuição da Sagrada Comunhão
três vezes por semana. suma, ser capelão hospitalar é ser Padre nas circunstâncias específicas
de um Hospital. Em vez de uma paróquia com alguns doentes e alguns cuidadores, temos como
que uma paróquia em constante mutação, com muitos doentes e outros tantos cuidadores. A
solicitude com que nos devemos dedicar aos doentes que temos nas paróquias é a mesma com
que nos temos de dedicar aos doentes internados no Hospital, só que em grande escala.
O que mais o tem preocupado neste tempo ainda curto em que está em funções?
Quando o Senhor Bispo me convidou, para desempenhar esta missão, fiquei assustado. O
que me tranquilizou foi a parábola do Bom Samaritano. Quando Jesus, depois de contar a parábola, diz ao doutor da lei: «Então vai e faz o mesmo», foi como se mo estivesse a dizer a mim.
A feliz coincidência de aquele texto surgir na liturgia, precisamente na véspera de eu iniciar esta
missão, fez-me perceber que Jesus me dizia: «Viste o que fez o Samaritano? Não tenhas medo.
Vai e faz o mesmo». É isso que tenho procurado fazer. A missão de pároco é diversificada, logo,
mais aliciante. Mas, como agora concilio a paroquialidade com a capelania hospitalar, sinto-me
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plenamente realizado e enriquecido. Apesar da precaridade com que tenho desempenhado esta
missão, fruto de “profecias” que preveem o seu fim sempre, tenho conseguido acompanhar
muitos doentes, e respectivas famílias, principalmente aqueles cujas patologias exigem um internamento prolongado. É claro que a incerteza na continuidade impossibilita uma programação a médio e longo prazo. Mas lamúrias à parte, as melhores recompensas que tenho recebido
são os sorrisos dos doentes que apreciam a minha presença e as lágrimas de agradecimento dos
familiares que comigo rezam pelos seus doentes e que os vêm confortados com a Santa Unção.
O Dia Mundial do Doente tem este ano como tema decretado pelo Papa Francisco: “’Eis
o teu filho! (…) Eis a tua mãe!’ E, desde aquela hora, o discípulo acolheu-A como sua” (Jo 19,
26-27). O que pretende o Papa com a mensagem deste ano?
Na mensagem para o Dia Mundial do Doente deste ano, o Papa Francisco, inspirado na
vocação materna de Maria, exorta todos os discípulos a cuidarem uns dos outros. As palavras
de Jesus, do alto da cruz, são, para o Papa, a origem da vocação materna de Maria em relação
a toda a humanidade, pois, como mãe dos discípulos, cuidará deles pelo caminho e os tornará «capazes de amar segundo o mandamento de Jesus», capacitando-os, desse modo, para a
concretização da vocação materna da Igreja.
	É uma exigência ao respeito que é preciso ter pelo doente?
Na sua mensagem, o Papa vai mais além do que pedir respeito pela dignidade do doente.
Ao elogiar o trabalho das congregações católicas, das dioceses e dos seus hospitais na assistência aos doentes nos países onde os sistemas de saúde pública são insuficientes, o Santo Padre
recorda a importância de «colocar a pessoa humana no centro do processo terapêutico» e alerta
para a necessidade de a investigação científica respeitar a «vida e os valores morais cristãos».
Com a perspicácia que o caracteriza, o Sumo Pontífice não desperdiça a oportunidade de alertar para outras preocupações no campo da saúde e da investigação científica, concretamente o
aborto, a eutanásia e as experiências com embriões humanos vivos.
Mas a mensagem do Papa Francisco reflete sobre a “vocação materna” …
Sim. Para o Santo Padre, a «vocação materna de Maria, a vocação de cuidar dos seus filhos, passa para João e toda a Igreja». No Calvário, João representa a Igreja e, ao acolher Maria
como sua mãe e ao contemplar n’Ela o modelo do discipulado, envolve toda a Igreja na vocação
materna de Maria.
Há igualmente no texto uma alusão à necessidade de “preservar os hospitais católicos do
risco duma mentalidade empresarial, que em todo o mundo quer colocar o tratamento da saúde no contexto do mercado, acabando por descartar os pobres”. É ainda um apelo a uma nova
orientação no tratamento do doente?
Como líder da Igreja Católica, o Papa tem a nobre missão de alertar os fiéis para as tendências socioeconómicas que afrontam e ameaçam os valores evangélicos. Apresentando como
exemplo os fundadores de institutos católicos que, ao longo da história bimilenária, com a sua
generosidade, criatividade e empenho na pesquisa científica, cuidaram dos doentes, o Santo
Padre alerta para o perigo de, mesmo em instituições católicas, se secundarizar a dignidade da
pessoa do doente. O bem-estar do doente é o que deve nortear todo o processo terapêutico. Não
é aceitável que a condição económica do doente determine o seu acesso aos cuidados médicos
que a ciência e a técnica possibilitam para a cura da sua patologia ou, na sua impossibilidade,
que melhorem a sua qualidade de vida.
Concorda que “Estas orientações devem ser assumidas também pelos cristãos que trabalham nas estruturas públicas, onde são chamados a dar, através do seu serviço, bom testemunho do Evangelho”, segundo a própria mensagem do Papa?
Concordo e sou testemunha de que os cristãos que trabalham no Hospital de São Teotónio, dão bom testemunho do Evangelho. Mas, dar bom testemunho do evangelho não se esvazia
Igreja Diocesana

63

no campo da saúde, deve, cada vez mais, abranger todos os sectores da sociedade. Ser cristão,
isto é, ser discípulo de Cristo, é estar ininterruptamente atento às carências do nosso próximo,
com atenção redobrada se este passa necessidades.
	É esse serviço que presta o Capelão dentro de um hospital como o S. Teotónio?
O Capelão no Hospital é Padre e, como em qualquer circunstância, tem que dar bom
testemunho do Evangelho. Mas, a necessidade da incorporação do Assistente Espiritual e Religioso no staff de um Hospital, tem a sua génese nos direitos do doente e não da Igreja. Uma
das primeiras coisas que nos ensinam no curso de capelães, é que a Igreja Católica está nos
hospitais públicos não porque tem esse direito, mas porque o doente tem o direito de usufruir
de assistência espiritual. A prova disso é que em centros urbanos onde a diversidade religiosa é
mais acentuada, as equipas de assistência espiritual são multiconfessionais. No Hospital de São
Teotónio, se um doente não católico solicitar a presença do assistente espiritual da sua confissão religiosa, nós temos que desenvolver os esforços necessários para que essa assistência seja
prestada em tempo útil.
O Papa deixa elogios ao trabalho desenvolvido pelas congregações católicas nos hospitais, sobretudo nos países onde os sistemas de saúde são “insuficientes ou inexistentes”. Concorda que a Igreja católica tem feito um trabalho fundamental no bem-estar dos doentes dos
hospitais?
Claro que concordo. Jesus quando enviava os discípulos habilitava-os com poder de curarem, além de os mandar levar a paz e anunciar a proximidade do Reino de Deus. Por isso, o
mandato de cuidar dos doentes vem diretamente de Jesus. Já sabemos que o Papa Francisco não
se inibe quando entende que deve criticar uma situação. E, se neste caso, elogiou é porque se
orgulha do trabalho desempenhado por tantos católicos, ao longo dos séculos, junto dos doentes.
FORMAÇÃO PERMANENTE EXTRAORDINÁRIA
Como previsto, realizou-se a Formação Permanente e Extraordinária, nos dias 8, 9 e 10 de
Fevereiro, sobre a Exortação Apostólica «Amoris Laetitia». Foi formador o Professor Jubilado
em Teologia Moral, da Universidade Pontifícia de Salamanca – Pe. José Roman Flecha Andrés.
Nos dias 8 e 9, estiveram algumas dezenas de Sacerdotes. O dia 10, ainda que alguns sacerdotes
também tenham participado, foi, sobretudo, para Diáconos Permanentes e Leigos. Na tarde do
dia 8, houve a apresentação dos Movimentos familiares que estão ativos na Diocese: CPM, Ela
e Ele, Encontro Matrimonial, Equipas de Nossa Senhora e MLC.
FORMAÇÃO PERMANENTE DO CLERO
A FAMÍLIA, ENQUANTO LUGAR DA EVANGELIZAÇÃO
As jornadas de Formação Permanente do Clero da Diocese de Viseu decorreram entre 8 e
10 de fevereiro de 2018, no Auditório do Seminário Maior.
As reflexões proporcionadas ao longo destes três dias são dirigidas pelo Padre José Román Flecha, da Universidade de Salamanca, com grande experiência pastoral, pois foi pároco e,
além dos estudos e ensino universitários, nas áreas da bioética, da moral, da teologia e da filosofia, ele “conhece o terreno”, graças a frequentes e demoradas viagens pela Europa e Américas,
onde tem feito trabalho de análise antropológica, no âmbito da Família, enquanto instituição de
base, na sociedade.
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Ao longo da primeira manhã, Román Flecha, proporcionou uma rápida viagem pelos documentos papais dedicados à pastoral familiar, desde Paulo VI a Francisco, projetando-se para
a análise das propostas da Amoris Laetitia.
A família, enquanto lugar de evangelização, foi realçada, realçando especialmente a prática da “gratuidade” e da “gratidão”, valores evangélicos que cimentam a família que sabe
acolher e cuidar. Contrapôs a estes valores a tentativa, hoje em moda, de colocar ao nível dos
cuidados paliativos a eutanásia, inclusive para crianças, que não podem ter decisão consciente
sobre a sua própria vida.
Segundo o palestrante, faltam ministérios, inclusive nos governos públicos, que procurem
ajudar à resolução dos problemas que a atualidade cria à família e que promovam os valores da
família, enquanto célula fundamental da sociedade organizada.
“
Todos os seres humanos nasceram do amor e para o amor” foi mote para o início dos
trabalhos, numa atenção especial ao amor conjugal e familiar, que deve ser estimulado, consolidado e aprofundado. E a leitura da Amoris Laetitia mostra-nos que “a graça do sacramento
do matrimónio está destinada, antes de tudo, a aperfeiçoar o amor dos cônjuges”, como nos
mostram outros documentos papais e do próprio Concílio Vaticano II.
Percorreu, depois, o “hino ao amor” que S. Paulo verteu na Carta aos Coríntios, para
mostrar a “totalidade” – tudo desculpa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. A teologia paulina
refere mesmo o amor conjugal que “levado até à entrega total”, significa e testemunha o amor
de Cristo à sua Igreja. Todas as reflexões foram feitas numa análise detalhada da Exortação
Amoris Laetitia, que apresenta o amor conjugal como dinâmico, que “avança gradualmente
com a progressiva integração dos dons de Deus”, em permanente abertura ao definitivo, à estabilidade.
Após o almoço, com a colaboração dos Organismos Diocesanos e Movimentos dedicados
à Pastoral Familiar, a jornada prosseguiu com reflexões, sempre visando a concretização das
propostas do Plano Pastoral Diocesano, que está elaborado para criar uma verdadeira consciência da importância prioritária da Família no serviço de evangelização, tanto como agente, como
sujeito da ação pastoral, na resolução das crises, tornando-as “oportunidades para um novo
começo”.
Porque a família não é só lugar de problemas; é sobretudo promessa e profecia, recordou
Román Flecha.
A FAMÍLIA, SEGUNDO O EVANGELHO
A 9 de fevereiro, o Padre Román Flecha continuou a orientação das Jornadas de Formação do Clero, este ano dedicadas à “Família – berço de Deus para a Humanidade”, como propõe
o Plano Pastoral Diocesano. O orador realçou a Família como “lugar de consagração do mundo”.
A imagem da Igreja como mãe que cuida e se preocupa mais com os filhos doentes e
rebeldes, foi várias vezes mote das conferências do orador, sempre na perspetiva da Amoris
Laetitia, dando orientações pastorais para acolher, orientar e integrar as famílias feridas na integridade do matrimónio.
Foi realçada a importância da maturidade pessoal e religiosa para a valorização da essência sacramental do matrimónio cristão, da família crente.
Durante a manhã, olhou-se para a “família segundo o evangelho”, igreja doméstica, que
vive à escuta da Palavra de Deus, purificando-se e avançando continuamente na senda da renovação, gerando a “mudança radical do homem e do universo, sob a influência da Boa Nova de
Jesus Cristo”.
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A mudança, que gera o Reino de Deus, faz-se mais pela qualidade de vida, nascida do cultivo de valores: à vontade de ter e possuir, a família cristã deve contrapor a partilha com os necessitados; à agressividade na política e nos negócios, deve promover a aproximação aos agredidos e a não-violência ativa; ao prazer da diversão permanente, deve empenhar-se em enxugar
lágrimas e levar a sua cruz e ajudar a levar a cruz dos outros; em vez de arranjar desculpas para
não socorrer as necessidades alheias, deverá fazer-se próxima dos caídos à beira do caminho;
à mentira e ao fingimento, a família cristã deverá aprender e cultivar a transparência cristalina
do coração; à guerra e à discórdia que busca autoafirmação, deverá contrapor o exercício da
reconciliação e a luta pela paz; ao arrivismo vantagista, a família cristã deverá contrapor o valor
da fidelidade ao compromisso, que não tem preço e se respeita firmemente, até à perseguição,
se for necessário.
Román Flecha fez mesmo um paralelismo com as bem-aventuranças, verdadeiro “decálogo” do Novo Testamento, e concluiu que “uma família, como uma Igreja, que se pretende
evangelizada, terá de rever a sua vida à luz destes valores.
Depois do almoço, houve um tempo de diálogo dos participantes com o orador, sempre
com o objetivo de encontrar uma prática pastoral que concretize as propostas da Alegria do
Amor, visando a constituição de verdadeiros “ministérios”, “enfermarias do hospital de campanha”, onde se acolham, orientem e integrem os casais feridos, oferecendo-lhes, em nome da
Igreja, um itinerário prático, onde o ver, julgar e agir respeitem a perspetiva da Amoris Laetitia.
COM OS CASAIS COMPROMETIDOS NA PASTORAL FAMILIAR
Encerraram, a meio da tarde de 10 de fevereiro, as Jornadas Diocesanas de Formação do
Clero, com este sábado dedicado aos casais que trabalham, ou possam vir a comprometer-se no
trabalho pastoral com as famílias.
O Padre Román Flecha, da Universidade de Salamanca, fez para os casais uma síntese de
tudo quanto já tinha sido apresentado aos sacerdotes, ao longo dos dois dias anteriores sobre a
importância de “acompanhar, discernir e integrar” as famílias, mesmo as que vivem num matrimónio “ferido” pelo divórcio, ou numa união meramente civil, ou mesmo “de facto”. Deus
não exclui ninguém, pois Jesus Cristo disse que veio “para os doentes e pecadores”.
O Plano Pastoral Diocesano para estes três anos, está delineado para uma atenção especial à “Família, berço de Deus para a humanidade”. Esta preocupação de colocar a Família no
centro das preocupações pastorais decorre do facto de ela ser a base da sociedade e de ser lugar
e instrumento de evangelização, como já nos dizia o Concílio Vaticano II, há cinquenta anos, e
como o tem vindo sempre a vincar o magistério dos Papas, desde Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI e, agora, o Papa Francisco, que dedicou à Família a Exortação Apostólica pós-sinodal
Amoris Laetitia.
Este último documento e as suas propostas foram o centro das jornadas, buscando formas
de traduzir em pastoral familiar, a atenção que a Amoris Laetitia recomenda às famílias, mesmo
as que estão “feridas” e têm sido “excluídas”, ou se sentem “condenadas e rejeitadas” e sentem
necessidade do Bem que a Igreja tem para oferecer à família, enquanto “família de famílias”.
No período de diálogo com o orador, os casais manifestaram necessidade de saber “como
ir ao encontro dos outros casais, mostrando-lhes a beleza das propostas que o cristianismo faz
aos casais”.
Houve alguma partilha de experiências já no terreno, mas, a encerrar, D. Ilídio manifestou
a sua enorme vontade de que, em cada um dos seis Arciprestados se constitua, tão breve quanto
possível, uma equipa de casais e leigos especializados nas disciplinas humanísticas e um sacerdote, que possa funcionar como “repetidores” locais do Secretariado Diocesano da Pastoral
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Familiar, para atender, acompanhar, discernir e integrar todos os que busquem e anseiem uma
vivência cristã do seu matrimónio.
A própria Conferência Episcopal Portuguesa recomenda esta atenção pastoral à Família,
como pretende o Papa, e já existem dioceses a concretizar essa atenção. Viseu também “está na
linha da frente” desta preocupação pastoral e, por isso, convidou o Padre Román Flecha, que
tem dedicado muito do seu saber e estudo às questões da Família, traduzidos em obras editadas,
cujo conteúdo aponta para propostas práticas, pois alia o saber e a investigação universitária à
ação pastoral, tanto paroquial, como através dos meios de comunicação, na televisão, rádio e
redes sociais.
A terminar, D. Ilídio agradeceu ao orador, ao Seminário pelo acolhimento, aos Vigários
da Pastoral e da Pastoral Familiar, bem como aos párocos e casais que participaram nas Jornadas, garantindo assim o seu sucesso esperançoso.
GI
RECOLEÇÃO QUARESMAL DOS DIÁCONOS PERMANENTES
O Padre António Jorge, responsável pelo acompanhamento espiritual dos diáconos permanentes, orientou a recoleção quaresmal que fizeram ao longo da manhã de 17 de fevereiro.
Depois do acolhimento e da oração de Laudes, na presença do Santíssimo exposto, a
meditação começou inspirada pelo primeiro capítulo do livro de Isaías, apelando à purificação
traduzida na mudança de atitude e ação concreta: “deixai de praticar o mal e aprendei a fazer o
bem. Respeitai o direito, protegei o oprimido, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva”.
Mas o centro desta recoleção foi a Mensagem do Papa Francisco para esta Quaresma,
que deverá ser “sinal sacramental da nossa conversão”, levando cada um a não deixar que “se
apague, nos corações, o amor que é o centro de todo o Evangelho”.
Porque um coração arrefece por causa da “ganância do dinheiro, raiz de todos os males”,
levando à violência “sobre quantos são considerados uma ameaça para as nossas certezas”,
através de práticas más: aborto, eutanásia, xenofobismo, poluição, guerra, terrorismo, egoísmo,
pessimismo, azedume, conflitos e mundanismo.
O remédio que a Quaresma oferece para estes males, está na oração feita com verdade
diante de Deus, na esmola “que liberta da ganância e nos faz descobrir o outro como nosso
irmão”, e no jejum “que tira força à nossa violência” e nos faz “experimentar o que sentem
quantos não possuem sequer o mínimo necessário”.
Como conclusão desta meditação, se descobre que a Deus, “mais que as minhas competências, interessa a minha disponibilidade” para, no exercício da liberdade, fazer boas escolhas,
em vez de cair na tentação das más escolhas. Para que Ele, através das minhas boas escolhas,
“se sirva de mim para ajudar o irmão necessitado”.
Houve tempo para a Reconciliação, seguida de Eucaristia e terminando com o almoço,
em que participou também D. Ilídio Leandro, para conviver com os diáconos.
GI
ENCONTRO DE CONVÍVIO
Convidado, o Bispo esteve em Canas de Santa Maria, num encontro convívio entre um
grupo de Diáconos Permanentes do Arciprestado de Besteiros e os seus Párocos. O encontro
teve lugar no sábado, dia 10 de março. Esteve presente, também, o Vigário Episcopal do Clero
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– Pe. António Jorge –, responsável pela formação dos Diáconos Permanentes da Diocese. Foi
um belo encontro de fortalecimento da amizade e do espírito de serviço eclesial.
ENCONTRO DE CONDISCÍPULOS
Na nossa Igreja de Viseu existe um grupo de sacerdotes – condiscípulos do mesmo ano de
Seminário – que, em cada ano, se encontram para estarem e almoçarem juntos. É o grupo mais
numeroso, desde sempre e, apesar de já terem falecido 2 (Pe. José Silva da Costa e Pe. Sequeira). Os sacerdotes são: Pe. António Baptista Lopes, Pe. Joaquim Bastos (trabalha na Diocese da
Guarda), Pe. José Carlos Pinto de Matos, Pe. José de Fátima, Pe. Manuel Barranha, Pe. Milton
Encarnação, Pe. Orlando Paiva, Pe. Ramiro Ribeiro e Pe. Silvério. Mais uma vez, encontraram-se no passado dia 18, convidando, como de costume, o bispo que esteve presente.
ACONTECEU RETIRO DO CLERO
De 2 a 6 de julho de 2018, no Seminário Maior de Viseu, aconteceu o retiro anual dos
presbíteros da Diocese de Viseu, este ano orientado pelo Pe. Jorge Fernandes, dos Missionários
do Verbo Divino, que é também diretor espiritual do Colégio Português em Roma. Este sacerdote ajudou os participantes a revigorar as forças espirituais e a rezar à volta do tema “ A vida
como ritual, a atenção aos sentidos e a formação da sensibilidade para a estabilidade pessoal”.
P. António Jorge
À CONVERSA COM... PE. VIRGÍLIO MARQUES RODRIGUES,
NOS 25 ANOS DE SACERDÓCIO
O lema da minha ordenação foi: “Eu sou o Caminho, Verdade, e a Vida” (Jo 14, 6). E
hoje leio-o no mesmo espírito com que foi escolhido para o dia da Ordenação Presbiteral. Nos
caminhos da Humanidade, procuro ser sinal para a orientar para esse Caminho de Paz s Bem,
que é Jesus!
Nestes 25 anos de sacerdócio, a forma como vejo a Igreja ajuda-me a perspectivar a
minha caminhada sacerdotal, numa dimensão verdadeiramente comunitária. A Igreja é o ‘lugar’
onde procuro viver o meu sacerdócio, sempre orientado para Deus e com os irmãos no horizonte próximo.
Hoje, sentir-se chamado é sentir-se interpelado para um serviço e entrega à Humanidade,
que é o ‘caminho’ da Igreja. É procurar nas diversas circunstâncias da vida um ‘companheiro de
viagem’.
Um episódio que me marcou, nestes anos, não é de fácil eleição. Foram tantos os acontecimentos que contribuíram para chegar à celebração dos 25 anos de serviço presbiteral. Se
escolhesse um ‘episódio predileto’, seria a celebração continuada da Eucaristia porque, nas
múltiplas circunstâncias, foi como um ‘oásis’ reconfortante nalguns caminhos tortuosos.
Para os próximos anos, sinto-me motivado e disponível para prosseguir o caminho e
renovar este ‘sim’, dado na Ordenação Presbiteral.
A maturidade, humana e espiritual, acumulada nestes 25 anos, é raiz fecunda para me
cimentar nesta vocação, esforçando-me por exercê-la a partir da ‘cadeira do serviço’ e da proximidade.
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EM ARÕES, MISSIONÁRIO COMBONIANO
CELEBROU AS BODAS DE OURO SACERDOTAIS
Foi em ambiente de festa que o Padre Gregório dos Santos, sacerdote missionário comboniano, celebrou, 15 de agosto, os 50 anos da Ordenação Sacerdotal, na comunidade de onde
é natural, em Arões, da Diocese de Viseu.
Numa celebração presidida pelo Bispo Auxiliar de Braga, D. Nuno Almeida, que ali também foi pároco, concelebraram além do aniversariante, Padre gregório, vários sacerdotes combonianos e diocesanos de Viseu.
O Padre Gregório dos Santos esteve muitos anos em missão no Brasil, de onde regressou
recentemente, encontrando-se agora em Lisboa, numa comunidade comboniana.
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2. LITURGIA

I ENCONTRO DIOCESANO DE PASTORAL LITÚRGICA
A Eucaristia é a fonte própria do matrimónio cristão: alimenta, dessedenta, lava e
purifica, fortalece e alegra o amor nupcial e familiar. No dom eucarístico da caridade a família cristã encontra o fundamento e a alma da sua “comunhão” e da sua “missão”: o Pão
eucarístico faz dos diversos membros da comunidade familiar um único corpo, revelação e
participação na mais ampla unidade da Igreja; a participação ao Corpo “dado” e ao Sangue
“derramado” de Cristo torna-se fonte inesgotável do dinamismo missionário e apostólico
da família cristã. A eucaristia, como banquete das núpcias do Cordeiro, é o Sacramento do
Esposo e da Esposa. Como toda a vida cristã, tem a marca esponsal e eucarística de Cristo
e da Igreja. A Comunhão eucarística é o remédio que previne, conforta, cura o narcisismo e
relativismo nefasto do nosso tempo. É a comunhão com Cristo na Eucaristia, que transforma a vida. A Família é a igreja doméstica. A Eucaristia faz a Igreja e a Igreja faz a Eucaristia.
Logo a Eucaristia faz a Família e esta Igreja doméstica prepara e faz a Eucaristia.
Tertuliano, Autor cristão do séc. II, no Norte de África, casado, dizia do Casal: “Estão
juntos na sagrada celebração, juntos na Ceia do Senhor, juntos nas provações, na perseguição e na alegria. Não há́ nenhum perigo que leve um a esconder-se do outro, a evitarem-se,
ou a que um seja perturbado pelo outro... De boa vontade visitam os doentes e ajudam os
necessitados. Dão esmolas com disponibilidade, todos os dias cumprem infatigavelmente
os seus deveres. E não sabem que são como que sinais escondidos da Cruz! Agradecem sem
reservas e abençoam-se um ao outro. Recitam salmos e hinos, alternadamente, porfiam entre si para ver quem melhor sabe cantar os louvores de Deus. Vendo e ouvindo isto...Cristo
compraz-se e envia a sua Paz aos dois esposos. Onde está um casal cristão, também está
Cristo!”.
O projeto de pastoral 2017/2018 da Diocese de Viseu tem como lema “Família, Berço
de Deus para a Humanidade”, “assume a família como o catalisador da vida e da dinâmica
espiritual e pastoral para estes tempos próximos” (D. Ilídio). Assim, o Secretariado Diocesano da Pastoral Litúrgica irá realizar o I Encontro Diocesano da Pastoral Litúrgica, no
próximo dia 7 de Outubro, no Centro Pastoral. Pretende-se ir ao encontro do Plano Pastoral
Diocesano, elaborado pelo nosso Bispo, continuando a olhar a família como campo de missão, de proximidade e de evangelização na sociedade atual. Por isso, o tema deste I Encontro é o seguinte: “A Família celebra-(se) na Eucaristia”.
Os Destinatários deste Encontro são os Padres, Diáconos Permanentes, Equipas Paroquiais e Arciprestais de Pastoral Litúrgica, Responsáveis dos Ministérios (Leitores, Acólitos, Coro, Sacristães...) e também os responsáveis das Bandas Filarmónicas.
Este Encontro dividir-se-á́ em duas partes: uma teórica com a exposição do tema e
partilha de experiências; outra mais prática com trabalho técnico e entrega de subsídios
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para cada ministério. Contamos com a presença de todos os responsáveis dos ministérios
litúrgicos das comunidades paroquiais. Brevemente, estará́ disponível a ficha de inscrição.
Pe. Jorge Seixas
Presidente do SDPL
INICIAR OS JOVENS NA LITURGIA
Falar de jovens e de liturgia é quase sinónimo de falar em conflito. Tanto nas conversas
como em ambientes cultos, estes dois termos geram algo explosivo. Parece que não se poderão
conciliar estes dois aspetos, ou que a problemática que representa este binómio é algo impossível ou muito difícil de resolver.
Em 1969, aquele que seria conhecido como cardeal Daneels, arcebispo de Malines - Bruxelas, escreveu um artigo sobre o problema que era a missa dos jovens. Apesar de fazer referência a “uma autêntica inquietação para alimentar e animar os jovens no seu progresso religioso”,
também destacava “os perigos que representa o desencanto dos jovens nas nossas celebrações
litúrgicas”. Parece que este problema continua atual ou, até, ter-se-á agravado.
Naquele tempo, há 50 anos atrás, procurava-se aproximar os jovens à liturgia renovada do
Concílio Vaticano II. Para tal, ensaiavam-se formas de participação e procurava-se uma nova
linguagem. Introduzia-se um novo reportório de cânticos.
Utilizavam-se novos instrumentos musicais e adotavam-se ritmos próprios de outros tipos de celebração e de outras culturas. A ideia da participação ativa, introduzida pela reforma
litúrgica, propiciava a implantação de novos modos de celebração. Não se participava somente
a ler as leituras ou a entoar cânticos, mas também a homilia era participada e comentada por
todas pessoas; as intenções da oração dos fiéis eram ditas espontaneamente; as oferendas eram
levadas ao altar com alguma criatividade. Em certas ocasiões, a oração eucarística era improvisada no momento ou tomada de certas publicações de pastoral juvenil.
Era digno este esforço pastoral para levar a juventude à compreensão e à vivência da
liturgia. Tudo isto servia para ultrapassar a angústia de certos jovens que se sentiam presos da
prática religiosa e litúrgica habitual na pedagogia dos colégios, principalmente religiosos, vulgarmente chamados de frades e de freiras.
Também servia para os jovens se libertarem da “tirania” familiar que obrigava a ir à missa
todos os domingos e dias santos (festas de guarda).
Naquele tempo era habitual ouvir frases mais ou menos idênticas a estas: “não vou à
missa, já́ tenho missas que chegue para a vida”, “isto é que é uma celebração viva, a da minha
paroquia (ou colégio) não é”.
Hoje, a participação dos jovens na liturgia continua a ser um problema. Continua a haver
as missas jovens, as páscoas jovens, etc. Mas o problema atual já não é como levar os jovens à
liturgia, mas como aproximar os jovens a Jesus Cristo, à fé.
A prática religiosa desceu consideravelmente, especialmente entre os jovens. A problemática já não está restrita ao formato da celebração, mas à essência da celebração. A pergunta
já não é “como devemos celebrar a fé?” mas a seguinte: “é necessário celebrar a fé?”, ou pior
ainda, “há algo para celebrar?”.
Pode ser bom ter missas de jovens ou, em linguagem mais cuidada, missas com jovens,
mas é melhor que os jovens participem nas celebrações normais das comunidades paroquiais,
pondo a render as suas qualidades.
Então, que fazer? Era importante tirar os jovens da alternativa entre o tudo e o nada. O jovem cansa-se da repetição (a ritualidade) e procura a criatividade. Está farto de normas e de leis
Igreja Diocesana

71

e prefere a liberdade. Não aprecia o antigo, mas a novidade. Cansado de coisas aborreci- das,
procura a alegria e a festa. Não se contenta em ser rebanho massificado; por isso, refugia-se em
pequenos grupos de amigos. Todavia, a Liturgia prefere a fidelidade à normativa a procurar novas formas, procura a objetividade das coisas e não o subjetivismo, gosta dos símbolos sagrados
e não dos convencionais. Evita a confusão e folclore festivo e recria-se numa séria solenidade.
Sem esquecer o compro misso humanista, propõe-nos celebrar o mistério transcendente. Perante o perigo de fechar-se em grupos de amigos, procura a abertura de acolher todos.
Perante este dilema, é importante um novo plano de formação: faz falta uma formação catequética e litúrgica que ajude a compreender a importância da celebração, sobretudo dos sacramentos e, especialmente, da Eucaristia. É preciso novos meios para a compreensão do universo
simbólico cristão. É necessário ajudar a descobrir a importância da comunidade para a vivência
autêntica da fé. É importante formar a capacidade de discernimento para poder comparar o que
é essencial e o que é secundá- rio na vivência da fé e da liturgia. Não se pode ter uma agradável
vivência da liturgia sem aceitar algumas regras comuns respeitadas por todos. Não se poderá́
celebrar uma autêntica liturgia separada da vida. Será́ inevitável uma certa tensão, porque nunca
estaremos “confortáveis” na perfeição. Por isso, é importante iniciar os jovens na liturgia.
SDPL - Viseu
I ENCONTRO DIOCESANO DE PASTORAL LITÚRGICA
No dia 7 de outubro, no Centro Pastoral da Diocese de Viseu, realizou-se o I Encontro
Diocesano de Pastoral Litúrgica. Em sintonia com o Plano Pastoral Diocesano, este Encontro,
organizado pelo Secretariado Diocesano da Pastoral Litúrgica, teve como tema: Família celebra(-se) na Eucaristia. Estiveram presentes cerca de 200 pessoas, de 40 paróquias de todos os
arciprestados da Diocese de Viseu: 48 leitores, 18 acólitos, 3 organistas, 9 sacristães, 1 representante de uma banda filarmónica e 121 cantores.
Depois da Oração da Manhã, D. Manuel Felício, Bispo da Guarda, proferiu uma conferência sobre a relação da família e a celebração do Sacramento da Eucaristia. A Eucaristia é a
presença viva e real do Amor Trinitário de Deus. É o Sacramento da Presença de Jesus Cristo
(“Isto é o Meu Corpo”), do Sacrifício da Cruz (“Entregue por vós”), e da Comunhão (“Tomai
e Comei”). Todavia, não se pode esquecer que a Eucaristia é também um Sacramento Conjugal (“Amai uns aos outros como Eu vos amei”), porque Jesus amou a Igreja e entregou-se por
Ela. Os aspetos da Eucaristia (Presença, Sacrifício e Comunhão) estão presentes na família. A
Eucaristia faz a Igreja e vice-versa (“Formamos um só́ corpo, em Cristo Jesus”). A Igreja é também família, onde cada um tem o seu ministério, ou seja, uma tarefa específica para servir os
irmãos. A Assembleia Dominical é uma família de famílias, comunidade de comunidades, que
participam, como uma totalidade: rezam, praticam a caridade, evangelizam e evangelizam-se.
A família continua a ser sujeito de evangelização.
Depois da conferência, decorreu uma mesa redonda, onde 2 casais e alguns jovens foram
interpelados à participação, refletindo e dando testemunho da importância da Eucaristia na
“Igreja Doméstica”. Da parte da tarde, decorreu trabalho de formação específica para leitores,
acólitos, coros, organistas e sacristães, orientado pelos diversos departamentos do Secretariado
Diocesano da Pastoral Litúrgica.
O Encontro terminou com a celebração da Eucaristia na Igreja do Seminário Maior.
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O CULTO DOS MORTOS NO DIA DE TODOS OS SANTOS
A celebração do Dia de Todos os Santos, a 1 de novembro, é cada vez mais o Dia dos
Fiéis Defuntos, marcado para o dia seguinte. A Igreja não condena esta vontade popular, que
aproveita assim o feriado para lembrar os familiares que já morreram.
O primeiro dia de novembro é marcado pela ida de milhares de pessoas aos cemitérios,
que nesta altura estão especialmente enfeitados. Esta visita tem tendência a acontecer no dia
anterior ao definido pela Igreja. Assim, é cada vez mais comum celebrar-se o Dia dos Fiéis
Defuntos no Dia de Todos os Santos. Um fenómeno que pode ser explicado simplesmente pelo
facto de o dia 1 de novembro (Dia de Todos os Santos) ser feriado e o dia 2 (Dia dos Fiéis Defuntos), não.
Uma coisa parece certa, os fiéis dão mais significado ao Dia dos Fiéis Defuntos que à
celebração de Todos os Santos. Talvez porque esta é uma data em que particularmente se recordam os amigos e familiares que se encontram a caminho da comunhão com Deus. A proximidade das pessoas aos seus defuntos aumenta o significado desta data, em relação à celebração de
santos que são desconhecidos. Contudo, a Igreja não pode esquecer que o dia 1 de novembro é
dedicado a Todos os Santos, ou seja, àqueles que não têm um dia consagrado para a sua celebração. A Igreja está convicta que apenas uma pequena parte dos santos é conhecida e que muitos
que viveram de forma anónima agora estão em comunhão com Deus.
Eis como o Martirológio Romano, publicado em português, assinala estas festividades:
1 de novembro: “Solenidade de Todos os Santos que estão com Cristo na glória. Na mesma celebração festiva, a santa Igreja ainda peregrina sobre a terra venera a memória daqueles
cuja companhia alegra os Céus, para que se estimule com o seu exemplo, se conforte com a sua
proteção e com eles receba a coroa do triunfo na visão eterna da divina majestade”.
2 de Novembro: “Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos, na qual a Igreja, Mãe piedosa, depois da sua solicitude em celebrar com os devidos louvores todos os seus filhos que se
alegram no Céu, quer interceder diante de Deus pelas almas de todos os que nos precederam
marcados com o sinal da fé e agora dormem na esperança da ressurreição, bem como por todos
os defuntos desde o princípio do mundo cuja fé só Deus conhece, a fim de que, purificados de
toda a mancha do pecado, sejam associados aos cidadãos celestes, para poderem gozar da visão
da felicidade eterna”.
O Diretório sobre a piedade popular e a Liturgia, publicado pela Congregação para o
Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos em 2001, já recordava a conveniência de “educar
o sentir dos fiéis à luz da celebração eucarística, na qual a Igreja ora para que sejam associados
à glória do Senhor ressuscitado todos os fiéis defuntos, de todos os tempos e lugares, evitando
o perigo de uma visão possessiva ou particularista da Missa pelo ‘seu’ defunto” (n. 255). Na
memória dos defuntos, sublinha o mesmo Diretório, “a questão da relação entre liturgia e piedade popular deve enfrentar-se com muita prudência e tacto pastoral” (n. 256). “Antes de mais,
é preciso que a piedade popular seja iluminada pelos princípios da fé cristã” (n. 257): o sentido
pascal da morte dos batizados, a comunhão dos Santos; a ressurreição da carne, etc.”. (Ibid.).
No dia 1 de novembro, a Igreja recorda com júbilo todos os santos, mesmo os ainda não
canonizados e festeja a vocação universal de todos os fiéis à santidade. A antecipação de alguns
ritos parece redundar em prejuízo do genuíno sentido da solenidade deste dia. Porque, não sendo igualmente feriado o dia seguinte, dedicado à comemoração dos Fiéis Defuntos, assistiu-se
à antecipação dos conteúdos e práticas típicos do culto dos defuntos para o mais próximo dia
livre de atividades laborais: romagens aos cemitérios, sufrágio pelos mortos, etc. E, assim, em
vez do júbilo que corresponde ao triunfo e glória dos Santos, as celebrações deste dia começam
a ter a conotação do luto, da saudade, do sufrágio.
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Será possível “purificar” esta solenidade? Será muito bom não perder o sentido solene e
festivo das celebrações de 1 de novembro, refletindo sobre a santidade e pensar em todos os que
nos deixaram neste mundo e de recordar que também somos convidados a participar da vida
em Deus. Se no Tempo Pascal e nas Solenidades, é prescrita a cor branca para as celebrações
exequiais, é oportuno manter a cor festiva na Solenidade de Todos os Santos, mesmo nos ritos
relacionados com a oração pelos defuntos. Será mais pedagógico usar a cor festiva do que ser
substituída pela cor roxa que mais facilmente nos traz ao pensamento a tristeza, a saudade, a
recordação daquelas pessoas que já não estão fisicamente entre nós. Celebrar a Eucaristia nos
cemitérios no dia 1 de novembro é plausível pastoralmente, mas “educando” a comunidade a recordar a alegria da passagem da morte para a vida, ou seja, a nossa meta é “ver a Deus tal como
Ele é”. A nossa esperança e o nosso profundo desejo é chegar à visão plena de Deus. Porque só
podemos amar realmente o que conhecemos: Deus ama-nos profunda e plenamente, apesar de
conhecer as nossas limitações. Um dia também o conheceremos plenamente e, assim, poderemos corresponder ao seu amor com o nosso. Com esperança, também recordamos aqueles que
já participam da vida plena em Deus, ou seja, da santidade. Nós acreditamos na ressurreição
dos mortos, proclamada no “Credo”. Apesar de vivermos neste mundo, temos a cidadania do
céu. Somos convidados a fazer o mesmo caminho de Jesus: pelo batismo morremos com ele e
ressuscitaremos com ele. Neste dia, é importante contemplar profundamente a ressurreição de
Jesus. Por isso, se no dia 1 de novembro a comunidade está a celebrar no cemitério, utilizar os
formulários das missas de 2 de novembro e cor litúrgica roxa não será o mais correto. Jesus é a
ressurreição e a vida. Ele espera-nos e acolhe-nos no eterno descanso nos braços de Deus Pai.
Quando chegar a hora, os nossos olhos físicos e humanos fecham-se. Mas o Senhor abre-nos
outros olhos para podermos contemplar o seu rosto imenso. Temos a certeza que um dia nos
reencontraremos com os nossos irmãos defuntos para louvar o Senhor eternamente no descanso
eterno, nos esplendores da luz perpétua.
Padre Jorge Seixas – SDPL
A REFORMA LITÚRGICA É IRREVERSÍVEL
Esta afirmação foi feita pelo Papa Francisco no seu discurso aos participantes na 68ª
Semana Litúrgica Nacional, organizada pelo Centro de Acão Litúrgica (CAL) de Roma. Este
Centro comemora os seus 70 anos de nascimento. O encontro deste ano teve como lema “Uma
Liturgia viva para uma Igreja viva”. No dia 24 de Agosto, dia da Festa de S. Bartolomeu Apóstolo, o Papa recebeu em audiência os participantes deste evento.
No seu discurso, o Papa Francisco afirmou que o Concílio Vaticano II e a reforma litúrgica despontada do mesmo não desabrocharam improvisadamente, mas que foram preparados
durante algum tempo, como demonstra a reflexão do movimento litúrgico e as posições de S.
Pio X e de Pio XII, que o Papa Francisco faz referência, até chegar ao Concílio Vaticano II e à
sua Constituição sobre a sagrada liturgia Sacrosanctum Concilium (SC).
No seu discurso, o Papa afirma: “O próprio Paulo VI, um ano antes da morte, dizia aos
Cardeais reunidos em Consistório: ‘Chegou o momento, agora, de abandonar definitivamente
os fermentos desagregadores, igualmente perniciosos num sentido e noutro, e de aplicar integralmente nos seus justos critérios inspiradores, a reforma por Nós aprovada em aplicação aos
votos do Concílio’. E hoje ainda é preciso trabalhar neste sentido, em particular redescobrindo
os motivos das decisões tomadas com a reforma litúrgica, superando leituras infundadas e superficiais, recepções parciais e práticas que a desfiguram. Não se trata de reconsiderar a reforma
revendo as suas escolhas, mas de conhecer melhor as razões subjacentes, inclusive através da
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documentação histórica, assim como de interiorizar os seus princípios inspiradores e de observar a disciplina que a regula. Depois deste magistério e, após este longo caminho podemos
afirmar com certeza e com autoridade magistral que a reforma litúrgica é irreversível”.
	É importante recordar toda a reflexão que fez surgir a Constituição sobre a sagrada
liturgia, não esquecendo todos os momentos do Concílio, com as diversas intervenções na aula
conciliar e a votação da constituição referida. Talvez alguns já conheceram somente a liturgia
no seu estado reformado; outros, ainda se recordam da forma celebrativa ante-conciliar e do
entusiasmo reflexivo antes e durante o Concílio. Porém, todos estamos interessados em viver a
Liturgia tal como a Igreja propõe.
Há coisas que podiam ter sido feitas de outra maneira, por exemplo, o número de salmos
em cada hora da Liturgia das Horas, a distribuição das leituras ao longo do ano litúrgico, ou as
novas orações eucarísticas podiam conter outras frases. Mas não podemos desvalorizar o talento daqueles que tiveram a missão de escolher e de redigir os textos e estruturar os ritos tendo em
conta a história da liturgia e os critérios de uma pastoral adequada. Tendo sido aprovados pelo
Papa, os textos e os ritos passam a formar parte da tradição viva e a constituir o estado atual da
dita tradição.
O ADVENTO DOMINGO A DOMINGO
I DOMINGO
Estarmos atentos e vigilantes, porque estamos à espera.
Porque o Advento nos convida a este mesmo estado de quem espera a vinda do Senhor,
de quem a pede como o profeta Isaías na primeira leitura, ao dizer: «oh, se rasgásseis os céus e
descêsseis!».
Porque queremos preparar-nos para essa mesma vinda e este é o tempo próprio para nos
prepararmos. Porque é Advento, tempo de espera e de esperança.
Mas, prepararmo-nos é reconhecer também que tantas vezes nos afastámos, caímos pelo
pecado. O profeta faz a pergunta: «porque nos deixais, Senhor, desviar dos nossos caminhos
e endurecer o nosso coração, para que não Vos tema?», pergunta a que respondemos com essa
mesma liberdade, dom do amor de Deus, mas que tantas vezes usamos apenas para o mal. Então pedimos, com verdade: «Senhor nosso Deus, fazei-nos voltar, mostrai-nos o vosso rosto e
seremos salvos».
Neste tempo de espera, aceitemos o conselho do Senhor Jesus, que nos diz: «acautelai-vos e vigiai, porque não sabeis quando chegará o momento». Vivamos portanto essa firmeza de
quem O espera, de quem aguarda essa vinda gloriosa que nos fará entrar na plenitude do amor.
É o que nos diz S. Paulo: «Ele vos tornará firmes até ao fim, para que sejais irrepreensíveis no
dia de Nosso Senhor Jesus Cristo».
II DOMINGO
«Um dia diante do Senhor é como mil anos e mil anos como um dia», lembrava São
Pedro. E numa forma de viver em que o tempo nos parece fugir constantemente, em que o diaa-dia se sucede numa velocidade incrível, pensar que o tempo é em si próprio tão relativo, e que
devemos procurar alcançar a eternidade em momentos tão efémeros e fugitivos.
Mas, o próprio São Pedro lembrava: «nós esperamos, segundo a promessa do Senhor,
os novos céus e a nova terra, onde habitará a justiça». E perante tão grande esperança, perante
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esta promessa que de certeza se cumprirá, devemos reaprender a esperar, a dar valor à vida e a
aproveitar cada momento para procurar, em Cristo, a eternidade.
Afinal, como lembrava Isaías, Deus fala aos nossos corações e consola-nos com palavras
de perdão, anunciando-nos a vinda de Seu Filho que, «como um pastor», «conduzirá as ovelhas
ao seu descanso».
Então, cheios dessa mesma esperança, sejamos também nós como João Baptista «a voz
que clama no deserto: ‘Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas’». Anunciemos
a todos que esperamos o Senhor que vem e ajudemos este mundo a acolhê-Lo de verdade.
III DOMINGO
Estamos pouco habituados ao conceito desta fidelidade de quem cumpre sempre o que
promete. Naturalmente, parecemos desconfiar das promessas, como se elas tivessem em si já a
certeza de incumprimento, pelos hábitos criados.
São Paulo lembra-nos precisamente o contrário, ao dizer: «É fiel Aquele que vos chama
e cumprirá as suas promessas». Porque Deus cumpre, convidando-nos a responder com a fidelidade da nossa própria vida. Assim, como nos lembra o Apóstolo «vivei sempre alegres, orai
sem cessar, dai graças em todas as circunstâncias».
Também o profeta Isaías nos convidava a sentir esta alegria em Deus, a exultar e a rejubilar no Senhor, mas também a anunciar a todos essa mesma alegria, a comunicar essa boa nova
que está nos nossos corações, a dar ânimo aos atribulados, a profetizar a redenção e a verdadeira
liberdade… Porque sentirmos em Deus esta alegria, é deixarmos que a nossa vida seja terreno
fértil «onde Deus fará brotar a justiça e o louvor».
E, a exemplo de João Baptista, deixemos que Cristo, a verdadeira luz que vem até nós, se
reflita na nossa vida, dando testemunho, para que todos acreditem.
Afinal, é Ele, Jesus Cristo, a nossa verdadeira alegria, a Boa nova a anunciar.
IV DOMINGO
A promessa de Deus cumpre-se em Seu Filho, Jesus Cristo, da descendência de David,
mas, acima de tudo, a verdadeira e grande união entre Deus e o Homem.
Porque, como lembrava São Paulo aos romanos, é para nós, homens, «a revelação do mistério encoberto desde os tempos eternos mas agora manifestado e dado a conhecer a todos os
povos». E somos nós que devemos aceitar e viver essa boa notícia, essa certeza do cumprimento
da nossa salvação, no próprio Deus que vem até nós, que vem viver a nossa Humanidade, para
nos salvar.
Mas, aceitar e viver essa Boa Nova ao jeito de Maria, a cheia de graça.
Ao olhar para o episódio da Anunciação do Anjo, saibamos descobrir, além das palavras
do Anjo, palavras de saudação que tantas vezes repetimos na nossa oração, a atitude corajosa
de uma jovem que, ainda que com as suas dúvidas e os seus receios, aceita a grande missão que
lhe é confiada: acolher o Salvador, dando-O a toda a Humanidade.
E que o «faça-se em mim segundo a tua palavra» de Maria seja também o reflexo da nossa
atitude, de crentes que aguardam Jesus Cristo, o Salvador, e dizem com toda a verdade: «vem,
Senhor», abrindo o coração a essa mesma vinda.
Afinal, mais do que no palácio que o rei David queria construir para a Arca da Aliança, a
exemplo de Maria, a Nova Arca da Aliança, é no nosso coração que Deus quer vir morar.
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DINÂMICA ESPIRITUAL
DO ADVENTO
Dupla Perspetiva do Advento
O TEMPO DO ADVENTO é o tempo da devota e gozosa EXPECTATIVA sobre a vinda
do Senhor. Está estruturado liturgicamente numa dupla perspectiva:
a)	É TEMPO DE PREPARAÇÃO para a SOLENIDADE DO NATAL, que comemora “a
vinda do Filho de Deus” à Humanidade, pela Incarnação;
b)	É tempo no qual, mediante a evocação do nascimento histórico, se concentra o espírito
dos crentes na expectativa da “SEGUNDA VINDA DE CRISTO” no fim dos tempos.
As duas perspetivas entrecruzam-se nos textos litúrgicos do Advento, porque a “primeira
vinda” pela Encarnação é o fundamento da “última vinda”; e esta, a consumação escatológica
da primeira.
Entre o ACONTECIMENTO HISTÓRICO de Cristo e a PARUSIA há um ritmo incessante de ADVENTO de Cristo, sempre presente na Igreja e no Mundo, porque há muitas zonas
da pessoa onde Cristo está “ausente”, até que nos identifiquemos, existencialmente, com Ele;
porque há muitos homens que ainda não ouviram a Sua mensagem; porque há muitas zonas no
mundo e na História que ainda não foram atingidas pela graça da reconciliação!
A Liturgia do ADVENTO CRISTÃO situa-se no “já” da Encarnação e no “ainda não” da
Sua vinda em plenitude.
Entre a Encarnação de Cristo e a Sua última vinda
Para melhor entender esta dupla perspectiva do Advento, devemos ater-nos a alguns aspectos gerais do Ano Litúrgico:
a) As celebrações do Ano Litúrgico são o desenvolvimento da História da Salvação atualizada sacramentalmente no tempo e no espaço, com todos os seus acontecimentos salvíficos,
para que essa História aconteça existencialmente nas comunidades eclesiais, em cada geração e
em cada pessoa.
b) Há nos Mistérios da Redenção uma dimensão histórica, enquanto acontecimento cronologicamente verificado no passado. Como tais, esses mistérios, são “um passado histórico irreversível”. A celebração deles é uma “comemoração-aniversário”. Mas há também a dimensão
salvífica, enquanto iniciativa salvadora de Deus; manifestação da força viva de Deus perenemente presente e actuante. A celebração litúrgica é a “reactualização” dessa dimensão salvífica,
que se reproduz existencialmente como acontecimento salvífico.
O Natal é o “mistério-sacramento” do nascimento do Senhor, que renova e actualiza o
Mistério do Filho de Deus feito homem. O “HOJE”, repetido nos textos litúrgicos do Natal, é
o “HOJE DIVINO”, ou a presença perene de Deus, em Quem não há passado nem futuro, no
“HOJE DOS HOMENS” sempre provisório e passageiro! Pela celebração cultual, o “HOJE”
de cada geração é contemporâneo do que já aconteceu e do que há-de vir. COMEMORAR os
Mistérios da Redenção não é distanciar-se do que aconteceu, mas abolir as distâncias.
Há uma unidade interna nos ciclos do Ano Litúrgico. Ela procede da unidade do Mistério
de Cristo, presente em todas as celebrações. A Liturgia celebra sempre todo o mistério de Cristo, mas na PERSPETIVA PASCAL. Por isso, a Liturgia do Advento e a do Natal estão transfiguradas pelos símbolos pascais:
a) A Encarnação é perspectivada pelo processo da “humilhação-despojamento”, que culmina na morte de Cristo.
b) O Natal é como que celebração antecipada e pressuposto da maravilhosa Primavera da
salvação: a festa da Páscoa.
c) A verdadeira festa do “Sol da Justiça”, que se celebra no Natal, brilha na Ressurreição.
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d) O movimento da regeneração da Humanidade começa no Natal mas culmina na Páscoa! Haja em vista toda a simbologia pascal da luz, presente no Natal!
PARÓQUIAS DEDICADAS A NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
Arciprestado da Beira Alta
- Esmolfe, concelho de Penalva do Castelo
- Nelas
Arciprestado de Besteiros
- Nagosela, concelho de Santa Comba Dão
Arciprestado do Dão
- Eirado, concelho de Aguiar da Beira
Arciprestado Viseu Rural
- Mundão
Muitas Igrejas, em diversas aldeias espalhadas por toda a Diocese a têm também como
Padroeira, sucedendo-se por toda a parte as festas a 8 de dezembro, com grandes manifestações
de devoção e numerosas procissões.
Na mente de muitos recorda-se ainda este dia como dia da Mãe, recordando a Mãe de
Deus, escolhida desde toda a eternidade e preservada da mancha do pecado na sua concepção.
Na cidade de Viseu, a bem conhecida Igreja de Nossa Senhora da Conceição, datada do
século XVIII, na Paróquia de São José, é também referencia.
Antigamente, este era também o dia das Ordenações Diaconais na Sé de Viseu.
28.º CURSO DE MINISTROS EXTRAORDINÁRIOS DA COMUNHÃO
Na tarde de sábado, 20 de Janeiro, foram investidos, como Ministros Extraordinários da
Comunhão, 29 cristãos, vindos de diversas Comunidades Cristãs e de diversos Arciprestados.
Concelebraram os 2 orientadores do Curso de preparação e membros do Secretariado Diocesano da Pastoral Litúrgica – Pe. Jorge Seixas e Pe. José Henrique – e um dos párocos dos presentes – Pe. Manuel Chaves. O Bispo felicitou os investidos neste Ministério, bem como as suas
Comunidades e a Diocese e desejou um bom serviço a todos eles.
XXVIII CURSO PARA MINISTROS EXTRAORDINÁRIOS DA COMUNHÃO
Promovido pelo Secretariado Diocesano de Pastoral Litúrgica, decorreu mais um curso de
formação para ministros extraordinários da comunhão, o XXVIII, nos dias 13 e 20 de Janeiro,
no Centro Sócio Pastoral de Viseu.
Frequentaram esta formação 30 cristãos, oriundos de vários arciprestados da diocese, tendo como formadores o P. Jorge Seixas e o P. José Henrique. Neste, como nos anteriores cursos,
além de momentos de oração, de formação espiritual e litúrgica, houve espaço para aprendizagem prática de aspectos relevantes para o exercício deste tão importante ministério.
Os ministros extraordinários da comunhão têm como missão prioritária possibilitar aos
cristãos que, por idade, doença ou outra impossibilidade, não podendo reunir-se na assembleia
dominical, recebam o grande dom da Eucaristia. Assim, de preferência ao domingo, nas famílias, ou nos lares onde se encontram, os ministros da comunhão, quais servidores da Eucaristia,
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levam-lhes, com dignidade, respeito e amor a comunhão eucarística.
Outra das tarefa que desempenham é, no contexto da própria assembleia dominical, ou
noutras celebrações muito frequentadas, ajudar o sacerdote a distribuir a comunhão, sempre que
o número dos que comungam o justifique.
Na tarde do dia 20, sábado, o curso encerrou com a Eucaristia, presidida pelo Sr. Bispo,
D. Ilídio, que, após a oração de bênção e investidura, entregou a cada um o cartão, por ele assinado, válido por três anos, que os certifica para o exercício deste ministério.
Na diocese de Viseu, atualmente, são cerca de 850 os ministros extraordinários da comunhão no ativo, que tanto bem espiritual, e não só, proporcionam àqueles a quem servem.
SDPL
SECRETARIADO DIOCESANO DA PASTORAL LITÚRGICA
ENCONTRO DIOCESANO – PREPARAÇÃO QUARESMA/PÁSCOA
DATA: 25 de Fevereiro
LOCAL: Centro Pastoral Diocesano
HORÁRIO:
14h 30m – Acolhimento
14h 45m – Apresentação do tema
15h 15m – Intervalo
15h 30m – Formação por setores (Leitores, Cantores, Organistas, Bandas Filarmónicas,
Zeladoras das Igrejas, Sacristães)
16h 15m – Plenário (Esclarecimento de dúvidas e Ensaio)
17h – Encerramento
Neste Encontro, serão distribuídos 3 cânticos: um para a Quaresma, outro para a Páscoa
e um cântico mariano.
Datas a ter em conta:
3 de Março – Encontro Diocesano do Acólito em Penalva do Castelo, 10h às 17h
4 de Março – Formação para os Ministros Extraordinários da Comunhão do Arciprestado
da Beira Alta em Mangualde, 14h 30m às 17h
Pe. Jorge Seixas
INICIA-SE A QUARESMA, “SINAL SACRAMENTAL DA NOSSA CONVERSÃO”
Com a mensagem para a Quaresma de 2018, o Papa Francisco recorda: “mais uma vez
vamos encontrar-nos com a Páscoa do Senhor! Todos os anos, com a finalidade de nos preparar
para ela, Deus na sua providência oferece-nos a Quaresma, «sinal sacramental da nossa conversão», que anuncia e torna possível voltar ao Senhor de todo o coração e com toda a nossa vida.
Com a presente mensagem desejo, este ano também, ajudar toda a Igreja a viver, neste
tempo de graça, com alegria e verdade; faço-o deixando-me inspirar pela seguinte afirmação de
Jesus, que aparece no evangelho de Mateus: «Porque se multiplicará a iniquidade, vai resfriar o
amor de muitos» (24, 12).”
Num apelo a não deixar esfriar os corações pelo pecado, a não arrefecer o amor que deve
ser marca caraterística no viver dos cristãos, o Papa desafia a fazer da Quaresma uma verdadeira
caminhada, conversão: “convido, sobretudo os membros da Igreja, a empreender com ardor o
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caminho da Quaresma, apoiados na esmola, no jejum e na oração”, para que o fogo pascal, a luz
de Cristo ressuscitado afaste as trevas e ilumine verdadeiramente cada um.
Também na nossa Diocese de Viseu, proposto pelo Secretariado Diocesano da Pastoral
Litúrgica, realizar-se-á um Encontro Diocesano de Preparação para a Quaresma/Páscoa, na
tarde do dia 25 de fevereiro, no Centro Pastoral Diocesano. Uma oportunidade para Leitores,
Cantores, Organistas, Bandas Filarmónicas, Zeladoras da Igreja e sacristães se prepararem e
ajudarem as suas comunidades a viverem mais intensamente este tempo forte da Quaresma.
S. TEOTÓNIO: COMEMORAÇÕES DO PATRONO DE VISEU E DA DIOCESE
SÁTÃO JUNTA-SE ESTE ANO ÀS CELEBRAÇÕES COM UMA HOMENAGEM
AO PADRE ABANO, SACERDOTE E COMPOSITOR
A Diocese prepara-se para celebrar a festa de S. Teotónio, Patrono da cidade de Viseu e
da Diocese, domingo, dia 18 de fevereiro. S. Teotónio, nasceu em Ganfei (Valença do Minho)
no ano 1082. Depois de ordenado sacerdote, foi nomeado prior da igreja da Sé de Viseu.
Em Viseu, 856 anos depois da sua morte (1162), as comemorações anuais para assinalar
o dia do primeiro santo português dividem-se entre as celebrações religiosas organizadas pela
Diocese e a festa do Dia do Hospital de Viseu que tem o seu nome.
A par da uma Missa na Catedral presidida pelo Bispo, o novo Sínodo Diocesano permitiu
a constituição de um coro litúrgico, que há seis anos acrescenta algo de novo à festa do Padroeiro, através de um grande concerto de música sacra e litúrgica.
“O Coro de S. Teotónio nasceu com o Sínodo, na sequência de uma reflexão sobre a forma de impulsionar a música sacra a litúrgica”, adiantou o Cónego Jorge Seixas acrescentando
que “também o jubileu de S. Teotónio [900 anos do seu priorado na sé de Viseu e 850 anos da
sua morte, celebrados em 2012] deu um bom arranque” e “veio trazer motivação” a “um grupo
de pessoas que se juntaram para cantar” e que hoje, composto por 110 elementos entre cantores
e instrumentistas, é uma peça fundamental nas celebrações do Dia de S. Teotónio.
O contributo do Coro de S. Teotónio para dar uma nova dimensão à obra do Padroeira de
Viseu e da Diocese é uma certeza para o Cónego Jorge Seixas, reconhecendo que hoje faz mais
sentido do que nunca falar da obra de S. Teotónio pelo seu lado social no apoio aos pobres.
“Já estivemos pior, houve um tempo em que o S. Teotónio nem sequer era falado. Penso
que o Coro deu o seu contributo e o Departamento dos Bens Culturais da Diocese tem contribuído nesse sentido com o trabalho que tem vindo a desenvolver”, sublinhou.
Das celebrações deste ano organizadas pelo Diocese fazem parte uma Missa na Catedral,
domingo, às 11h, presidida pelo Bispo por D. Ilídio Leandro. No dia anterior, 17 de fevereiro,
às 21h, haverá o tradicional concerto pelo Coro de S. Teotónio, este ano, com a primeira parte
feita pelo Coro Paroquial de Sátão: “Cumprimos a tradição. Todos os anos o Coro convida um
grupo coral para a primeira parte do concerto”.
“O Coro Diocesano é o Coro do Bispo. Esperamos estar à altura das expetativas, porque
é sempre um concerto muito concorrido”, antecipou o Cónego Jorge Seixas.
O mesmo concerto repete-se dia 18, às 16h, na Igreja Paroquial de Sátão, onde este ano
vai ser homenageado o padre Albano (já falecido). O sacerdote, pároco em Sátão durante 54
anos, era também compositor e faria 100 anos em 2018 se fosse vivo. Estes será o primeiro
concerto em que o Coro Paroquial de Sátão vai executar peças do padre Albano. Quatro obras
que deixou escritas.
EA
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“S. TEOTÓNIO É O MODELO DOS VALORES CRISTÃOS”
D. Ilídio Leandro, Bispo da Diocese
Que significado tem este Dia de S. Teotónio, 18 de fevereiro para a Diocese?
Para a Diocese de Viseu, S. Teotónio é o Padroeiro. Assim, tem um lugar especial, pois diz-nos que ele foi importante na configuração espiritual, eclesial e pastoral desta porção do Povo
de Deus. Ao ser, também, escolhido como Padroeiro da cidade de Viseu e do Hospital, faz-nos
sentir que foi alguém que marcou humana, social e caritativamente esta cidade, desde muito
cedo. Então, concluímos que não foi por uma devoção ou imposição de alguém, mas que tem
lugar no coração da cidade e das pessoas que a foram construindo e fazendo crescer, ao longo da
história. De resto, ele foi Pároco da Catedral e representante do Bispo que, nessa altura, estava
em Coimbra, num período muito particular: de pobreza muito especial, com doenças e necessidades muito particulares. Ele foi pastor, próximo e afetivo, junto de quem mais precisava, o que
o tornava amigo e familiar de todos.
Que significa esta Figura para a Diocese?
Significa a sua Matriz cristã. S. Teotónio é modelo dos valores cristãos, da sua e de todas
as épocas, também da que vivemos hoje. Significa a necessidade de recuperarmos o ser e o viver cristão como amor, proximidade e atenção às pessoas, a começar pelas que mais precisam.
Depois, significa, também procurar conhecer as realidades humanas, sociais e culturais das
pessoas e fomentar a formação, a interajuda e a corresponsabilidade, no serviço e na atenção a
todas, sem distinção. Significa, ainda, reencontrarmos a nossa matriz cristã, com referências a
Jesus Cristo e ao Evangelho, ao Concílio Vaticano II, ao Papa Francisco, procurando concretizar as conclusões do Sínodo Diocesano, vivendo o Plano Pastoral que nos diz que a Família é o
Berço de Deus para a Humanidade.
Dada a sua obra social entende que faz cada vez mais sentido falar do Padroeiro?
Precisamente pela obra social que realizou e que, de alguma forma, enunciei, faz todo o
sentido falar de S. Teotónio e inculturar no hoje, todos os seus fundamentos e valores. Levar-nos-á a ir ao encontro de quem precisa, hoje, procurando levar a todos os valores que dignificam toda a pessoa humana. Por isso, faz todo o sentido falar de S. Teotónio e, mais do que falar
dele, invocá-lo e aprender do seu testemunho e da sua obra.
Que pormenores destaca da celebração?
A celebração apresenta-o como luz e sal, no sentido de iluminar e temperar a nossa consciência e os nossos comportamentos, para vermos bem a realidade em que vivemos e que nos
pede ação e amor empenhados. Esta atenção cuidada ajudará a decidirmo-nos por fazer a vontade de Deus, no aqui e no agora da nossa vida e da nossa fé. Um pormenor da celebração será
a veneração de uma Relíquia do seu braço que nos convidará a agir em coerência com a ação
do Padroeiro na sua e na nossa Diocese de Viseu.
EA
ENCONTRO DE PREPARAÇÃO DA QUARESMA/PÁSCOA 2018
No dia 25 de fevereiro, no Centro Pastoral Diocesano, o Secretariado Diocesano da Pastoral Litúrgica, realizou um Encontro de formação para os tempos litúrgicos da Quaresma e da
Páscoa.
Cerca de 160 pessoas, oriundas das diversas paróquias da nossa Diocese, estiveram presentes.
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A partir dos textos evangélicos dos domingos da Quaresma, do ciclo B, o Pe. António
Henrique fez uma reflexão belíssima que nos ajudará a viver este itinerário quaresmal e pascal.
De seguida, houve formação especifica para os cantores, organistas, leitores, bandas filarmónicas, zeladoras e sacristães.
Aos leitores, que se reuniram na Igreja do Seminário Maior, foi entregue um subsídio que
ajuda a proclamar melhor as leituras bíblicas da Quaresma, destacando as palavras mais difíceis
de pronunciar.
Aos cantores e organistas foi distribuído um conjunto de cânticos.
Às bandas filarmónicas, foram entregues 4 cânticos, com a respetiva harmonização,
adequados a este tempo litúrgico e às festas marianas.
Aos sacristães e zeladores, que se reuniram na Capela do Seminário Maior, também foram entregues subsídios importantes para o exercício das suas funções.
O Encontro terminou com um breve momento de oração.
SDPL
DIA DIOCESANO DOS ACÓLITOS
Algumas dezenas de Acólitos da nossa Diocese de Viseu celebraram um dia de encontro
e de formação, em Penalva do Castelo, no sábado, 3 de março. Orientaram este encontro o Presidente do Secretariado Diocesano da Liturgia – Cón. Jorge Seixas -, o Coordenador Diocesano
– Dr. Pedro Teixeira – e o Assistente Diocesano dos Acólitos – Pe. Nuno Azevedo. Para além
destes responsáveis Diocesanos, também concelebrou o Pároco – Pe. José António. Presidiu à
Eucaristia, na Igreja da Misericórdia, o Bispo da Diocese.
ASPETOS A OBSERVAR NA LITURGIA NESTE PERÍODO
DE TRANSIÇÃO NA DIOCESE DE VISEU
“Orai sem cessar! (1 Ts 5,17). Orar é uma necessidade vital! Nada se compara em valor à
oração: ela torna possível o que é impossível, fácil o que é difícil…” (São João Crisóstomo).
	É do conhecimento de todos que o Papa Francisco nomeou oficialmente D. António
Luciano dos Santos como sucessor de D. Ilídio Leandro, Pastor Diocesano da nossa Igreja de
Viseu nos últimos 12 anos. Jesus Cristo, Sumo e Eterno Pastor, com palavras e particularmente
com o seu constante exemplo insistiu na oração, no seu valor, na sua importância e mesmo
na sua necessidade. Se a oração é sempre muito importante, também o é neste significativo
e histórico momento em que devemos acolher o nosso novo Bispo Diocesano. É em atitude
orante que nos devemos preparar para a vivência deste momento que se é jurídico, é sobretudo
espiritual.
NA ORAÇÃO UNIVERSAL
PELO BISPO ELEITO PARA A NOSSA DIOCESE DE VISEU, D. ANTÓNIO LUCIANO DOS SANTOS:
— Pastor Eterno, que governais com amor a vossa Igreja através dos diversos ministérios,
enriquecei o vosso servo, D. António Luciano dos Santos, Bispo eleito para a Diocese de Viseu,
com as virtudes apostólicas, para que dirija o vosso povo no caminho da salvação. Oremos,
irmãos.
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PELO NOSSO ADMINISTRADOR APOSTÓLICO D. ILÍDIO LEANDRO:
― Senhor Deus, a Quem proclamamos fonte de tudo o que temos e somos, ensinai-nos a
reconhecer os vossos benefícios no decurso dos 12 anos de Episcopado de D. Ilídio Leandro entre nós e recompensai-o pela sua dedicação e cumulai-o com as vossas graças. Oremos, irmãos.
ORIENTAÇÕES ACERCA DA ALUSÃO
DO NOME DO BISPO NA ORAÇÃO EUCARÍSTICA
“Na Oração Eucarística não se omita a menção do Sumo Pontífice e do Bispo diocesano, conservando assim uma antiquíssima tradição e manifestando a Comunhão eclesial. Com
efeito, a reunião eclesial da assembleia eucarística é a Comunhão com o próprio Bispo e com o
Romano Pontífice” (Redemptionis Sacramentum 56).
Menciona-se o Bispo na Oração Eucarística, não por questão de honra, mas por razões
de comunhão e de caridade. E também para significar a sua posição de dispensador da graça do
sumo sacerdócio e também para implorar auxílios divinos em favor dele e do seu ministério.
Na celebração da Eucaristia, que é o cume e a fonte de toda a ação e força da Igreja, deve mencionar-se na Oração Eucarística o Bispo diocesano e os que lhe são equiparados pelo direito:
o Administrador Apostólico que seja Bispo e de facto exerça toda a sua função, mas não o de
um administrador diocesano, porque é temporário. Assim, a partir do dia 3 de Maio de 2018,
a menção dos nomes dos pastores da nossa Igreja deverá seguir o seguinte modelo extraído da
Oração Eucarística II: “Em comunhão com o Papa N. o nosso Administrador Apostólico N., e
todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo”.
“A partir do dia da tomada de posse, o nome do Bispo deve ser proferido na Oração Eucarística por todos os presbíteros que celebrem Missa dentro da Diocese, inclusive nas igrejas e
oratórios isentos” (Cerimonial dos Bispos, nº 1147). Logo, a partir do dia 22 de Julho de 2018,
depois da tomada de posse, a menção dos nomes dos pastores da nossa Igreja deverá seguir o
seguinte modelo extraído da Oração Eucarística II: “Em comunhão com o Papa N... o nosso
Bispo António (Luciano), e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo”.
15 DE AGOSTO – SOLENIDADE DA ASSUNÇÃO DA VIRGEM MARIA
MARIA, AURORA E SINAL DE CONSOLAÇÃO E DE ESPERANÇA
Quando se faz referência ao dia 15 de agosto, o nosso pensamento orienta-se, imediatamente, para Maria, Mãe de Jesus. Neste dia, as comunidades cristãs reúnem-se, em clima de
festa, para celebrar a fé com o olhar cravado em Maria. Há uma imensidão de festas em honra
da Mãe de Jesus, invocando-a de diversas maneiras. A piedade popular é rica em invocações
marianas: Saúde, Remédios, Ouvida, Conceição, Dores, Carmo, Esperança, Incenso, Neves,
Necessidades…Mas, a invocação mais antiga é “Santa Maria, Mãe de Deus”. Com toda esta
riqueza devocional, não poderemos correr o risco de esquecer o núcleo celebrativo do dia 15 de
agosto, a Solenidade da Assunção de Maria?
PROCLAMAÇÃO DO DOGMA DA ASSUNÇÃO
A Virgem Imaculada foi elevada ao Céu em corpo e alma após a sua morte, que a Igreja
desde os primeiros séculos chama de “Dormição”; Deus levou-a para o Céu. O Papa Pio XII,
em 1 de novembro de 1950, por meio da Constituição Apostólica “Munificentissimus Deus”
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proclamou como dogma de fé, dizendo: “a Imaculada Virgem, preservada imune de toda a mancha da culpa original, terminado o curso da vida terrestre, foi elevada em corpo e alma à glória
do Céu. E para que mais plenamente estivesse conforme ao seu Filho, Senhor dos senhores e
vencedor do pecado e da morte, foi exaltada pelo Senhor como Rainha do universo.” A Assunção da Virgem Maria é uma participação especial na Ressurreição de Jesus e uma antecipação
da ressurreição dos outros cristãos. A Liturgia bizantina reza: “No vosso parto, guardastes a
virgindade; na vossa dormição, não deixastes o mundo, ó mãe de Deus: fostes juntar-vos à
fonte da vida, vós que concebestes o Deus vivo e, por vossas orações, livrareis as nossas almas
da morte”. Na Oração Colecta da Missa do dia, a Igreja reza: “Deus eterno e omnipotente, que
elevastes à glória do Céu, em corpo e alma, a Imaculada Virgem Maria, Mãe do Vosso Filho,
concedei-nos a graça de aspirarmos sempre às coisas do alto, para merecermos participar da sua
glória”. Muitos santos perguntavam se o melhor dos filhos poderia recusar à melhor das mães a
participação na sua ressurreição. Para eles, a dignidade de Mãe de Deus exige a Assunção. Para
Santo Irineu de Lião (+200), como nova Eva, Maria participou da sorte do novo Adão, Jesus
Cristo: ressuscitou depois da morte, o seu corpo não experimentou a corrupção.
A LITURGIA DA PALAVRA NA SOLENIDADE DA ASSUNÇÃO
“Cristo ressuscitou dos mortos, como primícias dos que morreram. Em Cristo serão todos
restituídos à vida. Cada qual, porém, na sua ordem: primeiro, Cristo, como primícias; a seguir,
os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda”. Estas palavras encontram-se na segunda
leitura da 1ª Carta de S. Paulo aos Coríntios. A festa mais importante para os cristãos é a Páscoa, ou seja, a morte e a ressurreição de Jesus, a sua vitória sobre o mal, as trevas e o pecado.
Neste dia, contemplamos Maria, a Mãe de Deus, chamada a participar da glória de Seu Filho.
A primeira mensagem desta solenidade é esta: ao longo da história, Deus interveio sempre em
favor do seu povo; e continua hoje a atuar desta maneira. Ele não nos deixará sozinhos, porque
ao contemplarmos a Assunção de Maria, somos convidados a participar da vida de Deus.
“O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, porque pôs olhos na humildade da sua serva”.
Esta frase faz parte da resposta de Maria à saudação da sua prima Isabel: “Bendita és tu entre
as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me é dado que venha ter comigo a Mãe
do meu Senhor?”. O que quer dizer esta frase de Maria? Deus está presente na nossa vida, na
humildade e na simplicidade de tal forma que pode passar despercebido. Maria é o exemplo
de como Deus tem uma predileção pelos humildes, pelos simples, por aqueles que aos olhos
humanos parecem não ter valor nem contar para nada. Todavia, são estes que estão mais atentos e poderão descobrir a misericórdia de Deus através de Jesus, muito mais que os sábios e os
inteligentes.
A segunda mensagem desta solenidade é esta: Maria é o modelo da Igreja e de todos nós.
1) Maria é comparada à Arca da Aliança, ou seja, assim como no Antigo Testamento, antes da
construção do Templo, Deus “habitava” na Arca, também Maria recebeu e guardou Jesus no seu
seio. Esta é também a missão da Igreja: receber Jesus no seu seio, guardar fielmente a sua Palavra para a transmitir e viver no mundo. Maria deu à luz o Filho de Deus e o ofereceu ao mundo.
2) Maria é modelo da Igreja e de todos nós, porque depois da sua vida terrena foi partilhar a
imensa alegria da vida com Deus no Céu. Esta é a meta para nós, como escreveu São Paulo na
carta aos cristãos de Corinto: Cristo é o primogénito de entre os mortos e a ressurreição para a
vida eterna com Deus é o maravilhoso dom que nos espera. 3) Maria é modelo da Igreja e de
todos nós, porque viveu plenamente a missão que lhe foi confiada. Também nós somos convidados a cumprir a nossa missão de, na simplicidade das nossas vidas, viver e testemunhar a Boa
Nova de Jesus.
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“Maria é a aurora da Igreja triunfante, ela é sinal de consolação e esperança para o povo
peregrino” (Prefácio). Ao terminar a nossa peregrinação neste mundo, seremos reunidos com
Cristo na sua glória, tal como Maria que foi elevada em corpo e alma à glória celeste pelo
Senhor. Vivendo na fidelidade ao Senhor, na simplicidade e discrição, cumprindo a vontade
divina, faremos da nossa vida um hino de louvor ao Deus Altíssimo, cantaremos o nosso Magnificat, como Maria.
A ASSUNÇÃO DE MARIA NA TRADIÇÃO DA IGREJA
A Tradição da Igreja evidencia o modo como a Assunção de Maria faz parte do desígnio
divino e está relacionada na singular participação de Maria na missão do Filho. Já no primeiro
milénio os autores sagrados exprimem-se neste sentido. Encontramos testemunhos em Santo
Ambrósio, Santo Epifânio e Timóteo de Jerusalém. São Germano de Constantinopla (733) coloca nos lábios de Jesus, que Se prepara para levar a Sua Mãe para o céu, estas palavras: “É
preciso que onde Eu estou, também tu estejas, Mãe inseparável do teu Filho…”. Além disso, a
Tradição da Igreja vê na maternidade divina a razão fundamental da Assunção, como podemos
ler numa narração apócrifa do século V, atribuída ao pseudo-Melitão. O autor imagina Cristo a
interrogar Pedro e os Apóstolos sobre o privilégio de Maria, e deles obtém esta resposta: “Senhor, escolhestes esta Tua serva a fim de se tornar para Ti uma residência imaculada… Portanto,
pareceu-nos justo, a nós Teus servos que, assim como Tu reinas na glória depois de teres vencido a morte, Tu ressuscitasses o corpo da Tua Mãe e a conduzisses jubilosa contigo ao céu”.
São Germano afirma que é o afeto de Jesus pela sua Mãe que exige a presença de Maria no céu:
“Assim como uma criança procura e deseja a presença da sua Mãe, e como uma Mãe deseja
viver na companhia do seu filho, assim também para ti era conveniente que voltasses para Ele.
E, em todo o caso, não era porventura conveniente que este Deus, que tinha por ti um amor
deveras filial, te tomasse em Sua companhia?”; “Era necessário que a Mãe da Vida partilhasse
a habitação da Vida”. Segundo os Padres da Igreja, outro argumento que fundamenta o privilégio da Assunção é a participação de Maria na redenção. São João Damasceno afirma: “Era
necessário que aquela que vira o seu Filho sobre a cruz e recebera em pleno coração a espada
da dor, contemplasse este Filho sentado à direita do Pai”. O Concílio Vaticano II, recordando na
Constituição dogmática sobre a Igreja o mistério da Assunção, chama a atenção para o privilégio da Imaculada Conceição: precisamente porque fora “preservada de toda a mancha de culpa
original” (LG, 59), Maria não podia permanecer como os outros no estado de morte até ao fim
do mundo. A ausência do pecado original e a santidade, perfeita desde o primeiro momento da
existência, exigiam para a Mãe de Deus a plena glorificação da sua alma e do seu corpo.
CONCLUSÃO
Olhando para o mistério da Assunção, é possível compreender o plano da Providência
divina relativa à humanidade: depois de Cristo, Verbo encarnado, Maria é a primeira criatura
humana que realiza o ideal escatológico, antecipando a plenitude da felicidade, prometida aos
eleitos mediante a ressurreição. Maria, nova Eva, recebeu de Cristo, novo Adão, a plenitude da
graça e da glória celeste. Maria entrou na glória porque escutou no seu seio virginal e no seu
coração o Filho de Deus. Olhando para ela, o cristão aprende a descobrir o valor do próprio
corpo e a preservá-lo como templo de Deus, na expectativa da ressurreição.
P. Jorge Seixas
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3. EDUCAÇÃO CRISTÃ

DIA DIOCESANO DO CATEQUISTA
Sob o tema «Magnificat, a Alegria do SIM!» teve lugar em Torredeita no passado domingo 22 de outubro, o Dia Diocesano do Catequista.
Um dia para conviver, refletir, e partilhar a Alegria do encontro uns com os outros, unidos
na mesma missão, e com o Senhor que nos convida hoje a renovar o nosso SIM ao chamamento
inicial. O dia começou pelas 9h30 com o acolhimento feito pelos catequistas locais daquela
Unidade Pastoral de Torredeita, Boaldeia e Farminhão. Já na Igreja paroquial o Pároco, Pe.
Paulo Diamantino, dirigiu uma saudação aos presentes seguindo-se uma caminhada em procissão e com a oração do Rosário até à Capela de Nossa Senhora de Fátima, onde foi celebrada a
Eucaristia com a Comunidade local. Ajudou-nos na liturgia o grupo “Contigo”, grupo de crianças e adolescentes daquela paróquia. Após o almoço-convívio, no salão do Clube Associação
desportiva, tivemos o grupo de cantares de Boaldeia que a todos animou com as suas músicas.
Connosco esteve também nesta tarde, com muita alegria nossa, o senhor D. Ilídio que nos dirigiu a sua palavra de pastor e presidiu à Oração de envio no final do encontro. O Pe. Francisco de
Medeiros, igualmente presente, recordou-nos a Mensagem do Papa Francisco para este 91.º Dia
Mundial das Missões: “A missão no coração da fé cristã”, tendo partilhado brevemente a sua
experiência de missionário comboniano. Seguiu-se a apresentação da Carta Pastoral dos nossos
Bispos: «Catequese: a Alegria do Encontro com Jesus Cristo», feita pelo D. António Moiteiro,
Bispo de Aveiro e presidente da Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé.
Marcaram presença cerca de duzentos catequistas dos diversos arciprestados, das seguintes paróquias: Abraveses, Campo de Madalena, Coração de Jesus, Fragosela, Repeses, Rio de
Loba, S. José́ , S. Salvador, Viso; Boaldeia, Calde, Cepões, Couto de Baixo, Couto de Cima,
Fail, Farminhão, Moledo, Mundão, Torredeita; Fornos de Algodres, Ínsua, Mangualde, Pindo;
Sátão; Arões, Baiões, Bordonhos, Junqueira.
Maria é para nós o exemplo de discípula missionária... Somos convidados a dar resposta
ao chamamento do Pai que nos convida a sair de nós mesmos e a ir ao encontro do outro.
Pelo SDEC, Ir. Maria Arminda Faustino
MENSAGEM AOS CATEQUISTAS
Caríssimos Párocos, caríssimos Catequistas, caríssimo Responsável do Secretariado Diocesano da Educação Cristã e outros membros diocesanos deste Secretariado e Vigararia Episcopal, saúdo-vos, com muita amizade e com muita admiração e gratidão pelo vosso trabalho. A
vossa ação eclesial, neste campo, é fundamental para a realização da missão da Igreja e, mesmo,
para a sua ação existir e incentivar-se nas pessoas, nas famílias e nas comunidades.
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Queria estar hoje convosco. Na sexta-feira, em Coimbra, soube que iria ser impossível,
pelo menos na parte da manhã. Irei procurar passar, no fim da tarde, para vos saudar e manifestar, presencialmente, a minha comunhão com todas e todos vós. Porém, confio na Vigararia da
Educação Cristã e no Secretariado Diocesano; confio em todos vós – Párocos, Catequistas, Pais
e Mães de Família. Sois, juntos, uma força mobilizadora muito grande que, com o vosso testemunho e com a vossa doação generosa, fazeis com que a semente do Evangelho seja espalhada
por todos e em todos germine, cresça, floresça e dê frutos, belos e saborosos, para a vida de cada
pessoa, para o alimento de cada comunidade e para o crescimento de toda a Igreja. Sois, assim,
autênticos Missionários do amor de Deus, neste mundo dos homens
Caminhamos, recebendo, vivendo, transmitindo e partilhando «a Alegria do Encontro
com Jesus Cristo». Unidos a Maria, deixando que a Palavra de Jesus germine no coração, cantamos, com Ela, o ‘Magnificat e a alegria do SIM’. No mês do Rosário, numa terra de Santa Maria
– a Senhora de Março – invocando o feliz Anúncio que Ela recebeu do Anjo e juntos de uma
Capela que é a 1ª construída a Nossa Senhora de Fátima, fora da Cova da Iria, quero invocar a
Mãe do Céu e confiar, no Seu regaço, junto ao Seu coração, a todas e a todos vós.
Unido a todas e a todos vós e tendo presentes as crianças, os adolescentes e os jovens das
nossas Catequeses, ofereço a minha oração e a minha vida por todos e, em Vós, por toda esta
nossa querida Diocese de Viseu. AMEN!
Convosco, por Cristo, para Todos – vosso irmão bispo Ilídio
ENCONTRO DE PROFESSORES DE EMRC
No sábado, dia 27 de Janeiro, teve lugar um Encontro de Professores de Educação Moral
e Religiosa Católica, das dioceses de Aveiro, Guarda, Lamego e Viseu. O Encontro decorreu
nas instalações do Seminário das Missões. Na Oração inicial e na Sessão de Abertura, estiveram
presentes os Bispos da Guarda e de Viseu. Mais tarde, esteve presente o Bispo da Guarda que é
o Presidente da Comissão Episcopal da Educação Cristã.
CENTENA E MEIA DE DOCENTES DE EMRC
EM FORMAÇÃO INTERDIOCESANA
Docentes das dioceses de Aveiro, Lamego, Guarda e Viseu reuniram-se no sábado, dia
27 de janeiro, no II Encontro (inter)diocesano para docentes de Educação Moral e Religiosa
Católica (EMRC).
O Seminário das Missões, em Viseu, foi o lugar escolhido para a reflexão do tema «ação
pedagógica no 1º ciclo e no ensino Secundário na disciplina de EMRC».
O dia teve início, às 10h00, com a conferência de Ana Costa Oliveira, docente da Universidade Católica (UCP), ao analisar o tema «Desenvolvimento sociomoral e religioso na
infância» e que procurou “valorizar a narrativa como estratégia no processo de aprendizagem
ético-moral” de modo a “incentivar a autodescoberta e apreciar os dons e contributos particulares respeitando a singularidade diversidade de cada criança”. Este complexo processo permite
“e possibilita a abertura ao transcendente e ao ato de crer”, revela a especialista.
Pelas 11h15 o sociólogo Alfredo Teixeira, da UCP, apresentou o tema «As novas adolescências: os quadros socio-simbólicos da experiencia crente».
A conferência analisou “o novo modo de olhar a adolescência no estudo das ciências sociais:
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“Hoje estas idades deixaram de ser vistas apenas como marcadores críticos de passagem,
mas constituem-se como culturas”, apontou Alfredo Teixeira.
Para o investigador “esta transformação tem uma relação direta com os percursos de
autonomização” e constitui-se como um desafio ao papel dos educadores porque tendem a
“reformular profundamente o papel dos pais, da família e das instituições de transmissão e socialização”, sustentou o docente da UCP.
FORMAÇÕES (INTER) DIOCESANAS:
UMA OPORTUNIDADE À FORMAÇÃO E AO MÚTUO CONHECIMENTO
Para o coordenador nacional da disciplina, Fernando Moita, as formações pretendem “refletir sobre a missão do docente”:
“Estas oito formações que percorrem o país pretendem fornecer ao professores conteúdos
de caracter psicológico e sociológico para melhor conhecer os alunos com quem trabalhamos”
e “propor com verdade e radicalidade os valores evangélicos”.
O responsável considera que esta “é também uma bela oportunidade de desenvolvermos,
enquanto professores, uma atitude reflexiva sobre as nossas práticas educativas e partilhar/
cooperar uns com os outros as experiências pedagógicas significantes em várias realidades educativas”.
As diferentes formações vão ainda contar com a “partilha de experiências pedagógicas
significantes no 1º ciclo do EB e no Ensino Secundário” de modo a permitir “em contexto de
autoaprendizagem desenvolver uma lecionação reflexiva entre os docentes”.
O II Encontro (inter) diocesano para docentes de Educação Moral e Religiosa Católica
(EMRC) destinou-se aos docentes que lecionam nas diocese de Aveiro, Guarda, Lamego e
Viseu e é uma parceria entre o Secretariado Nacional da Educação Cristã e os Secretariados
Diocesanos de EMRC.
SEMANA BÍBLICA 2018
FAMÍLIA: BERÇO DE DEUS PARA A HUMANIDADE!
“Na fé, dom de Deus e virtude sobrenatural por Ele infundida, reconhecemos que um
grande Amor nos foi oferecido, que uma Palavra estupenda nos foi dirigida: acolhendo esta
Palavra que é Jesus Cristo – Palavra encarnada -, o Espírito Santo transforma-nos, ilumina o
caminho do futuro e faz crescer em nós as asas da esperança para o percorrermos com alegria”
(Lumen Fidei, 7).
Vai realizar-se no Seminário Maior de Viseu (Largo de S. Cristina), de 5 a 8 de março, a
IX Semana Bíblica de Viseu, a nível diocesano. Os encontros decorrem das 20h30 às 22h30.
Teremos connosco nos dois primeiros dias, segunda e terça-feira, o Pe Francisco Ruivo,
biblista e responsável do Secretariado da Educação Cristã da Diocese de Santarém. Nos dias seguintes, quarta e quinta-feira, o Frei Fabrizio Bordin, Delegado Provincial dos Frades Menores
Conventuais em Portugal.
Para quem não pode participar todos os dias, existe a possibilidade de se inscrever consoante a sua disponibilidade.
Para mais informações e envio de inscrições contactar o Secretariado Diocesano da Educação Cristã: E-mail: sdecviseu@gmail.com Tm 924161408
Ir. Maria Arminda Faustino
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VISITA DE ESTUDO À COMUNIDADE ECUMÉNICA DE TAIZÉ
Aproveitando a pausa escolar do Carnaval, 541 alunos e 42 professores, de onze escolas
da diocese de Viseu (Mangualde, Santa Comba Dão, Tondela, Molelos, Vouzela, S. Pedro do Sul,
Sátão, Penalva do Castelo, Emídio Navarro, Viriato e Alves Martins), deslocaram-se a Taizé, na
região da Borgonha, em França, para viver durante uma semana a experiência proporcionada pelos
irmãos da Comunidade Ecuménica de Taizé. Durante este período encontravam-se em Taizé alunos
de outras dioceses de Portugal, nomeadamente Santarém, Aveiro, Porto, Lisboa e Coimbra; ainda
alguns pequenos grupos da Alemanha, Itália e Polónia, num total que rondava as três mil pessoas.
Os alunos da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica da Diocese de Viseu participam nesta iniciativa há cerca de 15 anos; desde 2013 a visita passou a ser organizada pelo
Departamento do Ensino Religioso Escolar do Secretariado da Educação Cristã e alargou-se a
todas as escolas secundárias. Entretanto, a experiência tem-se vindo a alargar e a consolidar e
este ano tivemos a participação de um número record de alunos e professores.
São muitos os motivos que levam os jovens a Taizé e a querer repetir a experiência. Muitos dos que foram este ano participavam pela segunda ou terceira vez. A vida simples, o trabalho em pequenos grupos, a reflexão diária, o silêncio, a oração três vezes por dia e o espírito de
convívio e de confiança são alguns dos motivos. Mas há mais, muito mais! Só indo, só fazendo
a experiência, se pode compreender o que leva tantos jovens a viverem um ano inteiro ansiosos,
na esperança de voltar.
Dois jovens (a Petra do 10.º ano e o Rodrigo do 12.º ano) falam, cada um à sua maneira,
sobre esta experiência.
“Nunca é fácil dizer adeus a um sítio que nos acolhe tão bem. Nunca é fácil dizer adeus
a um sítio onde fomos felizes. E nunca é fácil estar tanto tempo afastado desse lugar. E eu não
fui exceção!
Já tinha vivido a experiência de Taizé há dois anos e foi exatamente esse tempo que eu
estive afastado dessa casa. Como bom filho que sou, as saudades de casa eram enormes, as
memórias dos momentos que passei lá enchiam-me o coração, sempre com o desejo de voltar.
E esse dia veio, e eu chorei quando vi a minha casa outra vez, emocionei-me quando senti
novamente o espírito invadir-me o coração.
Eu tinha expectativas muito altas, visto que já tinha vivenciado Taizé e tinha medo que as
coisas não fossem como esperava. Mas isso não aconteceu, tudo superou as minhas expectativas. Posso afirmar que foi a melhor semana da minha vida.
E foi por diversos motivos! Um deles foi poder vivenciar esta experiência com duas pessoas importantíssimas da minha família (dois primos) que fez com que eu aprendesse um pouco
mais o significado de família. As amizades que fiz, algumas delas que tenho a certeza vão ficar
para a vida. Não podia estar mais agradecido a Deus por tê-las trazido para a minha vida! As
amizades que eu fortaleci e, também, as amizades que recuperei. Mas fundamental foi sentir
Deus tão perto de mim, principalmente durante os momentos de oração. Senti-lo e sentir a Sua
presença através de emoções, sentir os seus conselhos, completou a minha semana.
Taizé é isto tudo! Encontrar a nossa paz interior, procurar ajuda, procurar respostas e também procurar a felicidade, estando sempre em contacto com Deus.
Mas não é Taizé que te traz a paz interior ou a tua felicidade. Taizé dá-te forças para
alcançares esses objetivos, dá-te motivação. Mas Taizé não faz milagres! Tens que ser tu a lutar
para isso, tens que aceitar essas forças e continuar a lutar. Quando achares que as forças acabaram, então sim, volta a Taizé! São João Paulo II disse uma vez, quando visitou Taizé: “Taizé é
como uma fonte, o viajante para, mata a sede e continua o seu caminho.” É assim que tem que
ser. Nós paramos, recuperamos forças e continuamos, mais fortes, a viver o dia-a-dia.
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Por tudo isto a viagem a Taizé não é uma viagem qualquer, Taizé não é só um lugar para
passar férias, Taizé é um sítio onde existe de tudo: amor, tristeza, paixões, esperança, tudo…
Só o próprio ambiente e a localização transforma esta estadia numa semana especial porque
sentimos realmente a paz, sentimos realmente uma calma profunda.
Para concluir faço dois desafios: a todos os leitores convido-vos a passar uma semana em
Taizé e a experienciar tudo o que de bom Taizé vos pode dar; e a todos os que já foram a Taizé
desafio-vos a não dedicarem o vosso amor a Deus só em Taizé, mas trazer não só o espírito de
Taizé como também continuar a adorar Deus aqui, nos vossos lares, na vossa escola, na vossa
comunidade paroquial.”
Rodrigo Amaral
“Entrar hoje naquela estação de serviço* trouxe tantas memórias! A minha mente voltou
uma semana atrás, quando já cansada da viagem, mas ansiosa por descobrir e viver Taizé, entrei
naquela mesma estação de serviço. O tempo de espera na fila para o almoço levou-me a pensar
no que é que realmente foi e significou esta semana.
Esta semana foi algo que não consigo explicar, mas ainda consigo sentir. Acho que o que vivi
esta semana me tocou de tal maneira que vou sempre conseguir senti-lo.
Nesta semana, não houve um só dia em que eu não me perdesse, eu que eu quase entrasse na
camarata errada, em que eu não perdesse qualquer coisa. Não houve um só dia em que eu não aprendesse algo e acho que também fiz aprender. Não houve um só dia em que eu não fizesse algo que
nunca tinha feito, começando por ter passado à frente em todas as filas e acabando por ter chorado
desalmadamente abraçada a pessoas que nunca tinha visto na minha vida. Nesta semana percebi
realmente o que era o som do silêncio. Aqueles sete ou oito minutos de silêncio, três vezes por dia,
foram realmente esclarecedores. Neles, tive a oportunidade de pensar em mim, nos que me rodeiam
e nas minhas ações para comigo e para com eles. Tive também a oportunidade de pensar nas minhas
escolhas ao longo da minha vida e onde poderia estar se tivesse feito as coisas de maneira diferente.
Pensei também no meu futuro e sobretudo no meu presente porque é nesse que eu posso intervir.
Nunca tinha pensado que o silêncio me pudesse trazer tantas respostas e ajudar tanto. O
desafio é arranjar um tempinho de silêncio todos os dias para mim.
Taizé trouxe-me também várias lições de vida. Percebi o que andava a fazer mal e descobri que podemos sempre começar do zero e que o arrependimento tem de começar em cada um
de nós. Se cada pessoa errar e ficar simplesmente à espera que os outros a perdoem sem se ter
perdoado a si mesmo, nunca se vai sentir realmente absolvido. Sei que não sou perfeita e que
portanto já cometi alguns erros, e tenho a certeza que irei cometer alguns mais, mas Taizé e as
reflexões que lá fiz permitir-me-ão cometer alguns menos.
Esta semana deu-me várias respostas mas também me deixou com várias perguntas. Uma
delas tem a ver com o facto de as pessoas irem para Taizé convencidas de que é naquele sítio e
naquela semana que vão encontrar as respostas para resolver a sua vida. Para mim, aquele é um
lugar mágico mas não é pelo lugar que recebemos as tais respostas. Aquele sítio apenas nos dá o
tempo e as ferramentas para pensar e ver que as respostas estão onde sempre estiveram: dentro
de nós; apenas temos que as procurar bem.
E foi com este desafio que acabei a semana, tentar levar Taizé sempre comigo. Não é fácil,
mas estou certa que irei fazer de tudo para o conseguir. Agora é só contar os dias para a próxima
semana de Carnaval.”
Petra Guimarães
*Estação de serviço em Espanha, onde, quer na ida quer no regresso, fazemos uma paragem de descanso.
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4. PASTORAL SOCIAL

ENCONTRO INTERNACIONAL DE CÁRITAS DIOCESANAS
A Diocese de Viseu acolheu, no Centro Pastoral o Encontro Internacional de Cáritas Diocesanas, no início deste mês de setembro. Tratou-se de um encontro internacional que reúne
técnicos de Cáritas Diocesanas de vários países (Itália, Áustria, Roménia, Bósnia...) com o
intuito de encontrar estratégias para uma melhor integração de algumas comunidades, entre as
quais a comunidade cigana. Foi anfitriã̃ a Cáritas Diocesana de Viseu, acolhendo as delegações
de outros países.
A presidir à sessão de abertura esteve o Bispo de Viseu, D. Ilídio, o Presidente da Cáritas
Diocesana, representante da Segurança Social e da Câmara Municipal, para além de outros elementos da referida Cáritas Diocesana.
CÁRITAS DIOCESANA
No início de mais um ano letivo, concluímos uma importante decisão tomada há alguns
meses pela direção.
Considerando os prejuízos acumulados nos últimos anos, pela nossa valência C.A.T.L., e
conhecendo existirem várias soluções na cidade para os alunos que o frequentavam, avisados
atempadamente os pais, encarregados de educação e colaboradores, encerrámos com muita
pena nossa, o acompanhamento que vínhamos fazendo aos alunos que o frequentavam.
Numa instituição onde todos os cêntimos têm de ser bem utilizados, pois são o fruto da
generosidade dos nossos amigos, não poderíamos continuar por mais tempo a adiar uma solução que sabíamos iria ser difícil para todos, mas que de algum modo pudesse inverter ou abrandar a curva deficitária que se verificava. Sabemos que as escolas cada vez mais apresentam
soluções para ocupação dos jovens que a frequentam, pelo que cada ano que passava diminuía
o número de alunos, agravando obviamente o nosso prejuízo.
Sentimos ser nossa obrigação partilhar esta informação com todos os nossos amigos. É
uma gestão clara, transparente e que visa tão somente possibilitar à nossa Cáritas Diocesana,
utilizar melhor aos nossos recursos humanos e materiais na concretização dos nossos objetivos.
Como instituição da Igreja Católica queremos estar na linha da frente nas respostas sociais a
todos os nossos irmãos que diariamente nos solicitam apoio.
E como todo o acolhimento deve começar pelo atendimento, recorrendo apenas ao esforço dos nossos funcionários e aproveitando os espaços do C.A.T.L., recriámos a nossa Loja
Social.
Acreditamos que quem nos visita se sente melhor não no modo como é atendido, mas na
facilidade de encontrar mais facilmente respostas para os bens que efetivamente necessita.
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Como era necessário desocupar as antigas instalações, o que se traduziu numa economia
nas rendas dos três espaços que utilizávamos , como diz o nosso povo : - nada se faz sem trabalho, foi para nós uma experiência muito gratificante verificar como os nossos colaboradores,
com o apoio de voluntários, se disponibilizaram para transferir para o novo espaço todas as
roupas, bens alimentares, utensílios de cozinha, brinquedos, mobiliário de criança e dezenas de
peças que nos confiaram para entregar a quem necessita e não tem condições económicas para
os adquirir.
Estamos a tentar criar as condições que nos permitam acompanhar melhor, sempre com a
imprescindível ajuda dos párocos, muito mais paróquias da diocese, as que estão mais perto e
algumas das mais afasta- das. Juntos, otimizando os nossos recursos, as nossas competências,
podemos ajudar mais e melhor as famílias que precisam de nós, única razão da existência da
Cáritas.
Queremos melhorar a nossa proximidade com os Párocos e sobretudo queremos ser seus
colaboradores na busca das melhores soluções para os mais diversos problemas com que os
diversos grupos socio-caritativos paroquiais se debatem diariamente.
Temos bem presente as ajudas que nos chegam de toda a diocese, sobretudo nos peditórios que se realizam em todas as Eucaristias por altura da Semana Cáritas. Assim, compreende-se perfeitamente que um dos nossos objetivos, que consubstancia um pedido que o Senhor
D. Ilídio nos fez quando da nossa nomeação, que era exatamente passarmos a fazer um esforço
sério para não limitarmos a nossa ação ao Arciprestado Urbano, mas que dento das nossas possibilidades o estendêssemos a toda a diocese.
Estamos muito animados, mas conscientes das dificuldades que nos surgem na
concretização deste nosso objetivo. Desde logo a exiguidade dos meios que são colocados à
nossa disposição. Recordamos que não temos qualquer apoio do Estado para os nossos apoios
aos mais necessitados, que constatamos aumentam praticamente todos os meses.
Depois, precisamos de mais braços e corações para a nossa Cáritas. Só com os nossos
extraordinários colaboradores não podemos aspirar em aumentar a nossa rede de solidariedade
ao ponto de podermos colaborar mais e melhor com todas as
Paróquias. Reconhecemos que o sucessivo apelo ao voluntariado está longe do resultado
que desejamos e necessitamos. Quem nos lê regularmente, será que pode dispor de um pouco
de tempo para nos ajudar no atendimento, no acompanhamento e no apoio a quem nos visita?
Recordamos o recente texto do Evangelho de S. Mateus 25, 37-40: “Então, os justos
desejarão saber: ‘Mas, Senhor! Quando foi que te encontramos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te saciamos? E quando te recebemos como estrangeiro e te hospedamos?
Ou necessitado de roupas e te vestimos? Ou ainda, quando estiveste doente ou encarcerado e
fomos ver-te?’. Então o Rei, esclarecendo-lhes responderá: ‘Com toda a certeza vos asseguro
que, sempre que o fizestes para algum destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim
o fizestes’.”
É o Senhor Jesus que nos in- dica o caminho. É Ele que nos garante que tudo o que fizermos a algum dos nossos irmãos é a Ele que fazemos. Precisamos de mais voluntários. Venham
ajudar-nos a cumprir a nossa Missão.
AINDA OS INCÊNDIOS... ÂNIMO, FÉ, AJUDA E MUITA SOLIDARIEDADE
“A ajuda está a caminho!” “É preciso ter fé e manter o ânimo!”. Estas foram duas frases
muito ouvidas dias depois de os incêndios no norte e centro do país terem ceifado a vida de 44
pessoas e devastado uma área de 200 mil hectares de floresta (em termos nacionais). Ainda o
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fumo emergia da terra negra e já havia pessoas a ajudar, numa busca, casa a casa, a inventariar
o que mais falta fazia e ainda faz.
Mas ao mesmo tempo que era preciso sepultar os mortos e cuidar dos feridos, manter o
ânimo e a fé nas populações foi algo imprescindível, pelo menos para o Padre Carlos Casal,
pároco de Santa Comba Dão, um dos concelhos do distrito de Viseu mais fustigados pelo fogo.
“Dar ânimo é importante para quem perdeu tudo”, declara o sacerdote que recorda que encontrou pessoas que lhe diziam: “ó senhor padre, perdemos tudo mas estamos vivos”. A fé é seguramente um dos primeiros alicerces a procurar quando tudo em redor cai. Isso confirma o Padre
Carlos Casal que sublinha que procurou encontrar “na liturgia dos últimos dias uma visão para
fortalecer o ânimo das pessoas”.
Também o Padre Pedro Leitão, pároco de Óvoa, Pinheiro de Ázere e São João de Areias,
no concelho de Santa Comba Dão, sublinha a importância da fé nestas alturas e a solidariedade das pessoas que, diz, “está à mostra”. E declara que “de todos os lados estão a vir imensas
quantidades de roupa e de alimentos”. Por agora, garante o sacerdote, o primeiro trabalho está a
ser feito que é o de “realojar os que ficaram sem casa, arranjar-lhes teto com a ajuda dos familiares, mas também com aqueles que não tem posses. Estamos a colocá-los nas casas paroquiais
e também em casas de pessoas que, com boa vontade, as estão a abrir para essas pessoas que
ficaram sem nada”.
O Padre Pedro Leitão sustenta que “passo, a passo, estamos a solucionar os problemas
e os primeiros estão a ter uma boa resposta porque as pessoas estão organizadas”. Em Santa
Comba Dão, o princípio adotado foi o de criar equipas e integrar as várias instituições locais,
desde juntas de freguesia, paróquia, escuteiros e associações.
Como confirma o Padre Carlos Casal, isso ajudou a que “não se criassem muitos grupos
e houvesse dispersão de meios”. E o bom resultado está à vista. “O levantamento está feito e
as equipas estão no terreno. As pessoas que perderam as suas casas já estão praticamente todas
realojadas em casas de familiares”.
O problema é daqui por uns meses, garante o Padre Pedro Leitão, “quando, de facto, a
subsistência das pessoas estiver em causa. Estamos a falar de ordenados, dos terrenos que estão
queimados. Muitas empresas vão entrar em ‘lay-off ’ porque infelizmente não têm possibilidades de manter os trabalhadores, há muitos carros queimados e maquinaria”.
DÁDIVAS CONTINUAM
Muito já foi dado por muitas pessoas e instituições, desde logo roupa e alimentos. Mas as
necessidades de quem ficou (quase) sem nada mantêm as portas abertas das entidades recetoras
de bens. Alimentos para as pessoas e para os animais estão ainda no topo das prioridades, pelo
menos em Santa Comba Dão. Mas materiais de construção – para reerguer as casas – também
são uma das faltas. E as entidades no terreno anunciam, por meio essencialmente das redes sociais, que são precisos voluntários para ajudarem a separar, empacotar e distribuir os bens que
se acumulam em armazéns.
O Padre Carlos Casal confirma que as dádivas já tiveram que ir para um espaço maior do
que o primeiramente escolhido. Por esta altura, a gestão dos stocks é algo que também preocupa
o Padre Pedro Leitão. “Gerir os stocks que se acumulam tem sido um trabalho difícil”, garante
ao mesmo tempo que o diz com ânimo elevado, o mesmo que pretende ver no rosto daqueles
que tem ajudado.
PBA
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CÁRITAS DIOCESANA
INCÊNDIOS DE OUTUBRO 2017
O tempo passa, mas também nós prometemos não esquecer...
Contudo... o que vamos continuar a ter presente não são os culpados, mas tão só a ajuda
que por obrigação cristã temos de prestar a quem tudo perdeu nesta tragédia.
Não podemos ficar na lamentação, no acompanhamento dos factos pela comunicação
social, na crítica fácil com ou sem fundamento, não podemos ficar de braços cruzados com o
sentimento de que nada podemos fazer ou então que esta ou aquela entidade vão certamente
conseguir um conjunto de soluções que nos vão trazer tranquilidade, em nítido afastamento das
nossas obrigações. Temos mais uma vez de estar à altura das nossas responsabilidades.
O Jornal da Beira foi a única publicação que deu voz ao nosso pedido de ajuda. Apelámos
para que depositassem a vossa oferta numa conta solidária que abrimos logo após os trágicos
momentos provocados pelos incêndios na nossa diocese. Talvez porque não se tenham apercebido, ou porque muitos de nós optamos por materializar a nossa generosidade de outro modo,
não tivemos realmente muito êxito, pelo que resolvemos acabar com essa conta e ficarmos à
mercê daquilo que a Caritas Portuguesa nos desejar atribuir.
Nós, Caritas Diocesana, em vez de partirmos para as paróquias de uma forma desordenada, sem conhecer ainda muito bem todos os prejuízos, as verdadeiras necessidades e até os próprios beneficiários dos nossos apoios, preferimos criar as condições que nos permitissem iniciar
na última segunda-feira, com o trabalho no terreno, devidamente organizado, com respostas
concretas e com apoios bem definidos em ordem a conseguirmos os nossos objetivos. Ainda no
domingo enviámos uma carta a todos os párocos das freguesias mais atingidas pelos incêndios,
indicando claramente os nossos apoios. Dessa carta salientamos: Informação relativa à reconstrução e obras em habitações atingidas pelos incêndios. Entrega de dois camiões de ração para
animais de maior e menor porte. Entrega de bens alimentares, roupa e calçado. Materiais de
construção que já temos em nosso poder. Diversos artigos para o lar e materiais de limpeza.
Apelamos à corresponsabilidade de toda a Igreja Diocesana. Com o imprescindível apoio
dos Srs. Párocos, das empresas e dos voluntários que se queiram juntar a nós, de todos os que
acreditam e têm confiança no nosso trabalho, em conjunto iremos ser capazes de dar uma resposta célere e positiva que se vai certamente traduzir numa grande ajuda aos nossos Irmãos
mais necessitados.
Vamos dando informações do que recebemos e do trabalho que vamos realizando.
Precisamos da vossa ajuda para podermos ajudar quem tudo perdeu nos incêndios.
Muito, muito obrigado a todos!
APOIO ÀS VÍTIMAS DOS INCÊNDIOS
A 24 de outubro, a Cáritas Diocesana de Viseu entregou 36 toneladas de ração em dois
dos concelhos mais afetados pelos incêndios do passado dia 14 de outubro: 24 toneladas foram
deixados no concelho de Vouzela (para servir também Oliveira de Frades e S. Pedro do Sul) e
12 toneladas no concelho de Tondela.
Iremos continuar no terreno!
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II JORNADAS DA PASTORAL SOCIAL DE VISEU
A Vigararia da Pastoral Social através do respetivo Secretariado Diocesano vai promover,
como já foi amplamente divulgado, as II Jornadas Diocesanas da Pastoral Social que terá como
tema ” Aconchego do lar-espaço de afetos”, a realizar no próximo dia 4 de Março, no Centro
Pastoral Diocesano, em Viseu, com início às 14.30h.
Gostaríamos de renovar o apelo aos Párocos e aos Presidentes das Instituições Sociais na
divulgação e mobilização quer das Comunidades Paroquiais, de modo especial na área da Família, da Catequese Paroquial e da Pastoral Social (Grupos Sócio Caritativos) quer das Direções,
Utentes e Colaboradores das respetivas Instituições.
Recordamos o pedido então feito para que na Catequese, junto das crianças e seus pais,
pudesse ser feita uma recolha simbólica de brinquedos que manifestem o carinho, afeto dos pais
e avós pelas crianças. Certamente há interessantes brinquedos manufaturados e que nos fazem
viajar a tempos de outras épocas e que podem mostrar às crianças de hoje os brinquedos de outrora. É nossa vontade poder fazer uma exposição no dia 4 de Março onde se possam ver esses
brinquedos de outros tempos. Convém dizer que não se trata de uma campanha de brinquedos.
Como acabámos de afirmar, é apenas uma recolha de brinquedos simbólicos e mais sugestivos.
Quanto aos Grupos Sócio Caritativos, Centros Sociais Paroquiais e outras Instituições Sociais
sugerimos a feitura de pequenas mantas de retalhos ou outras mantas que podem servir de agasalho ou até de decoração e que poderiam ser igualmente, como os brinquedos, expostas na exposição. Tudo o que for exposto será devolvido, ou se for vontade dos expositores, distribuído
pelas instituições sociais que trabalham com crianças e adultos.
Como poderão ver no programa constante do cartaz, haverá uma mesa redonda em que o
“aconchego do lar-espaço de afetos” vai ser apresentado e debatido por vários intervenientes e
que interessará, de que maneira, às famílias, pelo que solicitamos a divulgação junto delas.
Do programa das Jornadas constam também momentos de animação com a intervenção
de várias instituições que trabalham com crianças e jovens.
Finalmente pedimos que as Paróquias e as Instituições Sociais que desejam participar na
exposição nos deem a necessária informação em ordem à logística até ao dia 26 de Fevereiro
(Padre Miguel - 968313929 ou Centro Pastoral - 232467690).
A exposição será organizada na véspera (sábado, dia 3 de Março) para que no domingo
tudo esteja preparado. A abertura da exposição far-se-á às 14.30h.
P. Miguel de Abreu
Vigário da Pastoral Social
CÁRITAS DIOCESANA
INCÊNDIOS DE 15 DE OTUBRO DE 2017
Passado um mês e uma semana do dia que ficará para sempre gravado na nossa memória,
é altura da Direção da Cáritas Diocesana de Viseu, fazer o ponto da situação relativamente a
dois temas muitíssimo importantes. Fazemo-lo desde logo por imperativo da nossa consciência
e assumidamente porque reconhecemos ter obrigação moral de o fazer.
- O que recebemos.
- Quem apoiámos e onde vamos utilizar os donativos que recebemos.
Relativamente aos apoios que recebemos, cujos comprovativos estão à disposição de todos, podendo ser consultados na nossa sede, desde o dia 20 de outubro até ao dia 16 de novemIgreja Diocesana
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bro, o total dos donativos foi de 11.490,00 €. (onze mil, quatrocentos e noventa euros)
Recebemos bens alimentares, roupas, calçado, cobertores, atoalhados, roupas de cama,
sacos de ração e palha para o gado, peças de mobiliário, pequenos eletrodomésticos e alguns
materiais de construção, no total de cerca de 5.000 peças de mais de meia centena de espécies.
O que fizemos e o que nos propomos fazer:
Através da nossa Loja Social entregámos diretamente a todas as famílias que nos visitaram e que manifestamente nos provassem serem vítimas dos incêndios, sinalizadas através dos
párocos ou autarcas, os bens que necessitavam. Atendemos todos os pedidos que nos foram
solicitados. Fizemos ainda entrega de duas carrinhas com estes bens nos locais que nos tinham
solicitado o nosso apoio.
Informámos os párocos das áreas afetadas pelos incêndios da nossa disponibilidade de
entrega dos bens que nos entregaram, que temos guardado nas nossas instalações e num armazém que uma empresa de Viseu graciosamente nos facultou.
Relativamente à importância acima referida, destina-se exclusivamente à edificação de
pequenos espaços anexos às habitações, ou casas que não foram abrangidas pelos apoios estatais. Pensamos ajudar a reconstruir pequenos estábulos, espaços para a criação de aves, e em
alguns casos ajudar na compra de árvores ou plantas. Sempre em colaboração com os párocos
será utilizada uma verba aproximada de 40.000 €. Ao valor acima referido de cerca de 11.500 €,
acrescentamos a importância do nosso Jantar Solidário que estimamos em 2.500 €, uma verba
de 10.000€ que retiramos das nossas economias sem por em risco a nossa própria sustentabilidade e uma importância aproximada de 15.000 €, apoio esse que acreditamos nos será enviado
da Cáritas Portuguesa.
Em reunião do dia 13 deste mês com os párocos das zonas afetadas e alguns autarcas,
solicitámos nos fossem entregues projetos concretos, que se enquadrassem no tipo de apoio que
tínhamos indicado, privilegiando famílias mais desprotegidas, em colaboração com os municípios dos concelhos afetados pelos incêndios.
Sabemos que a paróquia do Viso, disponibiliza cerca de 10.000 €, para financiar um projeto concreto de reconstrução. Esta oferta foi transmitida aos Párocos e Autarcas presentes na
referido reunião.
Sabemos necessitar de mais de 100. 000 € para “acudir” às situações mais urgentes. Temos menos de metade…. Precisamos e agradecemos a sua ajuda!...
Direção Diocesana
FAMÍLIAS DE ESTILO SEMINÁRIO
Na Exortação Apostólica “Evangelii Gaudium”, o Papa Francisco diz-nos que “A Alegria
do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Quantos
se deixam salvar por Ele são libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento.
Com Jesus Cristo, renasce sem cessar a alegria” (n.1) ... e “se alguém acolheu este amor que lhe
devolve o sentido da vida, como é que pode conter o desejo de o comunicar aos outros?” (n.8).
Entrando no tempo litúrgico do Advento, a Igreja, por um lado, faz memória do que já aconteceu, por outro, lança o seu olhar e vida no horizonte das coisas que hão de ser; vivendo uma
constante tensão entre o já sucedido e o ainda não sucedido. O Prefácio do Advento I diz o seguinte, oferecendo-nos o mote para esta caminhada que desemboca no Natal: “Ele (Cristo) veio
a primeira vez, na humildade da natureza humana, realizar o eterno desígnio do vosso amor e
abrir-nos o caminho da salvação; de novo há de vir, no esplendor da sua glória, para nos dar em
plenitude os bens prometidos que, entretanto, vigilantes na fé, ousamos esperar.”
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São estas as duas vindas de Cristo: a primeira na humildade da carne e a segunda no esplendor da glória; que nós cristãos, hoje, recordamos e esperamos como a primitiva comunidade cristã. Os primeiros cristãos conheceram e falaram de Jesus a outras pessoas, anunciando-O
– dizendo aquilo que Ele fez e disse. Quem fez e faz um encontro deste género com Cristo, não
pode fazer outra coisa se não falar da beleza da sua própria experiência. Esta realidade não era,
nem pode ser, apenas voltada para o passado, mas, falando dela, anunciavam a possibilidade de
um encontro futuro com o Senhor. A primeira comunidade cristã anuncia, de facto, com força e
entusiasmo, a vinda do Senhor.
No primeiro e mais antigo escrito do Novo Testamento, que nós possuímos, a Primeira
Carta aos Tessalonicenses, Paulo usa com alguma insistência um termo grego que ganhou profundo significado teológico na linguagem cristã e que nos ajuda a perceber quanto acabámos
de dizer: o termo é parusia. Podemos encontrá-lo em 1Tes 2,29; 3,13; 4,15; 5,23 e vem sempre
traduzido como vinda, referido à vinda do Senhor. Mais propriamente, o termo quer significar
“ser/estar aqui; vinda”; aplicado à realidade do Senhor, no contexto dos textos acima referidos,
advento significa a própria presença do Senhor no meio de nós e a Sua vinda gloriosa. Nos primeiros cristãos, a primeira vinda, na humildade da carne, tem implícito o desejo da nova vinda,
do encontro definitivo com Cristo glorioso.
O termo parusia não significa, ao contrário do que muitos pensam, um retorno; aliás, o
verbo retornar ou o substantivo retorno no Novo Testamento nunca se aplicam a Cristo; assim,
não é por acaso que este tempo litúrgico que antecede o Natal se chama Advento e não Retorno!
Afinal, o Senhor está aqui presente, não o esqueçamos! Nós recordamos a experiência histórica
do passado e esperamos a vinda gloriosa futura, mas no presente, o Senhor está aqui connosco,
em nós, na nossa vida, ainda que escondido, a Sua força está. Nós esperamos a Sua manifestação sem véus, sem mediações; uma presença gloriosa.
No Evangelho de João (Jo 14, 28) encontramos a expressão “vou e venho”, na boca de
Jesus. Ele não diz «vou e retornarei»; de facto, muitas vezes, nós próprios, quando saímos de
casa e não demoramos muito, usamos a mesma expressão, usando o tempo presente “vou (ali)
e (já) venho”. Este “vou e venho” de Jesus é como se fosse uma ação única, concomitante (vou
ao Pai e venho a vós). Pelo Mistério pascal, morrendo e ressuscitando, Cristo entra na dimensão de Deus e ao mesmo tempo, entra no mais íntimo de nós mesmos, pela ressurreição, entra
profundamente na nossa existência.
Tudo isto nos leva a viver o tempo presente numa vigilância atenta e proactiva, acolhendo
e anunciando a feliz esperança desse encontro último e definitivo com Cristo glorioso, como
Paulo o apresenta a Tito (Tt 2,11 – leitura da noite de Natal). A graça de Deus não nos ensina
apenas viver neste mundo corretamente segundo as várias relações, mas orienta a nossa atenção
para o cumprimento pleno, apelando à nossa responsabilidade de, revestidos de Cristo, esperar
a feliz esperança. Esta feliz esperança é uma certeza fundada em Cristo; não é uma opinião, é
algo de seguro e certo, de estável, que dá sentido à nossa vida e a enche de desejo de felicidade.
Devemos então colocar-nos uma questão: será que os nossos desejos estão unidos ao Senhor? O
que é que nos está mais a peito? Ou melhor, o que que é o Senhor deseja para cada um de nós?
No contexto do nosso Plano Pastoral Diocesano, acerca da família, cada família deveria ser
portadora deste desejo de Cristo, Salvador, que veio na humildade da carne, que está connosco
e que virá na Sua glória. Inspiradas neste dinamismo da fé, todas as nossas famílias deveriam
ser capazes de fazer surgir um novo estilo de vida, marcado por esta feliz esperança e proponente de uma alegria que encontra a sua raiz primeira e última no Natal à luz da Páscoa, como
refletimos acima.
Peçamos ao Senhor, que vem, o dom de “famílias com estilo”: atento aos outros e às suas
necessidades, desejos, desilusões, esperanças e desesperos; aberto ao diálogo com os homens
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e com o mundo; alegre e optimista; missionário. Peçamos ao Senhor, famílias com estilo seminário para que sendo berço, O acolham e anunciem aos homens de hoje com a mesma firmeza
e verdade de vida dos primeiros cristãos.
SANTAS CASAS DA MISERICÓRDIA
Os Provedores de quase todas as 14 Santas Casas da Misericórdia da Diocese de Viseu
encontraram-se para um almoço de confraternização, na quinta-feira, dia 18 de Janeiro, num
restaurante de Mangualde. Estiveram, também, 6 Capelães e o Bispo da Diocese. Aliás, antes
deste almoço, o Bispo visitou, acompanhado pelo Provedor e Vice-Provedor, a Santa Casa da
Misericórdia de Mangualde, falando, nos diversos espaços, aos Funcionários e Clientes – idosos e crianças – desta Santa Casa. No almoço, teceram-se algumas considerações sobre o estado
destas Instituições de Solidariedade e de Bem-Fazer e foi dada uma lembrança ao Bispo que,
muito brevemente, será substituído na diocese. O Bispo agradeceu o encontro, o gesto amigo
de todos e a colaboração que tem sido dada por todas estas Instituições e seus Provedores para
que, na Diocese de Viseu, a relação e cooperação de todos seja exemplar.
II JORNADAS DA PASTORAL SOCIAL DE VISEU
A Vigararia da Pastoral Social através do respetivo Secretariado Diocesano vai promover,
como já foi amplamente divulgado, as II Jornadas Diocesanas da Pastoral Social que terá como
tema ” Aconchego do lar-espaço de afetos”, a realizar no próximo dia 4 de Março, no Centro
Pastoral Diocesano, em Viseu, com início às 14.30h.
Gostaríamos de renovar o apelo aos Párocos e aos Presidentes das Instituições Sociais na
divulgação e mobilização quer das Comunidades Paroquiais, de modo especial na área da Família, da Catequese Paroquial e da Pastoral Social (Grupos Sócio Caritativos) quer das Direções,
Utentes e Colaboradores das respetivas Instituições.
Recordamos o pedido então feito para que na Catequese, junto das crianças e seus pais,
pudesse ser feita uma recolha simbólica de brinquedos que manifestem o carinho, afeto dos pais
e avós pelas crianças. Certamente há interessantes brinquedos manufaturados e que nos fazem
viajar a tempos de outras épocas e que podem mostrar às crianças de hoje os brinquedos de outrora. É nossa vontade poder fazer uma exposição no dia 4 de Março onde se possam ver esses
brinquedos de outros tempos. Convém dizer que não se trata de uma campanha de brinquedos.
Como acabámos de afirmar, é apenas uma recolha de brinquedos simbólicos e mais sugestivos.
Quanto aos Grupos Sócio Caritativos, Centros Sociais Paroquiais e outras Instituições Sociais
sugerimos a feitura de pequenas mantas de retalhos ou outras mantas que podem servir de agasalho ou até de decoração e que poderiam ser igualmente, como os brinquedos, expostas na exposição. Tudo o que for exposto será devolvido, ou se for vontade dos expositores, distribuído
pelas instituições sociais que trabalham com crianças e adultos.
Como poderão ver no programa constante do cartaz, haverá uma mesa redonda em que o
“aconchego do lar-espaço de afetos” vai ser apresentado e debatido por vários intervenientes e
que interessará, de que maneira, às famílias, pelo que solicitamos a divulgação junto delas.
Do programa das Jornadas constam também momentos de animação com a intervenção
de várias instituições que trabalham com crianças e jovens.
Finalmente pedimos que as Paróquias e as Instituições Sociais que desejam participar na
exposição nos deem a necessária informação em ordem à logística até ao dia 26 de Fevereiro
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(Padre Miguel - 968313929 ou Centro Pastoral - 232467690).
A exposição será organizada na véspera (sábado, dia 3 de Março) para que no domingo
tudo esteja preparado. A abertura da exposição far-se-á às 14.30h.
P. Miguel de Abreu
Vigário da Pastoral Social
CÁRITAS DIOCESANA
UMA SÓ FAMÍLIA HUMANA, CUIDAR DA CASA COMUM
Este é o lema da nossa Semana Nacional a decorrer nas datas indicadas no cartaz.
Temos um plano conjunto para cuidar da Casa Comum: - Viver em Harmonia - Ouvir os
Outros, - Cuidar da Natureza - Participar em Causas Sociais e Humanitárias.
Apelamos para que faça parte deste plano e apoie a Missão da Cáritas, participando no
nosso Peditório Nacional, que se realiza de 1 a 4 de março.
O trabalho que a Cáritas Diocesana de Viseu desenvolveu no último ano e o que projeta
fazer em 2018 não é mais o que a concretização deste plano. Todos nós temos muito presente a
catástrofe que se abateu em alguns arciprestados da nossa diocese nos dias 15 e 16 de outubro.
Milhares de hectares devorados pelo fogo, mais de uma centena de casas ardidas, 45 mortos e
70 feridos, alguns em estado muito grave.
	Às centenas de famílias que vínhamos apoiando, juntaram-se algumas das zonas mais
afetadas pelos incêndios, mas sobretudo cuidámos em apoiar nas paróquias as famílias que não
tinham possibilidades de aceder aos apoios governamentais.
Recordamos que logo após os incêndios em Pedrógão Grande, teremos sido porventura os
primeiros a chegar ao terreno com ajuda alimentar, vestuário e calçado. Também com a nossa
ajuda de 10 mil euros foi possível reconstruir 40 habitações na diocese de Coimbra, onde foi
efetuado um investimento de cerca de 1 milhão e 500 mil euros.
Na nossa diocese e com a ajuda da Embaixada dos Estados Unidos, estivemos na entrega
de cerca de 100 toneladas de rações nos concelhos de Tondela e Vouzela, numa tentativa de
evitar o abate e venda a baixo custo de animais por falta de alimento e consequente êxodo de
algumas famílias das nossas aldeias já muito desertificadas.
Prevemos que nas Paróquias que estamos a acompanhar, ajudando na edificação de estábulos, reconstrução de pequenas hortas, casas não contempladas pelas ajudas governamentais,
pequenas obras de reconstrução de armazéns e/ou arrumos e aquisição de animais. Para tal
estamos a prever uma verba de perto de meio milhão de euros.
Vamos apoiar obras nos arciprestados atingidos pelos incêndios de acordo com as necessidades inventarias pelos Párocos e Presidentes de Junta.
Com estas ações leva-se à prática o plano conjunto referido, pois: - Ajudamos a viver
em Harmonia - Ouvimos os nossos Irmãos - Cuidamos da Natureza - Participamos em Ajudas
Sociais e Humanitárias.
Certamente que nos dias 2, 3 e 4 de março vão encontrar os nossos voluntários com os
mealheiros da Cáritas a solicitar a vossa generosidade no sentido de ajudarem a poder concretizar todas as ações que constam do nosso Plano de Atividades. Sem a colaboração de todos não
podemos realizar os apoios com que estamos comprometidos.
E porque sem os nossos amigos voluntários que vão estar na rua a fazer o Peditório tudo
seria muito mais difícil, aproveitamos para lhes agradecer muito sinceramente toda a dedicação,
disponibilidade e até coragem com que demonstram o grande carinho pela Cáritas Diocesana.
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Para todos vós o nosso bem-haja.
Com a vossa generosidade vamos ajudar a vida de muitas dezenas de famílias que aguardam ansiosamente pelo nosso apoio.
Direção da Cáritas Diocesana de Viseu
II JORNADAS DIOCESANAS DA PASTORAL SOCIAL
No passado domingo, como foi amplamente divulgado, realizaram-se no Centro Pastoral
as II Jornadas Diocesanas da Pastoral Social. Às 14.30h, abriram-se as portas para a Exposição,
anteriormente preparada, onde trabalhos de instituições sociais, de grupos sócio caritativos,
de paróquias e de catequistas puderam ser vistos e admirados ao som das vozes melodiosas
de alunas do Colégio da Via Sacra. Belos trabalhos que davam o toque para o que depois iria
acontecer no Auditório do Centro Pastoral. Acolhidos pelo grupo musical de utentes da APPDA
que na sua simplicidade e entusiasmo animou a plateia que assim se preparava para presenciar
a mesa redonda que iria debater a temática das jornadas: “Aconchego do Lar- “Espaço de Afectos”. Um extraordinário painel moderado pelo jornalista Dr. António Figueiredo que nos trouxe
a rica e variada experiência do bem conhecido Dr. Fidalgo Freitas, a múltipla e facetada ação
solidária em prol dos mais desfavorecidos da jovem médica Dra. Joana Andrade que com outros
colegas abraça o Projeto Saúde em Português. Ela mesmo tinha acabado de chegar de uma ação
solidária em terras africanas. O painel continuaria com o rico e profundo testemunho do casal
Dra. Fátima Andrade e marido Dr. Miguel Marques a atestar que o amor é possível e a família
é algo de muito belo e caminho de felicidade. O moderador do painel ainda teve tempo para
fazer algumas perguntas aos oradores intervenientes e da assembleia surgiram testemunhos e
intervenções . A encerrar as Jornadas houve uma bela participação de utentes e funcionários da
APPCDM que através de uma dança e coreografia nos mostraram a importância dos afectos
nos nossos relacionamentos familiares. O senhor D. Ilídio que acompanhou as Jornadas deu
os parabéns a todos os que participaram e intervieram nos vários momentos destas II Jornadas
Diocesanas.
SEMANA NACIONAL CÁRITAS
Terminada a semana que anualmente é destinada à Cáritas, é altura de fazermos o balanço
do resultado do Peditório realizado na nossa Diocese.
Este ano recolhemos 7.509,80 €, que comparativamente ao ano anterior onde tínhamos
angariado 8.829,64 €, se verifica uma diminuição de cerca de 14,94 %.
Em nossa opinião esta diferença justifica-se pelos seguintes motivos:
- O mau tempo que se verificou no fim de semana em que efetuámos o Peditório. Temos
bem presente os dias de temporal que assolaram a nossa região nesse fim de semana.
- Alguns hipermercados não nos autorizaram este ano a fazer o nosso Peditório.
- Ainda não conseguimos motivar algumas Paróquias da nossa Diocese.
- Continua a ser muito difícil conseguir voluntários para o Peditório.
Resumo dos resultados:
Paróquias - 3.878,56 €
Funcionárias da Cáritas Diocesana – 1.345,37 €
Voluntários – 1.312,28 €
Escoteiros e Guias de Portugal – 799,09 €
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Escolas – 174,50 €
Será com estas importâncias e com outros donativos que nos vão chegando, que durante
o ano iremos apoiar as famílias que diariamente nos visitam procurando a nossa ajuda para o
pagamento de rendas de casa, água e energia, medicamentos, idas ao médico e exames complementares, aquisição de óculos, material escolar e propinas, géneros alimentares e artigos de
primeira necessidade.
Agradecemos muito sinceramente a generosidade de muitas centenas de amigos nossos
que conseguiram disponibilizar algumas moedas que juntas perfazem a importância que referimos.
Agradecemos aos Párocos e aos grupos socio caritativos que colaboraram connosco, tanto no Peditório de rua como no ofertório das Eucaristias.
Agradecemos a todos os voluntários que se disponibilizaram para colaborar nesta iniciativa da Cáritas Diocesana. Um agradecimento aos nossos funcionários, sempre disponíveis para
colaborar nas nossas iniciativas.
Bem Hajam.
Direção da Cáritas Diocesana de Viseu
8 DE ABRIL - DIA INTERNACIONAL DO CIGANO
A Comunidade Cigana de Viseu, em conjunto com a Cáritas Diocesana, Câmara Municipal, Juntas de Freguesia de Abraveses, Fail e Vila Chã de Sá, Repeses e S. Salvador, S. João de
Lourosa, Silgueiros e Viseu, a Vigararia da Pastoral Social, parceiros que constituem o CLAS
de Viseu, a CIM Dão Lafões e a Plataforma Supraconcelhia Dão Lafões, a APN, resolveram
comemorar pela primeira vez na nossa cidade, o Dia Internacional do Cigano.
Assim, vêm estas entidades convidar todos os seus amigos a estarem presentes nas comemorações do Dia Internacional do Cigano, no dia 8 de abril de 2018, a partir da 15h, no Bairro
Social de Paradinha.
Durante a tarde poderão contar com um lanche convívio que irá acompanhar diversos
momentos:
· Momento cultural protagonizado por elementos da Comunidade Cigana;
· Inauguração do novo espaço para atividades lúdico pedagógicas no bairro;
- Exposição fotográfica “Vestidos a Rigor” da autoria de Pedro Rebelo;
- Artista graffiti a embelezar uma das fachadas dos prédios do bairro.
O objetivo deste dia é comemorar a cultura e a história do povo cigano, lutando para o
seu reconhecimento e contra o preconceito e a discriminação sentida pela comunidade cigana,
a maior minoria étnica na Europa, e, ao mesmo tempo, a mais discriminada, com um acesso
dificultado à educação, à habitação, aos serviços de saúde e ao trabalho.
As roupas coloridas, os adereços de metal, a fala rápida, a música e a dança animada são
alguns aspetos facilmente destacáveis na cultura cigana, marcada por um sentimento de união
e por um estilo de vida nómada.
O Dia Internacional do Cigano é comemorado em todo o mundo a partir de 8 de abril de
1971, data em que se realizou o primeiro encontro internacional de ciganos em Orpingtion, nas
redondezas de Londres. Posteriormente este dia foi institucionalizado pela ONU, como International Romani Day.
Cáritas Diocesana de Viseu
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DEBATE SOBRE A VIDA E A EUTANÁSIA
Na tarde de domingo, dia 20 de Maio – encerramento da Semana da Vida, na qual se
celebrou, também, o Dia Internacional da Família – o Secretariado Diocesano da Pastoral Familiar organizou uma sessão-debate sobre a Família e a Eutanásia. Era o tema proposto pela
Comissão Episcopal do Laicado e Família para esta semana. Esteve presente um conjunto de
individualidades, vindas de todo o país que, em 2 sessões, em jeito de mesa-redonda, debateram
o tema no Auditório do Seminário Maior, completamente cheio. Foi Moderadora das 2 sessões,
a Jornalista Liliana Carona, da Zona Centro, da Rádio SIM.
CÁRITAS DIOCESANA
A TRÊS MESES DE COMPLETAR UM ANO...
Porque estamos apenas a cerca de três meses de completar um ano dos terríveis incêndios
que devastaram algumas paróquias da nossa diocese, é altura de informar os nossos amigos
leitores do Jornal da Beira, das principais ações que a Cáritas Diocesana de Viseu desenvolveu,
aproveitando esta oportunidade para fazermos o ponto de situação das nossas ajudas às dezenas
de famílias em que concentrámos os nossos apoios.
Logo nos primeiros dias e após uma pequena análise da situação, convidámos para reunirem connosco no Centro Sócio – Pastoral, os Párocos e Presidentes de Junta das aldeias mais
atingidas. Distribuímos nesta fase principalmente bens alimentares e água, artigos de higiene
pessoal, utensílios para o lar, cobertores, lençóis e atoalhados e comparticipámos em cuidados
de saúde.
Depois de termos sido informados da decisão governamental que a reconstrução das habitações ardidas seria da responsabilidade da C.C.D.R. da zona Centro, reunimos com a Presidente deste organismo Doutora Ana Abrunhosa, tendo ficado combinado que os apoios que
conseguíssemos se destinavam à reconstrução de pequenos anexos às habitações, estábulos
para animais, reorganização de pequenas hortas , aquisição de animais e outras ajudas que no
terreno e com o apoio dos Párocos se viessem a constatar.
Relativamente aos apoios para os agricultores atingidos seriam geridos, após analise das
respetivas candidaturas pelo Ministério da Agricultura. Assim, e apenas numa primeira fase,
numa tentativa de evitar a saída das nossas aldeias de pequenos agricultores pela falta de alimento para os animais, com a ajuda da Embaixada dos U.S.A. entregámos 20 Tons de rações
para animais em Tondela e 30 Tons em Vouzela. Com a ajuda de alguns dos nossos amigos,
utilizámos 1.726 Euros na aquisição de ovinos.
Através de protocolo que estabelecemos com a Fundação Montepio e com a CIM – Dão
Lafões, ficámos como fiéis depositários de 20.000 €, que foram parcialmente utilizados do seguinte modo:
Porque também em Vouzela, tem de ser preservada a raça que os criadores alimentam
para a produção da famosa vitela de Lafões, entregámos 5.300 Euros para ajuda na aquisição de
bovinos neste concelho.
Disponibilizámos para a reconstrução de uma habitação em Ferreirós do Dão – 4.343.95€.
Em Dardavaz foram utilizados 530.30€. para recuperação de tubagens destinadas à condução de água, 727,72 € para comparticipação em diversos materiais destinados à reposição de
água e luz, 450,00 € para regularização de documentos tendo em vista a instrução de processos
de reconstrução e utilizaram-se 1100,00 €, no arranjo de janelas e estores.
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Comparticipamos em diversos realojamentos de famílias residentes em Vila Nova da Rainha, entre março e junho de 2018, com a importância de 750.00€. Regularizámos o pagamento
referente ao internamento numa Unidade de Cuidados Continuados de um residente em Lajeosa
do Dão e ainda o pagamento referente ao apoio domiciliário no valor de 720,00 €.
Temos ainda para utilizar cerca de 5.295,23 €, em apoios cujos processos ainda não estão
encerrados.
Relativamente às verbas mais significativas, aproveitamos para informar como foram utilizadas as importâncias disponibilizadas pela Cáritas Portuguesa, Diocese de Viseu (Renúncia
Quaresmal) e Cáritas Diocesana de Viseu:
E
m Dardavaz comparticipámos na aquisição de plantas para replantar no valor de 276.98€.
Tendo como principal objetivo conforme já referimos, colaborar na reconstrução de barracões,
anexos a habitações e estábulos, em obras já terminadas ou ainda em execução (porque tem sido
difícil conseguirmos disponibilidade dos empreiteiros que entregaram os melhores orçamentos), estão cativas as seguintes importâncias.
Em Treixedo irão ser utilizados 79.593,30 €, beneficiando 9 famílias.
Em S. Joaninho 76.385.99€, beneficiando 8 famílias.
No concelho de Vouzela, beneficiando 20 famílias vão ser utilizados 348. 884,58 €.
Em Nagozela disponibilizámos 10.000 € tendo beneficiado deste apoio duas famílias.
Relativamente às importâncias que nos foram entregues para apoiar as vítimas dos incêndios iremos utilizar o total de 533.827,74 €.
Porque, como somos Cáritas, nas nossas deslocações fomos deparando com muitas famílias, que não tendo sido afetadas pelos incêndios estavam a necessitar urgentemente da nossa
ajuda alimentar, vestuário, medicamentos, dificuldades várias com a regularização de pagamentos em atraso e ainda em alguns casos a viverem em habitações que necessitam de obras
muito urgentes no sentido de possibilitar a sua utilização com o mínimo de conforto e higiene.
Resolvemos já, dentro das nossas possibilidades algumas das muitas situações mais urgentes.
Estamos certos que com a ajuda dos nossos amigos iremos dar respostas a outras situações que
necessitam da nossa solidariedade.
Temos de agradecer muito sinceramente ao Sr. D. Ilídio Leandro todo o apoio que sempre
nos dispensou e a sabedoria dos seus conselhos, a todos os Párocos e Autarcas que nos ajudaram
e vão continuar a colaborar connosco até ao final das obras, pois sem a sua ajuda não nos teria
sido possível apoiar na gestão de tantas e tão diversas tarefas.
Por fim, o nosso agradecimento a todos os amigos da CÁRITAS que com o seu donativo
nos possibilitaram dar resposta a todas as situações que conseguirmos resolver. Temos consciência que ainda há algum caminho a percorrer, mas temos motivação e vontade para o terminar.
Os trágicos incêndios de 15 e 16 de outubro deram-nos a possibilidade de consubstanciarmos mais concretamente tudo o que são os nossos objetivos e Missão. Contudo, criaram
também em nós um sentimento de incapacidade e tristeza que apenas se reconforta no amor a
Cristo e aos nossos Irmãos.
Direção Cáritas Diocesana de Viseu
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5. VOCAÇÕES, JUVENTUDE E ENSINO SUPERIOR

ENCONTRO DE RESPONSÁVEIS DE SEMINÁRIOS NO PORTO
Os formadores dos seminários em Portugal estão a debater no Porto o novo documento
do Vaticano sobre a preparação dos sacerdotes católicos, num encontro que decorre entre 4 e 7
de setembro. A Congregação para o Clero (Santa Sé) publicou em dezembro de 2016 o decreto
orientador para a formação de futuros padres, na qual é sublinhada a importância da “formação
integral” e da maturidade psíquica, sexual e afetiva.
Cerca de 60 participantes vão agora refletir sobre estas orientações, na Casa Diocesana de
Vilar, numa iniciativa da Comissão Episcopal Vocações e Ministérios (CEVM), presidida por
D. António Augusto Azevedo, bispo auxiliar do Porto.
A formação anual espera “contribuir para uma primeira abordagem nacional deste importante documento”, refere o secretário da CEVM, padre José́ Alfredo, em comunicado.
Entre os oradores convidados estão D. Manuel Clemente, cardeal-patriarca de Lisboa; D.
António Couto, bispo de Lamego; o padre Adelino Ascenso, missionário da Boa Nova; o padre
Carlos Carneiro, jesuíta; e o padre Luís Marinho, assistente do CNE.
“O encontro serve ainda para um conhecimento mútuo das várias equipas formadoras,
algumas delas reorganizadas pelas recentes nomeações diocesanas, além da parte cultural e
litúrgica sempre bem vincadas nestes encontros”, acrescenta o comunicado da organização.
A ‘Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis’ foi atualizada 46 anos depois, procurando unir, segundo a Santa Sé, de “modo equilibrado as dimensões humana, espiritual, intelectual e pastoral, através de um caminho pedagógico gradual e personalizado”.
SEMINÁRIO EM NOVO ANO
Na sexta-feira, o Bispo foi almoçar ao Seminário, com a Equipa Reitora e com os Seminaristas e Cón. Seixas que vão para Braga. Foi um almoço de início de novo ano e os votos
formulados pelo Bispo e pela Equipa do Seminário foram de desejo de um muito bom ano.
PASTORAL DA JUVENTUDE - PROGRAMA 2017-2018
INTRODUÇÃO:
“Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus” (Lc 1, 30) – é o tema que o Papa
Francisco propõe aos jovens para este ano pastoral 2017-2018. Na Diocese de Viseu, vamos
procurar compaginá-lo com o lema do programa pastoral 2017-2019: “Família: Berço de Deus
para a Humanidade!”. Depois de termos sido acordados para a “memória do passado” (ano
2016-2017), vamos deixar-nos, à luz daqueles temas, neste ano 2017-2018, motivar pela “co104
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ragem no presente”, não tendo medo, como Maria, de acolher a graça de Deus que nos vem
através das surpresas do caminho. Não nos devemos esquecer que em Cracóvia, o Papa nos
convidou a calçar as sapatilhas e a sair do sofá́ , para irmos ao encontro dos desafios que no
nosso tempo são colocados aos jovens. Assim, abaixo, vão-se atualizando alguns pontos de
interesse para os animadores que acompanham os jovens e para os jovens em geral, onde quer
que se encontrem à procura do sentido das suas vidas.
OBJETIVOS:
Incentivar os jovens (de dentro e os de fora da Igreja) à resposta do Questionário preparatório do Sínodo dos Bispos de outubro 2018, até ao final de novembro de 2017; Continuar
a fazer uma leitura da realidade da existência dos grupos de jovens, movimentos, associações
e obras, dando-as a conhecer neste website e propondo-lhes aos seus animadores que integrem o Conselho Diocesano da Pastoral da Juventude; Apoiar com subsídios (in)formativos
os dinamismos arciprestais da pastoral da juventude a partir da Comissão da Juventude presente no Conselho Pastoral Diocesano; Acompanhar mais de perto a pastoral da juventude no
Arciprestado de Lafões, ao encontro do encontro diocesano Siloé’18.
PROPOSTAS FORMATIVAS:
Resumo da Carta do Papa Francisco aos jovens (13 jan. 2017).
CALENDARIZAÇÃO:
14 OUT. 2017 Fórum Sínodo dos Bispos 2018, sobre os Jovens [Auditório da Paróquia do
Coração de Jesus, Viseu]. 04 NOV. 2017 Fórum Ecuménico Jovem (FEJ) [Auditório Vita, Braga].
11 NOV. 2017 Manhã: Conselho Pastoral Diocesano (responsáveis arciprestais) / Tarde:
Conselho Diocesano da Pastoral da Juventude (animadores) [Centro Sócio-Pastoral Diocesano].
17-18 NOV. 2017 Encontro Nacional de Leigos (ENL), com um encontro especial para os
jovens no dia 17 (sexta-feira) [Viseu].
24 FEV. 2018 Manhã: Conselho Pastoral Diocesano (responsáveis arciprestais) / Tarde:
Conselho Diocesano da Pastoral da Juventude (animadores) [Centro Sócio-Pastoral Diocesano].
16 JUN. 2018 Manhã: Conselho Pastoral Diocesano (responsáveis arciprestais) / Tarde:
Conselho Diocesano da Pastoral da Juventude (animadores) [Centro Sócio-Pastoral Diocesano].
07 JUL. 2018 Siloé’18 [algures no Arciprestado de Lafões]
ACOLHIMENTO AOS CALOIROS
Na tarde de quarta-feira, dia 18 de outubro, o Bispo presidiu à Eucaristia de acolhimento
aos caloiros do Ensino Superior da Diocese. Estiveram umas dezenas de estudantes, acompanhados de alguns professores e com a Presidente da PESV (Pastoral do Ensino Superior de
Viseu) – Irmã Manóli e o Assistente – Vigário Episcopal, Cón. António Jorge. Concelebrou,
também, o Pe. José́ Mota – Reitor da Igreja do Carmo. Esta Igreja – com o apoio do Pe. José́
Mota e das Irmãs Carmelitas Missionárias Teresianas (Congregação da Irmã Manóli) – apoiará,
ao longo do ano, as atividades da PESV.
SÍNTESE DO FÓRUM DOS BISPOS 2018
No âmbito do Sínodo dos Bispos 2018 o Secretariado da Educação Cristã e o Secretariado da Pastoral Juvenil da diocese de Viseu, uniram-se para levar a cabo, pela primeira vez,
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uma Ação de Formação conjunta para todos os agentes diocesanos envolvidos no pastoral da
juventude. O Encontro de Formação decorreu no Auditório da Paróquia de Coração de Jesus
e contou com a presença de cerca de 70 participantes, a maioria professores de EMRC, mas
também animadores de grupos de jovens, catequistas da adolescência e dirigentes escutistas.
Fomos acolhidos pelo pároco, Pe. Milton Encarnação, e contamos também com a presença dos diretores do Secretariado da Educação Cristã, Diácono Joaquim Cardoso, e do Secretariado da Pastoral Juvenil, Pe. Tó-Jó. Estava também prevista a presença do nosso bispo, D.
Ilídio Leandro, que não se pode concretizar por motivos de saúde. Ainda assim o nosso bispo
não deixou de nos enviar uma saudação especial e desejar bom trabalho.
Um dos objetivos da organização era sensibilizar todos os participantes para a importância de envolver os jovens no preenchimento do Inquérito sobre o Sínodo 2018. Neste sentido,
o Pe. Tó-Jó, diretor do Secretariado da Pastoral Juvenil, fez uma primeira abordagem ao tema
apresentando os documentos orientadores do Sínodo e o inquérito. Seguiu-se um trabalho de
grupos em que os participantes tinham de responder à seguinte questão: “Como suscitar nos
nossos jovens (16 aos 29 anos) o interesse para responderem ao questionário, de maneira a que
eles levem outros a preenche-lo? (ideias muito práticas)”.
O plenário que se seguiu foi verdadeiramente surpreendente e enriquecedor. Ficou bem
claro o principal objetivo deste encontro, o trabalho de continuidade que deve envolver todos
os agentes de pastoral que trabalham com a juventude. Neste sentido foi criada uma equipa de
trabalho que reunirá amanhã, quarta-feira, para fazer um resumo das propostas apresentadas e
enviar a todos, também aos que não puderam estar presentes (professores, animadores de grupos de jovens, catequistas e dirigentes escutistas), a fim de tornar possível e alargada a implementação das mesmas na diocese de Viseu.
Os trabalhos prolongaram-se depois apenas com os professores EMRC. O responsável
diocesano deu as boas vindas aos docentes oriundos de outras dioceses e que este ano se encontram a lecionar em Viseu; apresentou a nova equipa de coordenação do Ensino Religioso e
coordenou a apresentação do Plano Anual de Atividades. Foram delineadas algumas estratégias
e agendadas futuras reuniões de trabalho para os docentes envolvidos nas atividades específicas
que envolvem os alunos do 2.o ciclo, do 9.o ano e do secundário.
ELENCO DE PROPOSTAS:
1. Da responsabilidade dos Secretariados:
− Disponibilizar em formato Word o questionário para ser preenchido de forma acompanhada nas aulas de EMRC, nos encontros de jovens, etc., previamente à sua inserção on-line.
− Criar uma moldura onde, no Facebook ou noutras plataformas, os jovens possam mostrar que já preencheram o questionário.
− Proliferação de cartazes que posam ser impressos e colocados em ambientes (paroquiais, escolares e outros) onde os jovens vivem.
2. Ao cuidado dos professores, animadores e catequistas:
− Usar as redes sociais para divulgar o link do questionário, a saber:
synod...
O PERFIL DO SEMINARISTA
À vivência da Semana dos Seminários, que decorre de 12 a 19 de novembro de 2017, não
passa despercebida a nova Ratio Fundamentalis Istitutionis Sacerdotalis, da Congregação para
o Clero (outubro de 2016), que orienta a formação sacerdotal com normas gerais que, posteriormente, deverão ser adaptadas às diversas realidades a que presidem as Conferências Episcopais
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de cada conjunto de Igrejas particulares.
Antes de considerarmos o perfil do seminarista, é interessante observarmos o perfil do
acompanhamento na escuta e resposta da vocação, hoje cada vez mais reconhecida como o
“Dom da Vocação Presbiteral”. No documento acima referido, é ainda mais visível a importância do encontro e da relação com Cristo em toda a caminhada, que a Igreja é chamada a mediar
como mãe. Durante muito tempo, os “títulos” que lideraram o processo de uma vocação se referiam maioritariamente aos aspetos institucionais da formação sacerdotal, quanto que cada vez
mais se reconhece a titularidade aos conteúdos dinâmicos da resposta ao evangelho da vocação.
Assim, somos chamados a ver o percurso do acolhimento e da formação com as seguintes etapas: 1ª – Sensibilização para a escuta e a resposta; 2ª – Acompanhamento propedêutico; 3ª – O
discipulado; 4ª – A configuração com Cristo; a síntese vocacional. As instituições Seminário
em Família, Seminário Vocacional e Seminário Maior/Pastoral (Interdiocesano) servem o conseguimento destas etapas por parte dos que são chamados.
Ainda no que toca ao “perfil” do acompanhamento dos jovens na vocação saltam à vista,
naquele documento, dois aspetos muito importantes a ter em conta, entre a escuta e a resposta:
o da gradualidade que considera cada etapa sem o descarte dos conteúdos que têm a ver com
aquela “escuta” da voz de Deus na Igreja; uma resposta em factos que correspondam à liberdade do candidato que se quer entregar à nova aliança de Jesus Cristo. Conclui-se aqui que o
caminho de crescimento na formação presbiteral implica uma conversão contínua, não sendo o
acesso a uma etapa um automatismo, mas uma consequência do crescimento humano, espiritual, moral, intelectual e pastoral.
Quanto ao perfil daqueles jovens em que se notam os sinais do chamamento de Deus a
ser padres, na Diocese de Viseu propõem-se os seguintes elementos de perfil, traduzimos em
critérios de admissão que prometam um percurso feliz de resposta vocacional presbiteral:
CRITÉRIOS PARA A ADMISSÃO
AO ACOMPANHAMENTO PROPEDÊUTICO
Sendo a etapa de Seminário Vocacional um percurso propedêutico do Seminário Maior/
Pastoral (no Seminário Interdiocesano em Braga), com o objetivo fundamental de, para além de
proporcionar um discernimento mais aprofundado da vocação sacerdotal, ajudar o adolescente
a «preparar-se para seguir Cristo Redentor com ânimo generoso e coração puro» (Optatam
Totius, 3). Para a integração na comunidade educativa, propõe-se a atenção dos critérios que se
seguem:
Que a possibilidade de vir a entrar no Seminário venha de uma decisão livre do jovem.
Seja batizado e, pela frequência assídua à catequese, tenha uma consciência mínima de
ser discípulo de Jesus cristo.
São sinais suficientes o desejo de conhecer a própria vocação e o acolhimento do percurso vocacional do Seminário.
Demonstre-se, num modo proporcionado à idade, aquelas qualidades fundamentais de
humanidade, de fé e de disponibilidade que lhe permitam a proposta educativa do Seminário.
Avaliem-se os seus dotes intelectuais requeridos pelos futuros empenhos no estudo.
Considere-se a participação na vida paroquial.
Conheça-se a sua família e tenha-se em conta o parecer e a autorização dos pais.
Tenha-se em conta o parecer favorável do pároco.
Requer-se que tenha havido, por parte do candidato, pelo menos durante um ano, a participação assídua no itinerário do Seminário em Família.
Igreja Diocesana
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CRITÉRIOS PARA A ADMISSÃO
AO SEMINÁRIO PASTORAL/INTERDIOCESANO
«Estabeleceu doze para estarem com Ele e para os enviar a pregar» (Mc 3, 14) é o ícone
do Evangelho que melhor descreve a comunidade apostólica reunida à volta de Jesus, que, sinteticamente, carateriza a etapa da formação sacerdotal. Os principais objetivos do Seminário
Maior ou Pastoral são: intensa vida espiritual, forte experiência comunitária, aprofundado discernimento vocacional, maturação de uma personalidade equilibrada e consistente, aquisição
da necessária competência teológica e cultural, e introdução ao ministério pastoral, a partir de
uma integração harmónica da espiritualidade do presbítero diocesano, que se alimentará de uma
feliz participação da caridade pastoral de Jesus Cristo.
Ser admitido à formação sacerdotal implica:
A assiduidade a um acompanhamento prévio que possibilite a averiguação das alíneas
de a) a f) dos critérios para a admissão ao Seminário Vocacional.
O depoimento do pároco ou de um outro presbítero que ajude a confirmar os dotes humanos e morais, espirituais e intelectuais, saúde física e psíquica, e a vontade reta requerida
para assegurar a consistência do ministério sacerdotal (cf. CDC can. 241 §1).
Ter celebrado o Sacramento da Confirmação, para uma melhor formação na base da
consciência e vivência feliz do ser discípulo-missionário.
Manifestar uma abertura transparente e uma docilidade alegre para se deixar formar na
base de uma identidade segura, uma pertença consciente e uma disponibilidade para o serviço
tão necessária à fraternidade entre os presbíteros e à fidelidade no serviço em comunhão com o
Bispo diocesano.
Para mais informações: www.seminario.diocesedeviseu.pt
Pela equipa responsável:
P. António Jorge dos Santos Almeida
SEMANA DOS SEMINÁRIOS
A Semana dos Seminários é ocasião privilegiada para que os cristãos tomem consciência
da importância do seminário como lugar indispensável para a formação dos futuros pastores da
Igreja. Consciência que resulta da reflexão sobre as implicações da formação inicial, feita nos
seminários, na missão da Igreja e no futuro da fé; consciência que se desdobra em oração ao
Senhor da vinha para que chame trabalhadores para a sua vinha; consciência que se abre ainda
à partilha e ajuda material aos seminários.
O lema desta semana é a frase pronunciada por Maria no episódio das Bodas de Caná:
«Fazei o que Ele vos disser» (Jo.2,5). Após a interpelação dirigida a Jesus - «Não têm vinho!»,
Maria volta-se para os serventes para que estes, seguindo a palavra de Jesus, tudo façam para
que a sua Hora chegue. O apelo da Mãe do céu dirige-se agora a todos e a cada um: aos batizados, chamados a servir o Senhor; a todos os que estão em formação nos seminários; àqueles que
o servem nos vários ministérios e formas de vida consagrada.
O exemplo de Maria mostra que o fundamental é estar com Jesus, caminhar com Ele,
sabendo estar no meio do mundo com atenção às circunstâncias em se pode revelar a novidade
de Deus. Como em Caná, tantas situações de carência, dor ou fracasso podem ser ocasião de
manifestação da misericórdia divina. Para isso é necessário escutar o que o Senhor diz e acolher a sua palavra no coração. Uma escuta que exige a atenção e o discernimento capazes de
interpretar a vontade do Senhor, distinta dos apelos do mundo ou do eco das ambições e moti108
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vações individuais. Ele chama alguns à vocação sacerdotal que tem na sua origem «um dom da
graça divina que se concretiza na ordenação sacramental. Esse dom exprime-se no tempo pela
mediação da igreja que chama e envia em nome de Deus» (Ratio fundamentalis institutionis
sacerdotalis, 34).
O apelo de Maria em Caná sublinha o caráter imperativo do Fazer, isto é, a necessidade de
levar à prática a palavra escutada. Naquela situação tratou-se de exercitar um serviço concreto:
encher as talhas e levar ao chefe de mesa. Desta forma o evangelho evidencia o valor do serviço
humilde e dedicado na concretização do que Jesus manda. O serviço é o horizonte proposto a
todo aquele que quer ser verdadeiro discípulo de Jesus, de modo específico a quem escuta e
responde ao apelo: «Vem e segue-me!». O seminário é tempo de formação na escola do serviço,
é caminho de configuração a Cristo, Cabeça, Pastor, Servo e Esposo, de forma que na ordenação
presbiteral o candidato seja capaz de um dom total de si ao serviço de Deus e do seu povo.
O cumprimento da frase de Maria conduz à realização do primeiro grande sinal de Jesus –
a transformação da água em vinho – e desta forma Ele «manifestou a sua glória e os discípulos
creram nele» (Jo.2, 11). Em Caná, Jesus revela-se como o verdadeiro noivo que está presente
à humanidade para renovar com ela a aliança nupcial e ajudá-la a reencontrar o caminho da
esperança, da alegria, e da paz. No nosso tempo os seminários representam um sinal da esperança para a Igreja e para o mundo porque aqueles que neles se formam em ordem ao ministério
sacerdotal serão expressão da presença de Jesus Cristo, o esposo sempre fiel que também hoje
quer encher de misericórdia e alegria a humanidade que não desistiu de amar.
O Seminário é tempo de estar com Jesus e de aprender com Ele a viver no meio das realidades do mundo; é tempo para exercitar a escuta e aprofundar o discernimento acerca da vontade de Deus; é tempo de cultivar um coração dócil, livre e generoso para o serviço de Deus e dos
irmãos; é tempo para descobrir o estilo mariano da evangelização que valoriza a proximidade,
a ternura e o afeto.
Que Maria nos ajude com a sua intercessão materna para que os seminários sejam comunidades onde se formam verdadeiros discípulos missionários e contribuam «para que a Igreja
se torne uma casa para muitos, uma mãe para todos os povos, e torne possível o nascimento de
um mundo novo» (Evangelii Gaudium, 288).
† António Augusto de Oliveira Azevedo
Presidente da Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios
PADROEIRA DO SEMINÁRIO
Por antecipação, foi celebrada a Festa de Nossa Senhora da Esperança, Padroeira do
Seminário Maior, no início da noite de sexta-feira, 15 de dezembro. O Reitor e a Equipa do Seminário receberam, com muito espírito de festa, os Pais e familiares dos Seminaristas, os seus
Párocos e o Bispo. Foi celebrada a Eucaristia de Festa e seguiu-se a Ceia, com alguns cânticos
natalícios. O convívio terminou, na entrada do Seminário, com a bênção e inauguração de um
Presépio, preparado pelos Seminaristas.
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SEMINÁRIO EM FAMÍLIA
O DOM DA (SAGRADA) FAMÍLIA
No dias 27 a 29 de dezembro de 2017, dentro da Oitava do Natal, a equipa do Seminário
de Viseu acolheu o Campo de Férias de Natal do Seminário em Família. Participaram nele:
Pedro Silva (Vila Longa), Rodrigo Sobral (Silgueiros), Martim Coelho (Santa Comba Dão),
André Barros (Viso), Daniel Chaves (Oliveira de Frades), Diogo Pinto (Vila Maior), Pedro Esteves (S. Miguel do Outeiro), Rodrigo Aguiar (S. José), Francisco Santos (Rio de Loba), Luís
Alegria (Rio de Loba) e Francisco Seixeira (Rio de Loba).
Em clima de férias natalícias, foi oportuno refletir do Dom da Família, contemplada como
o “Berço” a partir do qual se realiza a própria humanidade. Entre jogos e momentos de reflexão
e oração, aprendemos a conviver na possibilidade de pertencer a uma família maior, que é a
comunidade da Igreja onde somos chamados a servir, vislumbrada na “ponte” para a Santíssima
Trindade que é a Sagrada Família de Nazaré.
Também se deu lugar à visita a duas comunidades paroquiais para a celebração da Eucaristia e à iniciação à leitura espiritual que ajuda a construir uma vida bem conseguida entre a
Palavra de Deus e a prática dos valores do Evangelho.
O próximo Campo de Férias está marcado para os dias 27 a 29 de março de 2018 (terça a
quinta), dentro da Semana Santa, onde os rapazes terão oportunidade de acolitar na Missa Crismal, na contemplação da renovação das Promessas Sacerdotais dos seus párocos. Estes Campos
de Férias não substituem a realidade de cada Família como Seminário onde, como Maria e José,
os pais/educadores de cada rapaz podem admirar a possibilidade do Dom da Vocação Presbiteral para a felicidade do seu filho e o bem apostólico da família da Igreja.
Todas as informações estão presentes em www.seminario.diocesedeviseu.pt.
Pela equipa - P. António Jorge
DIOCESE VAI PLANTAR 23 MIL MACIEIRAS NA QUINTA DO SEMINÁRIO
A Diocese de Viseu vai plantar cerca de 23 mil macieiras na Quinta do antigo Seminário
Menor de Fornos de Algodres. A plantação do pomar arrancou na passada terça-feira, 30 de
janeiro, ao final da manhã, com uma sessão simbólica, onde o Bispo da Diocese, D. Ilídio Leandro, plantou a primeira de milhares de árvores de fruto.
A ideia de recuperar o velho pomar de maçãs da Quinta surgiu da necessidade de valorizar
os 10 hectares de terreno que estavam abandonados em consequência do encerramento do Seminário, desde que a escassez de seminaristas, entre o 7º e o 12º ano de escolaridade, levaram a
esta decisão da Diocese, concentrando a formação para o sacerdócio no edifício do Seminário
Maior de Viseu . O projeto agrícola foi comparticipados por fundos comunitários que, entra
agora numa nova fase depois de preparada toda a estrutura agrícola.
Em tempos a Diocese colocou o complexo à venda, mas a falta de interessados na sua
compra levou a encontrar uma alternativa, nomeadamente, recuperar a tradição agrícola da
Quinta. Uma vez que no terreno envolvente ao Seminário predominou sempre a vinha e as macieiras, a Diocese decidiu manter a tradição e replantar o pomar, agora com quatro espécies de
maças definidas. No entanto, é objetivo a médio prazo valorizar também a produção da oliveira.
Quando ainda funcionava em pleno, a quinta era sempre terreno fértil para a produção
destes frutos, abastecendo as cooperativas agrícolas da região na devida época. Com o encerrar
do Seminário, deixaram também de estar presentes os trabalhadores que asseguravam as colhei110
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tas, caindo mesmo em abandono a imensa extensão dos terrenos que a compõe, visível em parte
desde o traçado da A25.
Também visível é o estado de abandono do edifício, agora sem uso, exceto pela concentração aí da sede do recém formado agrupamento do CNE de Fornos de Algodres e por algumas
atividades aí realizadas pela Unidade Pastoral de Fornos de Algodres. Contudo, para evitar a
vandalização ou mesmo os roubos de que a zona vinha sendo alvo, o acesso por estrada foi devidamente vedado, preservando um espaço de tanta importância e significado para a história da
Diocese e de tantos que por aí passaram nos anos da sua formação, como seminaristas.
Aguarda-se agora as colheitas das plantações efetuadas, dando nova vida a todo este terreno da Quinta do Seminário Menor de Fornos de Algodres.
EA/NA
JOVENS EM TAIZÉ
Um grupo de jovens da nossa diocese, acompanhados por alguns professores, foram na
semana das férias do carnaval fazer a experiência de Taizé, uma comunidade pluriconfessional
onde se propõe no silêncio, na meditação e no trabalho comunitário uma experiência de encontro com Deus, além da partilha com gentes de outros lugares e vivências.
Partilhamos aqui a experiência de duas destas jovens, vivida nesta semana.
No site desta comunidade, pode ler-se: “Vir a Taizé significa ser convidado a uma procura
de comunhão com Deus através de orações comunitárias, de cânticos, do silêncio, da meditação
pessoal e da partilha. Uma vinda a Taizé pode ajudar a olhar a vida quotidiana de outra forma,
a encontrar uma grande diversidade de pessoas e a reflectir sobre empenhos na Igreja e na sociedade. Em Taizé, todos participam na vida comunitária e no programa proposto.”
TAIZÉ, O LUGAR MAIS PRÓXIMO DO CÉU
ça.

A comunidade de Taizé é uma comunidade ecuménica cristã situada em Borgonha, Fran-

A vida nesta comunidade foca a oração, a reconciliação e a reflexão cristã.
Com apenas 16 anos eu orgulho-me de dizer que já visitei este lugar e que, durante uma
semana vivi de acordo com o estilo de vida característico de Taizé.
Antes de ir, eu já tinha úvido os meus colegas falarem sobre as experiências que tinham
vivido ali e desde cedo que se despertou em mim o interesse de ir também, de ser eu a viver e a
sentir aquilo que eles muitas vezes não conseguiam explicar.
Assim que surgiu a oportunidade de eu embarcar nesta viagem, não pensei duas vezes
e atirei-me de cabeça e no dia 18 de fevereiro deste ano lá fui eu! Quando entrei no autocarro
ainda não estava bem a acreditar que era desta vez que eu ia viver aquela que viria, mais tarde,
a chamar “melhor semana da minha vida”.
Quando finalmente, depois de 24 horas de viagem, passo por baixo dos 5 sinos que dão
início à comunidade, confesso que chorei de imediato porque estava a olhar para a comunidade
com os meus próprios olhos e a sentir eu mesma a magia contagiante daquele lugar.
No início da semana tudo o que ali acontecia era novo para mim e eu questionava os mais
velhos sobre essas coisas. Fui inserida num grupo de reflexão bíblica constituída por pessoas de
vários pontos do país e onde eu não conhecida ninguém e tive algum receio de me relacionar
com as pessoas mas esse receio desapareceu de imediato pois, as pessoas que faziam parte do
meu grupo puxaram por mim e quando dei conta já está super integrada. Durante o tempo em
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que estava com este grupo, um irmão de Taizé lia para nós uma passagem da bíblia e nós discutíamos sore isso e tentávamos enquadrá-la à realidade de hoje em dia e posso dizer que foi
muito interessante ouvir os pontos de vista as pessoas e falar dos meus também.
Durante o dia tínhamos 3 orações: uma antes do pequeno almoço, outro antes do almoço
e a última era depois de jantar. Cada oração demora mais ou menos 40 minutos e este tempo
passa a voar, cada oração consiste em cantarmos os cânticos característicos da comunidade, na
leitura de passagens bíblicas e nos cerca de 7 minutos de silêncio total que se faz na igreja. Para
mim as orações eram muto emotivas pelo ambiente que era criado.
Numa destas orações dei por mim a olhar em meu redor, a ver as 2500 pessoas que se
encontravam comigo dentro daquela igreja e a pensar como era tão bom estarmos ali todos com
o mesmo propósito, os jovens estavam unidos na fé e era uma coisa tão linda de se ver. E apesar
de as pessoas acharem que não, esta geração de jovens tem muito para dar e tenho a certeza que
vão onde Deus os levar.
Durante toda a semana eu não conseguia avaliar diariamente o que ia sentindo mas com
a semana chegada ao fim tudo mudou.
No fim desta semana percebi que tinha aprendido muita coisas e que queria construir o
meu futuro com base nessas aprendizagens.
Aprendi a viver em simplicidade a dar valor às pequenas coisas e momentos da vida e a
esquecer as coisas materiais, que hoje em dia, dizemos serem indispensáveis à vida.
Aprendi a viver com espírito comunitários todos ajudávamos no que fosse preciso fazer
na comunidade como servir refeições e limpar espaços públicos. Todos nos saudávamos mesmo
que não nos conhecêssemos. E aprendi também o verdadeiro significado das palavras “Alegria”
e “Amizade”.
O que mais me custou foi na última oração – oração das velas, ver todos os jovens a chora
por irmos, naquela noite, abandonar Taizé e eu também chorei, também não queria vir embora
mas esta semana tinha sido um incentivo para eu me tornar uma pessoa melhor e levando o
espírito de Taizé comigo, ajudar outras pessoas a tornarem-se melhores também.
Sem dúvida alguma que é uma experiência para repetir e incentivar pessoas a irem também conhecer, muitas vezes diz-se que Taizé não se explica, sente-se é a mais pura verdade.
Inês Abreu
Dizem que Taizé é o lugar mais perto do céu e sem dúvida que esta experiência fez-me
perceber isso. Muitas das vezes nem tudo o que dizem ser incrível começa da melhor maneira
e isso aconteceu comigo.
Nem tudo começou da melhor maneira, mas isso não quer dizer que esta experiência fosse
sempre assim. Então quando vives Taizé cm as pessoas certas tudo fica melhor e consegue torna
o começo mau num fim bom.
Em Taizé apendi a viver com simplicidade. Para o que muitas é estranho para mim é o
ideal. Comer com uma colher e beber numa taça tornou-se algo que no nosso dia-a-dia nunca
pensaria fazer.
Levantar todos os dias cedo virou rotina e ir a 3 orações por dia tornou-se hábito. Ouvir
os sinos e saber que já falava pouco para as orações deixava-me de coração cheio. Aprendi a
viver em comunidade. Cresci quanto pessoa, Taizé ensinou-me a ser uma pessoa mais “aberta”
para aqueles que me querem bem e a não ter medo de fazer novas amizades. Uma das coisas que
me marcou foram as orações pois para mim antes era difícil o silêncio e nas orações tornava-se
fácil.
Ao longo desta semana apercebi-me que independentemente de frequentarmos a igreja
regularmente u não todos conseguimos sentir a presença de Deus e vivemos a fé. Para mim esta
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foi mais uma experiência para fortalecer a minha fé e encontrar-me em mim.
Estou confiante que um dia viverei mais uma experiência. E quem me dera que toda a
gente pudesse viver o que eu vivi.
Joana Silva
DIA MUNDIAL DAS VOCAÇÕES
“O SILÊNCIO É IMPRESCINDÍVEL PARA QUE POSSAMOS ESCUTAR DEUS”
O que significam estes 55 anos do Dia Mundial das Vocações?
O Papa Francisco aproveita sempre para apelar à Igreja que se deve mobilizar para sentir
as vocações como um fruto da própria vida da Igreja. Para este ano, no 55.º aniversário, há uma
mensagem muito interpelante: Escutar, Discernir, Viver a Chamada do Senhor. No fundo, é levar o interesse pelas vocações ao âmago profundo da realidade. As vocações dependem de toda
a Igreja, em primeiro lugar do testemunho e da vida dos consagrados, mas também dos cristãos
em geral porque só de uma Igreja que vive é que podem surgir crianças, jovens a querer viver a
querer anunciar a vida.
Este dia é uma oportunidade de renovar a missão da Igreja?
O Dia Mundial das Vocações é uma oportunidade para toda a Igreja aprofundar a sua
vocação e a sua missão, consciencializando-se que as vocações de consagração dependem do
testemunho da Igreja. É abrir o coração à palavra de Deus e ao que Deus suscita no coração de
cada um para amar e viver esse amor a Deus e às pessoas numa linha de possível consagração,
de possível doação daquilo que cada pessoa transmite de amor.
O silêncio é fundamental para discernir a vocação?
Sem o silêncio não se ouve o profundo do eco que Deus deixa na nossa vida. O silêncio é
imprescindível para que possamos escutar verdadeiramente a manifestação de Deus em nós.
D. Ilídio Leandro
“O MUNDO É O NOSSO CLAUSTRO”
O que o levou a seguir o caminho da vida consagrada?
FJC – É uma pergunta difícil e, ao mesmo tempo, fácil. Por detrás de tudo está o mistério
deste Deus que se entrelaça na nossa vida. Foi o Senhor quem me levou porque, se calhar, se
formos pelos factos, é difícil dizer. Há coisas na vida que se acreditamos no acaso dizemos que
foi por acaso. Mas não foi por acaso. O Senhor conduziu-me até aqui. Desde muito novo sentia
este desejo do sacerdócio, mas depois foi passando e faltava-me o contacto. Uma coisa é ser
sacerdote, outra coisa é ser religioso e faltava-me esse contacto. Aos meus 19 anos fui para a
Suíça trabalhar e estava lá quando li uma notícia no Jornal da Beira – que recebia onde estava
– que tinham chegado a Viseu uns frades menores conventuais. Regressei a Portugal e vim trabalhar para Viseu. Comecei a vir à Igreja dos Terceiros, primeiro à missa das oito da manhã, ao
domingo, porque depois ia trabalhar. Depois comecei a vir durante a semana, depois vim para
rezar as laudes, depois as vésperas e depois entrei [risos]. Hoje olho para mim e digo que não
podia ser outra coisa.
FAS – Eu venho de uma família religiosa [de Bréscia, Itália], frequentava a Igreja e
vivia num ambiente cristão. As sugestões para a vida religiosa eram muitas, estive na Ação
Católica [Italiana]. Depois comecei a estudar geometria e também arquitetura, mas sentia que
faltava algo para a minha vida: um diálogo mais profundo com Deus, uma vida dada por Deus.
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Encontrei um padre que estava na minha paróquia e ele propôs-me fazer um caminho de acompanhamento espiritual porque havia muita coisa na minha vida que precisava de ser arrumada.
Daí, começou este encontro e emergiu uma necessidade de amar Deus mais profundamente. Fiz
uma peregrinação mariana que foi muito importante, experiências, leituras, muitas coisas que
me levaram a uma decisão de entrar num convento dos Franciscanos. Aí fiz uma procura para
encontrar a minha vocação porque a vocação de cada um é um mistério.
O que representa para si ser um membro da Igreja?
FJC – Penso que é uma grande responsabilidade e, ao mesmo tempo, um grande desafio
fazer parte da Igreja, deste compromisso com o Senhor. Usamos um nome que, ao mínimo erro,
ou à mínima incompreensão é uma grande responsabilidade mas um desafio grande. Seguir o
Senhor, levar o Senhor é levar algo precioso, uma boa notícia que o mundo precisa. Muitas vezes, o desafio é saber como é que eu posso dar ao mundo aquilo que encontrei e que valeu tanto
a pena, para seguir o Senhor.
FAS – É com certeza uma responsabilidade porque esta encontra-se junta com o meu
percurso de vocação. É uma responsabilidade pessoal, de crescer em Deus, encontrar a exigência da Igreja e do mundo e de viver e espalhar o Evangelho, trazendo aos outros a alegria do
Evangelho.
Como vê o mundo atual, onde o afastamento dos jovens da Igreja é cada vez maior?
FJC – O mundo é o nosso claustro, o lugar onde devemos estar, caminhar e anunciar. É
um mundo que desafio por uma razão muito simples. A frase que eu escolhi para colocar na
minha profissão solene sempre me impressionou muito, e que eu queria ter presente ao longo
da minha vida religiosa: ‘Porque Deus amou de tal modo o mundo, que lhe deu o seu Filho
unigénito, não para o condenar mas para o salvar (S. João, 3, 16). O mundo amado por Deus
é este mundo, um mundo que Deus quer manifestar o Seu amor para o salvar. Eu acho que há,
principalmente nos mais jovens, muita confusão. Às vezes não se afastam por maldade mas
porque estão confusos, porque falta uma luz. A nossa dificuldade, da Igreja, é transmitir esta
mensagem como uma bela notícia. Por vezes, o perigo – que o Papa Francisco não se cansa de
combater – é de uma Igreja que pare, que crie muros e se feche em si mesma porque o mundo
mete medo. Não podemos ter medo de caminhar no meio do mundo. Temos de ouvir os jovens
e estar no meio deles.
FAS – Somos franciscanos, vivemos em comunidade, não estamos fechados. Acho que é
um desafio para todos os cristãos porque, por exemplo, os casamentos estão em crise, todas as
vocações. Todos têm responsabilidades. Acho que é necessário viver a vocação cristã e encontrar o mundo, como diz o Papa Francisco, porque o mundo precisa do anúncio do Evangelho. Se
calhar, estamos a reviver os primeiros tempos da Igreja Cristã onde havia mais paganismo. Não
devemos ver a sociedade como um mal, mas como algo que precisa de encontrar o Evangelho.
Não podemos viver o Evangelho sem luta, não entre os cristãos e o resto do mundo mas entre
o Bem e o Mal. Essa luta é transversal ao Homem. Mas sabemos que é uma luta que Cristo
venceu.
Qual é o trabalho que desenvolve na Diocese de Viseu?
FJC – Chegámos aqui em setembro do ano passado. O trabalho não se limita aqui [Igreja
dos Terceiros]. No tempo da Quaresma e da Semana Santa vinham muitas pessoas de todo o
lado da Diocese e encontram-nos aqui. Mas sempre que é possível nós saímos [este fim de semana (7 e 8 de abril)] estaremos com os jovens do crisma, em Vouzela. Vamos ajudar um pouco
as paróquias que nos pedem. A nível nacional temos encontros. No próximo verão iremos a
Assis [Itália] com um grupo grande de jovens de várias partes do país. Acolhemos jovens à procura vocacional – neste momento temos cá dois. Estamos aqui mas estamos disponíveis porque
o nosso claustro é o mundo.
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FAS – A nossa comunidade, como referimento vocacional, é uma das três que existem em
Portugal (Coimbra e Lisboa). É uma referência para os jovens que vêm à procura vocacional.
Frei José Carlos (FJC) e Frei André Scalvini (FAS), Ordem Terceira de São Francisco
“DECIDI QUE QUANDO CRESCESSE QUERIA SER UMA RELIGIOSA”
O que a levou a seguir o caminho da vida consagrada?
A minha motivação começou desde criança, já queria ser uma irmã. Olhando para Moçambique, um país pobre quase em tudo, questionava-me: que apoio posso dar para estas pessoas, para estas crianças que vivem na rua? Fui vendo o que havia no país mas não fornecia
nada, e então eu decidi que quando crescesse queria ser uma religiosa. Procurei uma congregação com que me identificasse e encontrei o Instituto Jesus Maria José: apoiam a família, as
crianças nas creches e escolas, os jovens. É um trabalho com toda a comunidade, dão formação
e há frutos porque esses membros casam pela Igreja. Sou a primeira moçambicana do Instituto,
fiz os votos em 2011, e sinto-me feliz.
É difícil ser freira em Moçambique?
Em Moçambique, por enquanto, há liberdade e respeitam as irmãs. Até agora temos vocações com jovens que querem ingressar, só que às vezes a pobreza não deixa realizar os nossos
objetivos. No meu caso não foi fácil localizar onde estavam as irmãs [Instituto Jesus Maria
José]. Estavam a mais de 140 quilómetros de onde vivia.
Imagino que foi uma aventura chegar lá…
Para sair da minha freguesia [cidade e distrito de Gurué, província da Zambézia] foi
difícil, porque os transportes são poucos e não havia dinheiro. O meu pai pediu à Igreja uma
bicicleta emprestada e arrisquei sozinha porque era muito perigoso irem duas pessoas naquela
viagem, até ao encontro das irmãs. Tinha 14 anos. A minha mãe arranjou-me uma merenda para
eu levar, uma mandioca cozida, que eu pus no saco e fui para a Zambézia, onde estavam as
irmãs. Quando cheguei lá perguntaram-me o que eu estava à procura, e eu respondi que queria
ser irmã. Estava lá uma irmã brasileira e ela riu-se. Ser irmã? Acha que é fácil assim, logo?, disseram-me. Eu, se calhar, deveria ter dito outra coisa, que queria estar com as irmãs, mas aquela
foi a resposta que dei [risos].
Ficou logo lá?
Conversei com as irmãs para ingressar no Instituto e disseram-me que se era mesmo
aquilo que eu queria, elas iam ajudar-me. Quiseram saber se os meus pais tinham autorizado, eu
disse que sim porque sabiam que tinha sido Deus a chamar-me. Voltei para casa e depois regressei ao Instituto fazer uma experiência de quinze dias para conhecer as regras. Em 2004 entrei
como formanda, depois fui para Angola [para formação] e regressei a Moçambique. Como fui
a primeira irmã moçambicana, as irmãs acharam que eu podia ser uma motivação para outras
jovens, e fiz encontros em Moçambique.
Sei que está a fazer um curso de Educação Básica, na Escola Superior de Educação de
Viseu. Esse é um projeto que visa ajudar essas pessoas em Moçambique?
Cheguei a Portugal em 5 de março de 2016, e estou a fazer a licenciatura em Educação
Básica, no Politécnico de Viseu. Este curso é uma aposta para Moçambique. As irmãs pediram-me para vir tirar este curso porque o nosso Instituto está mais ligado à educação. Como em
Portugal o ensino tem mais qualidade do que em Moçambique... Depois voltarei para Moçambique para exercer lá o curso porque as crianças precisam do nosso apoio. Esse foi um objetivo
da nossa fundadora, a Madre Rita, de ajudar as famílias e as crianças.
Vai de hábito para a escola?
Vou assim vestida, com o hábito, o véu. No início, elas [colegas de curso] perguntavam
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porque é que eu estava ali, e diziam que estava a perder o meu tempo. Nos primeiros dias eu
até ficava admirada. Questionava se aqui não se podia viver assim. E algumas até me diziam
para tirar isto [o véu]. Isso foi no ano passado. E eu respondia que foi uma opção que fiz, livre
e consciente, porque ninguém me obrigou. Já fiz os meus votos e este é o meu compromisso.
Vê nessas atitudes um reflexo do mundo atual, onde o afastamento dos jovens da Igreja é
cada vez maior?
É o tempo em que estamos, verem assim uma jovem na vida consagrada não lhes faz
muito sentido. Os jovens estão muito afastados da Igreja, e às vezes tento dar o meu testemunho
e agora algumas colegas já entendem.
O que representa para si ser um membro da Igreja?
Para mim é ser alguém que pode dar o seu contributo, mesmo não sendo freira, mas procurando ser fiel ao que a Igreja nos propõe.
Qual o trabalho que desenvolve na Diocese de Viseu?
Para além do curso também tenho algumas atividades aqui [Lar-Escola Santo António].
Apoio na rouparia, sou sacristã e salmista. Apoio segundo as minhas competências.
Sei que quer deixar um apelo final…
Sim, primeiro quero agradecer a oportunidade que o Instituto me deu para estar aqui, na
terra onde nasceu e viveu a nossa fundadora [Madre Rita]. Sendo a primeira moçambicana estou aqui a procurar beber das fontes. Eu lia os livros, mas agora que posso estar nos sítios onde
ela andou, o caminho que ela pisou é uma alegria. Já estive muitas vezes na Casa Memorial
da Madre Rita [Casalmendinho, Ribafeita], e tenho a história desta Igreja [de Santo António],
onde ela sempre veio para fazer as suas orações. Também quero deixar um apelo aos jovens que
nunca desistam dos seus objetivos, porque o Senhor chama todos os dias. Que eles escutem essa
Luz que chama porque hoje a seara é grande e os trabalhadores são poucos. O Senhor precisa
destes jovens. Deixem de escutar o barulho do mundo e oiçam também essa voz.
Irmã Teresa Lázaro Ernesto,
Instituto Jesus Maria e José
CERIMÓNIA DA BÊNÇÃO DAS PASTAS EM VISEU
JUNTOU MILHARES DE PESSOAS NO ADRO DA SÉ
O adro da Sé encheu-se de estudantes e familiares para assistirem à cerimónia da bênção
das pastas no passado domingo, 29 de abril. A cerimónia religiosa, que decorreu ora debaixo de
chuva, ora de sol, como foi norma naquela tarde, foi presidida pelo Bispo da Diocese, D. Ilídio
Leandro, e concelebrada por diversos sacerdotes de Viseu e das Dioceses de Lamego e Viana
do Castelo.
D. Ilídio enfatizou o momento histórico que ali tinha lugar, com a bênção das pastas dos
finalistas que estão a terminar um percurso no ensino superior. O Bispo de Viseu cedo lançou
o apelo de “criar aqui um ambiente de oração de fé”, a que os finalistas corresponderam com o
abanar das pastas repletas das fitas coloridas. E pouco depois voltaram a abanar as pastas, dessa
vez mais efusivamente, quando D. Ilídio questionou: “onde é que estão os finalistas?”.
“Caríssimos amigos finalistas, as minhas saudações e os meus parabéns muito sinceros”,
referiu D. Ilídio, lembrando em seguida o caminho “que vos trouxe aqui em festa para agradecer a Deus, aos vossos pais, à escola, aos professores, aos amigos”.
Num caminho que começa agora para os estudantes quase recém-formados, o Bispo garantiu que “Deus quer-vos ajudar”, mas também lembrou que “a felicidade tem regras e condições, os melhores projetos e os mais belos ideais têm regras e condições”. E, no final, voltou a
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sustentar a importância do momento vivido, lembrando que “sereis construtores numa sociedade mais bela”.
SEMINÁRIO INTERDIOCESANO DE S. JOSÉ
Para a reunião ordinária deste ano letivo, deslocaram-se a Braga, ao Seminário Interdiocesano, os Bispos de Bragança-Miranda, Guarda, Lamego e Viseu, onde houve a reunião,
habitual, do fim do ano lectivo. Teve lugar no dia 16 de Maio. Depois da reunião de trabalho
com os Reitores e a Equipa do Seminário, seguiu-se o almoço com os Seminaristas, onde esteve
presente o Arcebispo de Braga – D. Jorge Ortiga. O encontro terminou com a Eucaristia, presidida por D. José Cordeiro – Bispo de Bragança-Miranda, principal responsável neste ano.
COLÉGIO DA VIA-SACRA
CONCERTO DE FINAL DE ANO
O Colégio da Via-Sacra apresenta, no próximo dia 15 de junho, sexta‑feira, pelas 21h30,
no Multiusos de Viseu, o seu Concerto de Final de Ano.
Trata-se de uma apresentação diversificada de temas musicais portugueses e estrangeiros,
conhecidos do público, além de outros de música clássica.
A segunda parte, e uma vez que o Colégio comemora 110 anos de existência, evocará
temas do musical “Centésima Lição”, apresentado por ocasião do seu Centenário.
A entrada é livre.
Convidam-se todos os que queiram assistir ao espetáculo a estarem presentes.
COLÉGIO DA VIA-SACRA
CONCERTO DE FINAL DE ANO
O Multiusos de Viseu foi palco, na passada 6.ª-feira, dia 15 de junho, à noite, do Concerto
de Final de Ano do Colégio da Via-Sacra. Cerca de 700 alunos e professores, distribuídos por
coro e orquestra, apresentaram variados temas musicais portugueses e estrangeiros conhecidos
do público. Para a segunda parte, e porque o Colégio comemora 110 anos de existência, foram
recuperadas algumas canções do musical “Centésima Lição”, apresentado por ocasião do seu
Centenário.
Ficaram na memória temas como “Será Amor” ou “Canção de Madrugar”. Também “Música” e, em especial, “ComPassos de Arte” (temas imortais, respetivamente, de John Miles –
“Music” e dos Queen – “Bohemian Rhapsody”), com letras originais, evocativas de momentos
do Colégio, foram apresentados neste Concerto.
Momento marcante foi igualmente a homenagem prestada com a canção “Caminho”,
com letra original e com a melodia do famoso tema “My Way”, ao Sr. Bispo D. Ilídio Leandro,
aplaudido de pé, no fim, pelas mais de 2000 pessoas presentes.
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ENCONTRO DIOCESANO DOS JOVENS
No dia 14 de julho de 2018, o sector da Pastoral da Juventude da Diocese de Viseu realiza mais um “Siloé”* como ENCONTRO DIOCESANO DOS JOVENS, com o objetivo de
Proporcionar uma caminhada aos jovens da Diocese de Viseu que, desde os 6 arciprestados,
os leve a experimentar o encontro das diferentes realidades e sensibilidades juvenis da nossa Igreja Diocesana; e acolher no seio da aventura juvenil os jovens crisma(n)dos dos vários
arciprestados, testemunhando a alegria de ser jovem e discípulo-missionário de Jesus Cristo.
Destinatários são os jovens de todos os grupos, movimentos, associações ou obras dos
6 arciprestados da Diocese de Viseu; jovens crismados neste ano pastoral 2017-2018; outros
jovens que os catequistas do 10º ano de catequese e animadores considerem importante acolher
no acompanhamento a partir deste evento.
O TEMA indicado pelo Papa Francisco para este ano pastoral 20107/2018 é «Maria, não
temas, pois achaste graça diante de Deus (Lc 1, 30).
O programa:
09:30 - ACOLHIMENTO/ORAÇÃO nas Termas S. Pedro do Sul
10:00 - CAMINHADA
12:30 - ALMOÇO partilhado em Vouzela
14:00 – JOGO/AVENTURA
16:00 - MOMENTO DE ORAÇÃO FINAL
17:00 - LANCHE/DESPEDIDA
Mais informações e inscrição em www.juventude.diocesedeviseu.pt
*Siloé é uma palavra quer dizer “Enviado” e sugere-se, com este nome, “batizar” o encontro anual de jovens que, a partir do Crisma (ou à volta da celebração deste Sacramento) se
percebem com aquela maturidade suficiente para levar do “reservatório” do ser de discípulos a
coragem de ser missionários na e a partir da Igreja que somos, para o mundo onde vivem outros
jovens sedentos de Jesus. Os assistentes e os representantes arciprestais da Pastoral da Juventude de Viseu apresentam, com este encontro, uma nova forma de reprogramar o acompanhamento dos jovens que, para além deste evento anual, se requer mais concentrada nos arciprestados
e nas paróquias/unidades pastorais.
P. António Jorge
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6. BENS CULTURAIS

OS INCÊNDIOS E O PATRIMÓNIO RELIGIOSO
Os recentes incêndios que devastaram vários concelhos da nossa Diocese têm suscitado
múltiplas reflexões sobre as medidas a adotar para que catástrofes desta dimensão não voltem a
ocorrer. Felizmente, os espaços religiosos não foram afetados e alguns deles foram procurados
por muitas pessoas como local de proteção. Também nos espaços da Igreja devem ser adotadas
medidas para evitar os riscos de incêndio e para que, num contexto de incêndio na envolvente, os edifícios reúnam as condições que diminuam os riscos de danos ou de total destruição.
Muitas das nossas igrejas constituem locais de significativo risco, pelo que é necessária uma
observação cuidada de cada edifício e a avaliação de vários agentes que podem potenciar um
incêndio.
São diversos os fatores de risco, que frequentemente encontramos, nomeadamente: instalações elétricas e equipamentos deficientes e sobrecarregados, muitos dos quais colocados
de forma arbitrária em retábulos e outros locais inadequados; projetores mal posicionados e
próximos de materiais facilmente combustíveis (destacamos a colocação de projetores nos tetos
das tribunas, junto às imagens), velas, incluindo as de cera liquida, em suportes instáveis e sem
a devida proteção; acumulação de materiais facilmente inflamáveis como velas, produtos de
limpeza, esponjas de flores, alcatifas, etc.; aparelhos de aquecimento com gás e sem a necessária manutenção e arrecadações com obras de arte e muito pó acumulado. Para além do espaço
interior, também no exterior e na envolvente são recorrentes alguns fatores de risco como: a
existência nos adros de vegetação muito próxima e sem a devida manutenção e limpeza; acumulação de materiais facilmente combustíveis nos telhados como folhas, ramos, etc., ausência
de bocas de incêndio nas proximidades e a existência de obstáculos que podem dificultar a
acessibilidade ao edifício por parte dos bombeiros.
É fundamental que sejam assumidos alguns procedimentos de proteção: assegurar que
as velas ficam devidamente apagadas; fazer uma revisão de toda a instalação elétrica por um
técnico e garantir a sua manutenção periódica; desligar os equipamentos elétricos, bem como
no quadro elétrico os circuitos que não sejam necessários; não utilizar aparelhos a gás; verificar
as arrecadações e efetuar a limpeza com frequência e não acumular produtos inflamáveis e materiais.
Os recursos técnicos, sempre que possível, devem também ser considerados. Podem ser
colocados sistemas de deteção, conformados a edifícios desta tipologia, cujo alarme sonoro será
fundamental para a celeridade das equipas de socorro. Mais acessível é a colocação de extintores, devendo existir um extintor de Pó Químico Polivalente (ABC), destinado aos fogos que
deflagrem em matérias sólidas, e um de CO2, que deverá ser colocado junto ao quadro elétrico,
pois destina-se especificamente aos equipamentos elétricos.
Na envolvente deve evitar-se a proximidade de vegetação, as árvores existentes devem
ser cuidadas e os telhados devem ser limpos com regularidade. Também devem ser avaliados os
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riscos decorrentes da existência de florestas nas proximidades.
Em caso de incêndio deve ser imediatamente estabelecida comunicação com os bombeiros e, tratando-se de um pequeno foco, pode ser utilizado o extintor portátil, mas sem correrem
riscos. Na eventualidade de tal não ser possível, todos necessitam de abandonar o local e as portas e janelas devem ficar encerradas. É importante que quando os bombeiros chegarem o acesso
ao adro esteja desimpedido e que lhes sejam fornecidas as informações que eles considerem
pertinentes em relação ao espaço e às suas condições. O tempo de chegada dos bombeiros e o
início do combate ao incêndio será decisivo para a possibilidade de preservação do património
da igreja.
O fumo, o calor e a água utilizada no combate ao incêndio são elementos extremamente
destrutivos para o edifício e património interior, pelo que os danos devem ser devidamente analisados por técnicos, antes de se proceder a remoções e a limpezas.
Será fundamental que estes procedimentos de prevenção sejam enquadrados em planos
de segurança para as igrejas, nos quais devem ser devidamente avaliados os fatores de risco e
as ações a desenvolver em situações de perigo. Prevenir é seguramente o melhor caminho para
evitarmos que vidas humanas e o património se percam.
Departamento dos Bens Culturais
NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA
O alcance e a importância da devoção dos cristãos a Maria , Mãe de Jesus e dos Homens,
corporizou-se ao longo dos séculos nas inúmeras titulações sob as quais é invocada, algumas
comuns a toda a Igreja, outras circunscritas a determinadas regiões ou pequenas comunidades,
bem como nas inúmeras celebrações, festas, igrejas, altares, monumentos evocativos, etc., que
lhe são dedicados.
A invocação de Nossa Senhora com o título da Esperança encontra-se associada a duas
vertentes, que se complementam:
- a gravidez da Virgem Maria, pela Esperança que transportava no seu ventre;
- a esperança que ela representa para todos os que a invocam.
A devoção a Nossa Senhora do Ó foi particularmente expressiva no período medieval,
pelo que a proibição da representação da maternidade de Maria com o Concílio de Trento, suscitou a sua substituição pelas invocações de Nossa Senhora da Expectação e de Nossa Senhora
da Esperança. Na iconografia, a tradicional representação da Virgem com o ventre proeminente
pelo estado de gravidez, foi substituída pela sua figuração com o Menino ao colo, Ele que representa a esperança da salvação para a humanidade. Entre as várias esculturas do diocese de
Viseu com esta invocação destacamos a imagens de Nossa Senhora da Esperança da capela da
povoação de Abrunhosa, freguesia de São Miguel de Vila Boa, concelho de Sátão, e a do Santuário de Mouraz, concelho de Tondela. Nestes espaços religiosos o culto a Nossa Senhora da
Esperança assume grande relevância, atraindo muitos fiéis. Na escultura da capela de Cagido
(paróquia de Óvoa, Santa Comba Dão) a presença de um fruto na mão direita de Nossa Senhora
reforça o simbolismo do fruto que transportou no ventre, o Menino, que segura com o braço
esquerdo. Na igreja paroquial de Senhorim, dedicada a Nossa Senhora da Esperança, a imagem
da Virgem, executada em calcário, encontra-se sentada, com o Menino ao colo, e a ligação entre
Mãe e Filho é reforçada pela pomba do Espírito Santo, que ambos seguram.
Maria, que viveu as virtudes da Fé, da Esperança e da Caridade, como uma Mãe está sempre atenta às necessidades dos filhos, representa, assim, a esperança para todos os que invocam
o seu auxílio para os dificuldades pessoais e da humanidade. Ela é a mediadora privilegiada
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junto de Deus, pelo que na liturgia é referida como a Esperança dos desesperados. Sob a proteção de Nossa Senhora da Esperança Pedro Álveres Cabral realizou a viagem da “descoberta” do
Brasil, transportando uma imagem da Virgem consigo. Plasticamente, para além da tradicional
representação de Nossa Senhora com o Menino ao colo, esta fé na Mãe da Esperança, na qual
se vão ancorar as esperanças dos cristãos, traduz-se na sua figuração sem o Menino e com uma
âncora aos pés, como exemplificam as duas esculturas do Seminário Maior de Viseu, dedicado
a Nossa Senhora da Esperança, desde a sua fundação em 1587.
O olhar, a presença de fé e de esperança de Maria, acompanha de forma especial a caminhada silenciosa do Advento, de preparação, de libertação, de conversão e de espera por aquele
que Ela recebeu no seu seio para O oferecer ao mundo.
À VOLTA DOS PRESÉPIOS EM VISEU
Com o simbolismo que é lhe é devido, e bem explicado pelo Padre Jorge Seixas num artigo publicado nesta edição do Jornal da Beira (ver página 4), o Presépio é a imagem principal
das aldeias e cidades que ainda mantém a tradição de os conceber, mas também dos espaços
públicos sejam eles civis ou religiosos.
Este ano, Viseu está repleta de verdadeiras obras de arte: nas escolas, nas repartições públicas, nos hospitais, instituições sociais, nas praças e ruas. O jornal da Beira começa aqui um
périplo pelos Presépios mais significativos que vai visitando até ao Dia de Reis.
Esta semana o destaque vai para o Presépio que se encontra na Casa Episcopal, a residência oficial do Bispo da Diocese, D. Ilídio Leandro.
CASA EPISCOPAL
“Centramo-nos na figura do menino Jesus como representação do amor que estrutura
toda a nossa vivência e a família como berço da humanidade, de acordo com o título do Plano
Pastoral.
Ao Presépio associam-se dois textos. Um, escrito pelo nosso Bispo D. Ilídio, fala-nos
do amor, e o outro fala de Menino Jesus e é retirada da homilia do Papa Francisco da noite de
Natal.
O Presépio pertence ao Museu da Catedral, sendo também uma forma de valorizarmos e
de darmos a conhecer o património, integrado naquilo que é a sua essência: falar-nos do amor
de Deus pela humanidade.
A peça é de cerca de 1775, atribuída a Machado de Castro e oferecida à Catedral pelo
Bispo D. Frei José do Menino Jesus.
Fica o convite para visitar o Hall de entrada da Casa Episcopal onde se encontra esta peça
até dia 8 de janeiro”.
CATEDRAL
“Na Catedral de Viseu faz-se a caminhada até ao Natal através do Presépio. Uma caminhada que é tempo de Esperança, de Amor e de Alegria. Começamos com a visita do Anjo a
casa de Maria: a Anunciação”.
Trata-se de um Presépio feito com materiais da natureza que faz a evolução do período do
Advento, Natal, e Reis.
Esta dinâmica começa com o tema da anunciação com a presença do Anjo e de Maria no
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interior da sua casa, os trabalhadores e o pastor que no seu quotidiano esperam a vinda do Salvador. Na semana anterior ao Natal, José passa a figurar no interior da casa de família, aceitando
Maria como sua esposa.
No dia de Natal a casa transforma-se em estábulo para acolher o Menino símbolo do amor
de Deus por todos nós, aproximando-se o Pastor e o Anjo em adoração. Após o dia de Natal
começam a aproximar-se os Reis Magos, guiados pela estrela”.
Departamento dos Bens Culturais
O PRESÉPIO HOJE
Qual a relação entre São Francisco e o presépio?
Em 1223, exatamente no dia 29 de Novembro, o Papa Honório III com a Bula “Solet annuere” aprovou definitivamente a Regra dos Frades Menores. Nas semanas seguintes Francisco
de Assis dirigiu-se para a ermida de Greccio, onde expressou o seu desejo de celebrar o Natal
naquele lugar.
Para alguém, ele disse que queria ver com os “olhos do corpo” como o menino Jesus foi
deitado numa manjedoura. Portanto, determinou que fossem levados para um lugar estabelecido um burro e um boi – que de acordo com a tradição dos Evangelhos apócrifos estavam junto
do Menino - e sobre um altar portátil colocado na manjedoura foi celebrada a Eucaristia. Para
Francisco, como os apóstolos viram com os olhos corporais a humanidade de Jesus e acreditaram com os olhos do espírito na sua divindade, assim todos os dias quando vemos o pão e o
vinho consagrados sobre o altar, acreditamos na presença do Senhor no meio de nós.
Na véspera de Natal em Greccio não havia nem estátuas e nem pinturas, mas apenas uma
celebração Eucarística numa manjedoura, entre o boi e o jumento. Só mais tarde é que este
evento inspirou a representação do Natal através de imagens, ou seja, por meio do presépio, no
sentido moderno. Para São Francisco era muito importante a encarnação, ou seja, o facto do
Senhor estar presente por meio de sinais e de gestos, antes de mais nada, pelos sacramentos. A
celebração de Greccio coloca-se neste contexto.
Como se explica a popularidade e a difusão dos presépios?
Francisco morreu em 1226 e em 1228 foi canonizado pelo Papa Gregório IX; a partir
daquele momento a sua história foi contada e, graças também à obra dos Frades Menores, a devoção a São Francisco de Assis espalhou-se. Como consequência, o acontecimento de Greccio
foi conhecido por muitas pessoas que desejavam imitá-lo, passando a apresentar e a promover
o presépio. Desta forma se tornou património da cultura e da fé popular.
Qual é o significado e porque é que a Igreja convida os fiéis a representar, construir, ter
presépios em casa e em lugares públicos?
A Igreja sempre deu importância aos sinais, especialmente litúrgico-sacramentais, tendo
sempre o cuidado de que não terminassem numa espécie de superstição. Alguns gestos foram
encorajados porque eram considerados adequados para a propagação do Evangelho e entre esses está justamente o presépio que, através da sua simplicidade dirige toda a atenção para Jesus.
Qual é a relação entre o presépio e a arte? Porque é que tantos artistas o têm pintado,
esculpido, narrado, ....?
O presépio presta-se às representações na qual o particular pode se tornar o sinal da realidade quotidiana da vida. E esses detalhes da vida humana - os vestidos dos pastores, as ovelhas
pastando, o menino preso à saia da mãe, etc - foram representados também como indícios do
realismo cristão que procede da Encarnação.
Será que a devoção popular pelo presépio ainda é muito difundida entre o povo? Deve
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ser estimulada ou limitada?
Como São Francisco, cada homem e mulher precisa de sinais; alguns já são incompreensíveis enquanto que outros pela sua simplicidade e imediatismo têm ainda uma eficácia. Entre
estes podemos colocar o presépio e, portanto será sempre bem vinda a sua propagação.
P. Jorge Seixas
A ROTA DOS PRESÉPIOS COMO TESTEMUNHOS DA TRADIÇÃO
E IDENTIDADE LOCAIS
“Jesus continua a vir em cada Natal para nos lembrar de que renasce em cada irmão necessitado e não nos quer muito presos ao próprio presépio como não quis os Apóstolos muito
a olhar para o céu na sua Ascensão. Então, andemos de presépio em presépio, a repetir a Sua
caridade...”. A mensagem é do cónego António Jorge, diretor do seminário de Viseu. Publicou-a
na sua página do facebook como pensamento para este tempo de Natal, mostrando que ajudar o
próximo é o melhor gesto que podemos ter.
Mas o Presépio é o testemunho de um tempo. E no Seminário que dirige está o Presépio
podendo ser, esta semana, o início de mais uma rota para ver dezenas de presépios que estão
espalhados pelo concelho de Viseu. A Câmara Municipal quis este Natal juntar-se ao périplo e
integrou como novidade na programação natalícia para o concelho a ‘Rota dos Presépios’. “O
objetivo foi criar um envolvimento mais forte e mais extenso nas comemorações do Natal no
concelho”, explica o vereador da Cultura e Património, Jorge Sobrado.
Quem viajar pelas 25 freguesias encontra presépios que são verdadeiros postais de Natal
e sobretudo testemunhos de tradição e identidade locais, onde os cenários de Natividade estão
presentes, sejam nas figuras do Presépio conseguidas a partir da palha que restou as colheitas
da terra no verão, seja nos materiais recicláveis, nas formas mais modernas de explicar o nascimento, ou mesmo a partir da natureza no seu estado mais puro com a caraterização fiel da região
onde Viseu se encontra inserida.
“Considerámos que estávamos em condições de dar mais passos em frente no sentido
de envolver as freguesias nesta comemoração coletiva e, portanto, avançámos com a Rota dos
Presépios que, no fundo, é um desafio a todas as freguesias para que pudessem criar pelo menos um Presépio num largo central, ou no Adro da Igreja, envolvendo também a sua própria
comunidade, seja uma coletividade, uma associação ou um grupo de escuteiros”, adianta Jorge
Sobrado.
De acordo com o vereador o objetivo até ultrapassou as expetativas: “Temos mais de 30
presépios o que quer dizer que das 25 freguesias algumas consideraram até a possibilidade de
fazer mais do que um” (como foi o caso da freguesia de Viseu que tem no rossio e na localidade
de Gumirães).
Esta semana o júri está a fazer o seu trabalho para premiar os melhores. “Os mais criativos e aqueles que no fundo têm mais qualidade”, destaca o vereador da cultura da Câmara de
Viseu, ao anunciar que a ‘Rota dos Presépios’ em formato de concurso vai em janeiro eleger os
três melhores presépios desta rota que é já visitável.
O Jornal da Beira continua a divulgar alguns dos presépios que se podem observar no
concelho. Depois de uma passagem pela Catedral, onde através do Presépio se faz a caminhada
até ao Natal; e pela Casa Episcopal onde se encontra o Presépio centrado na figura do menino
Jesus como representação do amor que estrutura toda a nossa vivência e a família como berço
da humanidade, foi esta semana visitar os presépios de Rio de Loba, Abraveses, Vildemoinhos
(freguesia de Repeses e S. Salvador) e Gumirães (freguesia de Viseu).
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JORNAL DA BEIRA, “A VOZ” DA DIOCESE DE VISEU
EM 9 DE JANEIRO, COMPLETA 97 ANOS
Completa-se mais um ano desta já longa e bem escrita existência, a 9 de janeiro.
Jornal da Beira tem já esta impressionante idade de 97 anos completos a ser veículo de
informação, de formação, a ser esta “voz” constante junto de cada leitor, numa fidelidade que
se vai fazendo de pequenas notícias e grandes acontecimentos, de momentos de proximidade e
de oportunidades de reflexão e maior conhecimento.
Desde o seu primeiro número, no ano de 1921, em cada página procurou refletir e fazer
notícia desta região, da cidade de Viseu em que sempre se inseriu, desta Diocese que é sua razão
de ser, acompanhando a ação pastoral dos sucessivos Bispos, de cada comunidade paroquial e
arciprestado que faziam chegar estas mesmas informações, mas sendo sempre uma leitura dos
acontecimentos marcantes de toda a vida e de todas as transformações sociais ocorridas.
Acompanhando os progressos tecnológicos, foi também renovando a sua imagem, procurando cativar leitores e sendo o rosto da informação da Diocese de Viseu.
Na última edição deste ano 97, orgulha-se de continuar e perpetuar os propósitos e intenções com que surgiu.
Semana após semana, este jornal torna-se presença junto dos seus leitores, que fazem
parte sem dúvida desta longevidade.
A eles, a todos os que esperam sempre este semanário em cada edição, o bem haja de
quem quer continuar deste lado a escrever e documentar esta história.
Por vós, por todos os colaboradores, por todos os que por nós fazem chegar as suas mensagens e imagens, esta história irá continuar, em cada semana, em cada número deste já avançado na idade, mas bem conservado, Jornal da Beira.
NA
DEPARTAMENTO DOS BENS CULTURAIS
DA DIOCESE DE VISEU
10 ANOS AO SERVIÇO DA IGREJA
O início de um caminho
Em 1968, D. José Pedro da Silva criou a Comissão da Sagrada Liturgia, que compreendia
três estruturas: a secção de Liturgia, a secção de Música Sacra e a secção de Arte Sacra. Esta
última era composta pelo Cónego Luís Barreiros, o Pe. António Augusto Tavares, o Pe. Sílvio
Duarte Henriques, o Pe. António Barros Barbosa e o Pe. Celso Tavares da Silva, desenvolvendo várias iniciativas orientadas para a preservação e valorização do património da diocese,
incluindo o fundo documental. Uma acção que foi fortalecendo a sensibilidade e a importância
de serem adoptados procedimentos adequados a esta área específica. A realização de quadro colóquios, entre 2001 e 2007, numa parceria entre a Diocese de Viseu e a Universidade Católica,
foi consolidando este percurso direccionado para a salvaguarda dos bens culturais da Igreja.
A 6 de Janeiro de 2008, D. Ilídio Pinto Leandro considerando que o “Património Religioso da Diocese constitui um Bem Cultural, Social e Religioso que todos somos chamados a
cuidar, a preservar, a estudar e a colocar ao serviço, como meio de evangelização, de divulgação
e de conhecimento histórico” e que “faz parte desta missão, a conservação ao serviço do culto,
da cultura e da pastoral e, por isso, importa ter em conta o seu inventário, o seu estudo, a sua
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arquivação, a sua renovação, bem como, também, a sua conservação em museu e a disponibilidade deste para a visita, estudo e investigação”, procedeu à reestruturação dos organismos
vocacionados para esta área, substituindo a Comissão de Arte Sacra por duas novas estruturas:
a Comissão para a Arquitectura Religiosa e Espaços Litúrgicos e o Departamento dos Bens
Culturais, Arquivos e Museu.
Os projectos desenvolvidos por este Departamento ao longo dos 10 anos configuram a
abrangência dos bens culturais da Igreja, com áreas muito diversificadas: museus, arquivo,
exposições temporárias, formação, inventário, investigação, orientação e acompanhamento das
intervenções de conservação e restauro, actividades de dinamização do património, etc. A especificidade e as exigências associadas a cada uma das áreas condicionou a concretização de
algumas iniciativas, mas muito foi possível realizar com a generosa colaboração dos membros
do Departamento, dos sacerdotes, das comunidades paroquiais e de muitos amigos. Também
fundamentais foram as parcerias estabelecidas com diversas instituições, câmaras municipais,
museus, paróquias, alguns secretariados e organismos diocesanos, bem como o apoio de vários
mecenas. Um trabalho em comunhão que possibilita a articulação de competências, conhecimentos e recursos que são fundamentais para a qualidade e eficácia dos projectos. Aproveitamos para endereçar o nosso agradecimento a todos os que com amizade, colaboração, generosidade e apoio nos têm acompanhado nesta caminhada.
Depois de entre 2008 e 2013 estar a funcionar no Seminário Maior de Viseu, o Departamento dos Bens Culturais transitou para os espaços da Casa Episcopal, especificamente vocacionados para a cultura, concretamente: o Arquivo Histórico, o Gabinete de Inventário, o
Departamento dos Bens Culturais e as oficinas de restauro.
Projetos em destaque
Nas iniciativas de salvaguarda, valorização e dinamização dos bens culturais, procuramos
sempre considerar a missão cultural e pastoral que esses bens podem e devem cumprir.
Uma das estratégias que se revelou estruturante no processo de preservação e dinamização
dos bens culturais foi a realização de exposições temporárias. Nestes dez anos apresentámos dezassete exposições temporárias, duas das quais em formato virtual, e outras duas foram itinerantes, tendo sido apresentadas em vários locais da diocese: “Da Palavra à Imagem” (2008), “São
Paulo, as formas da Fé” (2009), “Arte e Vida. Vida e Arte” (2009), “Arte, Poder e Religião nos
tempos medievais. A identidade de Portugal em construção” (2009), “Os Brilhos do Invisível.
A arte na realização sacerdotal” (2010), “Os Rostos de Cristo” (2010), “Exposição Multimédia
SOS Igreja Segura” (2011), “São Teotónio, patrono da diocese e da cidade de Viseu” (2012),
“31 dias com Maria” (virtual, 2013) “A Paixão do Menino Jesus” (2014), “Avé-Maria” (2015),
“Entre «Papéis Velhos», Deambulando pela(s) História(s) no Arquivo Histórico da Diocese de
Viseu” (virtual, 2015), “Entre Deus e os Homens, a arte na Igreja de Viseu” (2016), “O Amor
de Deus ao longo dos Tempos Litúrgicos” (2016), “Eu Creio” (2016), “Fragmentos do Amor de
Deus” (2016/2017), “Sudário” (2017) e “Metamorfoses na Catedral de Viseu” (2017).
Sendo nosso objectivo a descentralização, diversificámos o local de implementação de
algumas destas exposições, tendo sido possível a sua realização em Santa Comba Dão, Sátão,
Vila Nova de Paiva, Vouzela e Penalva do Castelo. Esperamos no futuro poder disponibilizar
estas iniciativas a outros locais da Diocese.
As obras de arte que integram estes projectos expositivos, criadas para manifestação da
Glória de Deus, em diferentes épocas, pelas comunidades de crentes da Diocese de Viseu, ainda
que distantes do seu contexto original, foram inseridas em narrativas expositivas que resgatam
o seu sentido de anúncio e revelação do Mistério de Deus, em paralelo com a sua beleza e interesse histórico, numa abertura à contemplação e compreensão alargadas, num acolhimento
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universal, independente das crenças, das conceções e vivências de cada visitante.
Para além das potencialidades de evangelização e de fruição cultural que as exposições
proporcionam, acresce a importância que representam em termos de preservação do património. Foram mais de duas centenas as peças que foram objecto de intervenção de conservação e
restauro para serem expostas, algumas das quais foram seleccionadas pela urgência de serem
recuperadas, outras foram resgatadas de arrecadações onde estavam esquecidas e em más condições de acondicionamento. No âmbito das exposições registou-se também a colaboração com
o Museu Municipal de Vouzela, num ciclo de projectos com peças das paróquias de Vouzela,
intitulado “A Liturgia do Olhar”.
Destacamos quatro projectos desenvolvidos na área da museologia: o Núcleo Museológico do Seminário, a Casa Memorial Madre Rita em Ribafeita, o Núcleo Museológico da Santa
Casa da Misericórdia de Penalva do Castelo e o Tesouro da Catedral de Viseu. A gestão deste
último, no âmbito de um protocolo entre o cabido e a Diocese, encontra-se sob responsabilidade
do departamento sob a coordenação do Vigário Geral.
Na área da investigação, destacamos a publicação da História da Diocese de Viseu, uma
obra com três volumes, fruto do trabalho de investigação desenvolvido ao longo de seis anos
por doze investigadores, apresentada ao público no dia 23 de julho de 2016. Um projecto inovador e ambicioso que, como refere D. Ilídio Leandro no Prefácio, dá luz ao “conhecimento do
que foi a construção e vivência da nossa diocese ao longo de quase 15 séculos, não apenas dos
seus agentes institucionais, mas também dos sentires e viveres da fé nas comunidades”.
Nos primeiros cinco anos coordenámos a reorganização da Biblioteca do Seminário
Maior de Viseu, concretizando a informatização e o tratamento técnico da colecção através
do registo, carimbagem, catalogação e classificação, bem como a criação dos instrumentos de
consulta para os utilizadores.
Foram muitas e diversas as actividades desenvolvidas vocacionadas para a educação para
o património e destinadas a diferentes grupos etários (ateliers pedagógicos, jogos, visitas orientadas, etc.), realizadas em diferentes espaços e, algumas delas, associadas a datas celebrativas
como o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, o Dia Internacional dos Museus e as Jornadas Europeias do Património.
Por solicitação dos párocos e de paroquianos foram numerosas as deslocações a vários
espaços religiosos para orientação de processos de intervenção de conservação e restauro do
património móvel e integrado.
Através da contratualização de três projectos com a ADD, a ADDLAP e a ADICES foi
possível dar início à elaboração do inventário/catálogo da Diocese de Viseu, um projecto manifestamente estruturante nas perspectivas de conhecimento, preservação e valorização dos bens
culturais da diocese. A aprovação destes projectos possibilitou a contratação dos técnicos especializados e a aquisição do material necessário para a implementação de um trabalho de inventariação/catalogação de forma científica e sistemática. Trata-se de um trabalho exigente, tendo
os técnicos realizado o levantamento de dados e registo fotográfico das peças e dos espaços,
procedendo depois à organização dos milhares de fotografias e ao preenchimento das fichas
individualizadas no programa InPatrimonium Premium, num total de cerca de 25000 fichas.
Presentemente está a ser realizada a revisão das fichas, um trabalho muito moroso, mas essencial. O inventário constitui um instrumento de absoluta utilidade e importância para a gestão e
salvaguarda do património religioso das paróquias.
Colaboramos na organização dos Encontros Culturais de São Cristóvão de Lafões, que
vão na XIII edição, assumindo a componente logística e de secretariado.
No âmbito da comunicação destacamos a colaboração com o Jornal da Beira, publicando artigos com temáticas relacionadas com a cultura e bens culturais da Igreja. Salientamos a
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rúbrica “Dar Luz à Palavra através da Imagem”, publicada semanalmente entre 2012 e 2014,
com uma ficha referente a uma obra de arte, com a análise da vertente estética e iconográfica e
da respetiva relação com as leituras da celebração dominical. Outras actividades foram sendo
realizadas, como concertos de música, visitas orientadas, elaboração de roteiros temáticos, feira
dos presépios, etc.
Proporcionámos a alguns arciprestados a formação intitulada “Salvaguarda e valorização
do património da Igreja”, repartida por cinco sessões, abordando temáticas como: a utilização
dos bens culturais da Igreja na evangelização; factores de risco do património religioso; segurança dos espaços religiosos, conservação preventiva e restauro; procedimentos básicos para
a conservação dos edifícios, pinturas, esculturas, ourivesaria, paramentaria e valorização do
espaço ao serviço da beleza da liturgia (flores e adereços).
Um trabalho desenvolvido com espírito de serviço e de comunhão que se tem revelado
muito gratificante para os membros deste Departamento e que esperamos que continue a ser
consequente no que concerne ao conhecimento e à valorização do património da nossa Igreja,
não apenas no âmbito cultural, mas essencialmente na vertente eclesial, pois ele não é um mero
artifício, constitui uma expressão de fé e de amor, aproximando os homens de Deus.
MUNDÃO GANHOU
PRIMEIRA ROTA DOS PRESÉPIOS
O Presépio criado na Freguesia de Mundão, no Largo da Igreja Matriz, venceu a primeira
edição da Rota dos Presépios. O júri do concurso, lançado pela Câmara Municipal de Viseu,
atribuiu o segundo lugar ao Presépio da Freguesia do Campo, exposto na rotunda de acesso à
A24. Em terceiro lugar ficou o Presépio da Freguesia de Viseu, exposto ao fundo da escadaria
da Igreja dos Terceiros. O primeiro lugar recebeu um cheque de 1.500 euros, o segundo 1.250
euros e o terceiro lugar mil euros.
O júri deliberou atribuir ainda três menções honrosas com um prémio monetário de 500
euros para cada. A primeira menção honrosa foi atribuída ao Presépio da Freguesia de Cavernães, a segunda ao Presépio da Freguesia de Bodiosa e a terceira ao trabalho da Freguesia de
Calde.
Os vencedores da primeira Rota dos Presépios foram conhecidos durante uma cerimónia
realizada ao final da tarde de segunda-feira, 8 de janeiro, no Salão Nobre da Câmara Municipal.
O presidente da autarquia, Almeida Henriques lembrou que a iniciativa envolveu mais de uma
centena de grupos do concelho num total de 10 mil pessoas ligadas à comunidade e cumpriu o
seu objetivo primeiro: “envolver toda a comunidade na quadra de Natal”.
Num ano em que Viseu juntou, durante seis semanas, cerca de 200 mil pessoas à volta das iniciativas programadas para o tempo de Natal, Almeida Henriques acrescentou que a
programação tem de continuar a realizar-se em torno de dois eixos, por um lado, permitir uma
vivência comunitária, mas, por outro, aproveitar para promover o turismo.
“Convém interiorizar que, cada vez mais, o turismo se promove em torno de rotas. As
igrejas são joias do património edificado. Sem darmos conta acabámos por criar um périplo
turístico”, acrescentou Almeida Henriques, lembrando que grande parte dos 29 Presépios foram
construídos junto às Igrejas das freguesias.
Quem viajou pelas 25 freguesias encontrou presépios que eram verdadeiros postais de
Natal e sobretudo testemunhos de tradição e identidade locais, onde os cenários de Natividade
estavam presentes, sejam nas figuras do Presépio conseguidas a partir da palha que restou as
colheitas da terra no verão, seja nos materiais recicláveis, nas formas mais modernas de explicar
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o nascimento, ou mesmo a partir da natureza no seu estado mais puro com a caraterização fiel
da região onde Viseu se encontra inserida.
O vereador da Cultura da Câmara de Viseu, Jorge Sobrado, anunciou a segunda edição
da Rota dos Presépios com arranque marcado para 1 de dezembro, deixando o repto para um
envolvimento ainda maior da comunidade.
DUAS NOVAS OBRAS DE ARTE
NA IGREJA DE SÃO BRÁS, EM CURRELOS
Recentemente a capela-mor da igreja de São Brás foi objecto de uma interessante intervenção, através da colocação de uma nova Mesa de Altar e um Ambão. Estes dois elementos
assumem absoluta importância no contexto do espaço do presbitério e das celebrações: o Altar
constitui-se como o centro do espaço litúrgico, a mesa do banquete e, em simultâneo a pedra
do sacrifício, o túmulo de Cristo. O ambão, sendo o local de proclamação da Palavra, é o lugar
de anúncio da Ressurreição. Esta relevância justifica que a escolha destes elementos seja sempre objecto de especial cuidado artístico e simbólico.
Ao longo dos séculos a mesa do altar, associada à estrutura retabular, foi assumindo
formas diversas, com maior ou menor valor artístico, mas sempre com o sentido de ser indicativa não apenas da sua funcionalidade, mas essencialmente do seu simbolismo no contexto
do espaço e da celebração da liturgia. As igrejas, sendo espaços vivos e de anúncio, no decorrer dos anos, foram objecto de alterações, modernizando-se e adaptando-se às mudanças na
liturgia, ao aparecimento de novas devoções como a de Nossa Senhora de Fátima, etc. A Igreja
sempre recorreu aos artistas e foi impulsionadora da modernidade artística, assumindo a arte
como uma manifestação da criação, do belo que o artista transpõe para a matéria, repudiando
o trabalho da cópia, por se tratar de uma ação meramente técnica, vazia de inspiração, vazia de
revelação.
Por isso, congratulamo-nos com o empenho da comunidade de Currelos e do seu Pároco
na colocação destes dois novos elementos no presbitério da igreja de São Brás. São obras de
arte, pensadas em equilíbrio com o espaço e que integram o todo, ainda que de linguagem diferente, respeitam o carácter histórico do espaço e valorizam-no. O material usado, a madeira, é
o adequado, pois tal como a pedra tem origem na natureza, obra da criação de Deus; a sua cor,
clara, integra-se em equilíbrio com o granito da construção e a talha dourada e policromada.
São duas obras de arte, executadas por um artista, Paulo Neves, que corporizam mensagens que vão muito para além da sua beleza estética e da sua funcionalidade. A sua solidez
remete-nos para a solidez da Igreja e da nossa fé. A espiral sugere-nos a vida, uma vida que se
alimenta da fonte – a Eucaristia e a Palavra – mas, que não é estática, ela irradia para os outros. Uma vida que se pretende eterna, por isso a espiral é sempre uma linha aberta, que pode
ser continuada. Assim, a forma espiralada corporiza o mistério da vida, coloca-nos perante o
ponto de partida, mas também é o ponto de chegada, trazendo-nos o sentido do retornarmos
sempre, de nos reencontrarmos e de nos renovarmos. Nela também se configura o sentido da
universalidade da Igreja, que está sempre viva na Eucaristia, na Palavra e em cada cristão que
viva de e por Cristo. No conjunto, este são peças reveladoras da natureza da celebração cristã.
Com a colocação destas duas obras de arte, o património da igreja de São Brás com valor
artístico fica consideravelmente enriquecido e o espaço da celebração especialmente belo e
convidativo aos fiéis para se aproximarem de Cristo.
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TESOUROS DE VIDAS COM FÉ | UM PADROEIRO, UMA PARÓQUIA
ARCANJO SÃO MIGUEL, PADROEIRO DA PARÓQUIA DE PINHEIRO DE ÁZERE,
SANTA COMBA DÃO
São Miguel Arcanjo, o mensageiro de Deus, príncipe das milícias celestes, constitui um
dos sete arcanjos que chefia os anjos, controla a sua rebeldia e defende os eleitos perante o
demónio. O registo mais antigo referente ao culto a São Miguel na Península Ibérica data dos
finais do séc. VIII (ROSAS, 2013), tendo assumido particular importância no período medieval,
contextualizado no pensamento coevo relativo à vivência da morte e aos temores diante o juízo
final. Era o Arcanjo protetor de D. Afonso Henriques e a devoção a este Anjo teve significativa relevância no contexto da reconquista Cristã, configurado como o protector dos cristãos
contra os infiéis, identificados com o diabo. Também no período da Contra-Reforma há um
recrudescimento do culto, numa manifestação de triunfo da Igreja Católica em face dos ideais
protestantes. Em Pinheiro de Ázere a devoção a São Miguel será bastante antiga, sendo uma das
igrejas referidas nas Inquirições de 1258, cujo padroado pertencia ao mosteiro de Santa Cruz e,
no século XIV, terá pertencido à Ordem dos Templários.
Esta representação escultórica incorpora os atributos iconográficos usuais na imaginária
de São Miguel Arcanjo dos finais da Idade Média: destaca-se a imponência das asas alongadas
que envolvem a figura, que numa das mãos sustenta a balança do Juízo Final com que pesa as
almas, lembrando aos fiéis o julgamento a que todos irão ser submetidos após a morte terrena;
na outra mão segura com firmeza a lança, com remate em forma de cruz, com que domina e
mata o diabo, que deitado a seus pés se debate tentando libertar-se da lança que lhe trespassa a
boca. O diabo, sob a forma de dragão, remete para o Satanás, fonte de todas as tentações e que
desvia os homens do “Livro da Vida”, como se regista no Apocalipse (Ap17, 7-9).
O cinzelado dos cabelos, a concepção facial, a serenidade do rosto, o tratamento das asas
e das vestes remetem-nos para a produção escultórica das oficinas de Coimbra, da segunda metade do século XV.
(RE)CONHECER SÃO TEOTÓNIO
ATRAVÉS DA SUA ICONOGRAFIA
São Teotónio nasceu em 1082, em Ganfei, concelho de Valença. Aos dez anos foi para
Coimbra onde aprendeu a prática eclesiástica da leitura e do canto. Deu continuidade aos estudos e foi ordenado sacerdote, dando sempre mostras evidentes de grande progresso no caminho
de perfeição e santidade. Por volta de 1110 assumiu o cargo de Prior da Sé de Viseu, do qual
abdicou para ir em peregrinação à Terra Santa. Recusou o episcopado viseense. Em 1131 integrou o grupo dos 12 monges que fundaram o Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, do qual foi
o primeiro prior.
Partiu para a Casa do Pai em 1162, tendo sido canonizado um ano após a sua morte. É o
primeiro Santo português. Assumiu especial protagonismo no contexto dos alvores da nacionalidade portuguesa, pela proximidade ao Rei fundador, D. Afonso Henriques, de quem foi conselheiro no período de fundação de Portugal. São várias as virtudes que caracterizaram a vida
prodigiosa de São Teotónio: a inteligência, o espírito de obediência, a humildade, a simplicidade de vida, a bondade, o serviço aos humildes e o auxílio ao próximo, a dinâmica missionária e
ação evangelizadora, em paralelo com uma existência dominada pela oração e rigor.
Por volta de 1602 o bispo D. João de Bragança instituiu São Teotónio como padroeiro da
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diocese de Viseu. Posteriormente vieram do mosteiro de Santa Cruz de Coimbra as relíquias
do Santo, duas canas do braço, que foram colocadas num relicário de prata.
A iconografia de São Teotónio enquadra um número de elementos limitado e sem variantes significativas, que explanam algumas passagens da Vita, biografia escrita por um anónimo
no ano a seguir à sua morte. Invariavelmente o Santo é representado com o hábito dos Cónegos
Regrantes de Santo Agostinho: túnica e sobrepeliz brancas e a murça, com capuz, preta. O rosto é emoldurado pelos cabelos com tonsura. Na mão esquerda segura o Livro, eventualmente
da regra beneditina ou as Sagradas Escrituras, explanando a sua fé, sustentada na Palavra de
Deus.
Ostenta o báculo e a mitra, insígnias usadas por permissão que lhe foi concedida enquanto
prior do mosteiro de Santa Cruz de Coimbra pelo papa Anastácio IV, porém, dado o seu espírito de abnegação não usava a mitra, pelo que na sua iconografia este elemento é colocado
junto aos seus pés em sinal de humildade: “Como porém a honra temporal nenhum gosto dava
a S. Theotónio ou satisfacção alguma, pois não entendia ser honra, mas carga (…).nem mais
quis admittir dignidade alguma no seculo: porque muitas e muitas vezes foi rogado com fortes
instancias do Conde D. Henrique e da Rainha D. Theresa, consentindo todo o povo e clero,
para receber o offício do cuidado pastoral, isto é, o Bispado: porém nunca quis dar o seu
consentimento”.
Em alguns exemplares comporta o simbólico globo de estrelas, reportando-se à descrição presente na sua biografia, que refere a descida de um globo de estrelas e luz no claustro
do mosteiro de Santa Cruz de Coimbra na ocasião da sua morte: “Mas antes, que sahisse do
seculo, foi visto descer do Céu ao meio do Claustro um imenso globo de estrelas, tão resplandecente no lume celestial e tão cheio de luzes, que vibrava seus raios por todas as partes,
convertendo todos em admiração”.
Mais raras são as representações com a escada e o dragão. A escada sugere um pormenor
da visão que teve quando estava próximo da sua morte: “Poucos dias antes de entrar pela
morte no caminho dos Padres, que felizmente introduz na eternidade, teve esta visão (…) lhe
aparecia um varão venerando, de hábito resplandecente, que testificava trazer-lhe novas e
mandamentos do Senhor (…) depressa será curado e subirás à antiga possessão, depois de
ausência dilatada em que peregrinastes. Sabe também antecipadamente, que Deus Todo Poderozo por ti fez muitos e grandes bens a este lugar e os há de sempre fazer. Além d’isto lhe mostrava uma escada, que chegava até ao Céu, pela qual dizia, que subiriam à Glória aquelles,
que da Congregação saíssem mais purificados”. O dragão deverá lembrar o monstro marinho
que terá visionado durante a tempestade que eclodiu numa das suas viagens à Terra Santa:
“Navegando pois a embarcação juncto ao Promontorio de Malea, de repente se escureceu o
Céu, e uma obscura nuvem, com violência de ventos e estrondo terrível, os deixou em trevas.
Moviam-se furiosas as ondas, rasgando as cavernas do mar, como para que a nau ficasse ahi
sepultada no mais profundo (…). Mas entretanto aos terríveis espantos sucedem outros mais
terríveis: pois além d’isto se augmentava o medo da morte com a vista de uma mui terrível e
monstruosa besta”. Num painel de azulejos do claustro da Sé de Viseu representa-se este episódio da tempestade com a figuração do monstro marinho.
As duas esculturas da Sé de Viseu representam São Teotónio de acordo com o modelo
iconográfico que mais se difundiu ao longo dos séculos, e que se repete na escultura de calcário
que se encontra no nicho da fachada da catedral viseense: vestes dos Cónegos Regrantes, o
livro, o báculo e a mitra, estando ausentes os restantes elementos: a escada, o globo e o dragão.
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NOSSA SENHORA DA LUZ, PADROEIRA DA PARÓQUIA DE FARMINHÃO
Nossa Senhora da Luz, venerada a 2 de fevereiro, aparece também com os títulos de
Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora da Candelária, Nossa Senhora da Purificação ou
Nossa Senhora da Apresentação. Estas titulações encontram-se associadas às celebrações da
Apresentação de Jesus no Templo e da Purificação de Nossa Senhora, ocorridas quarenta dias
após o nascimento de Jesus: de acordo com a Lei de Moisés, depois de cumpridos os 40 dias
após o parto, durante os quais as mães não podiam visitar o Templo, por se encontrarem impuras, os pais e a criança deviam apresentar-se perante o sumo-sacerdote, expondo o seu sacrifício (o cordeiro e duas pombas ou rolas), para assim apresentarem o filho ao Senhor e a mãe se
purificar. José e Maria apresentaram-se com Jesus no Templo, perante Simeão, que segurando
o Menino disse: «Agora, Senhor, segundo a tua palavra, deixarás ir em paz o teu servo, porque
meus olhos viram a Salvação que ofereceste a todos os povos, Luz para se revelar às nações e
glória de Israel, teu povo.» (Lc 2: 29-32).
A devoção a Nossa Senhora da Luz remonta ao período medieval, sendo que a partir do
século XV assumiu maior relevância com a fundação do convento da Luz em Carnide, em Lisboa, após a visão da imagem de Nossa Senhora envolta numa luz por Pedro Martins.
Frei Agostinho de Santa Maria, no Santuário Mariano, refere que em Farminhão “Com
esta Senhora têm os seus naturaes grande devoção, e ella que sempre os favorece, em qualquer
parte do mundo em que assistão, livrando-os dos perigos, e trabalhos, também os faz, que nos
seus favores sejão agradecidos”.
A escultura de Nossa Senhora da Luz da igreja de Farminhão, executada em calcário, do
século XVI, apresenta uma iconografia distinta em relação a outras imagens da mesma invocação. Usualmente, Nossa Senhora da Luz é representada com o Menino e com uma luz, numa
associação direta com a titulação. Na imagem de Farminhão não há qualquer elemento alusivo
à luz, Nossa Senhora segura o Menino com as duas mãos, o qual tem ao colo um coelho, animal
que desde o Antigo Egipto era associado à fertilidade e à vida.
TESOUROS DE VIDAS COM FÉ | UM PADROEIRO, UMA PARÓQUIA
CADEIRA DE SÃO PEDRO, PADROEIRO DA PARÓQUIA DE OLIVEIRA DO CONDE
A invocação de Cadeira de São Pedro, padroeiro de Oliveira do Conde, celebrado a 22
de fevereiro, configura o convite à comunhão e à unidade de todos os cristãos com o papa, representante visível de Cristo, e com todos os apóstolos. São Pedro, o primeiro bispo de Roma,
primeiro papa da Igreja, é a rocha sobre a qual Cristo alicerçou a Sua Igreja: «Também Eu te
digo: Tu és Pedro, e sobre esta Pedra edificarei a minha Igreja, e as portas do Abismo nada poderão contra ela.» (Mt 16,18)
A presença da cadeira, associada à representação do apóstolo como papa, simbolicamente
evidencia o seu magistério, a sua autoridade e serviço de ensinar e de guiar toda a comunidade
cristã na construção do reino de Deus. O Papa João Paulo II, na Exortação Apostólica Pastores
Gregis, afirma que na Cátedra de Pedro se revela “o princípio perpétuo e visível, bem como o
fundamento, da unidade da fé e da comunhão”.
O culto à Cadeira de São Pedro entronca numa tradição que remonta ao século IV, quando a cadeira de madeira onde Pedro tinha pregado e celebrado foi colocada na Basílica de São
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Pedro e era exposta à veneração dos fiéis nos dias 18 de janeiro e 22 de fevereiro. Em 1657,
Bernini, por encomenda do Papa Alexandre VII, executou um monumento para enquadrar esta
relíquia.
A escultura da igreja de Oliveira do Conde, executada em calcário, data da segunda metade do século XV e é atribuída ao escultor conimbricense Diogo Pires-o-Velho. Representa o
servo dos servos de Deus sentado, com alguma imponência e olhar firme, sublinhando a sua autoridade no exercício do seu magistério. Veste casula de cor vermelha e galões dourados, sobre
as mãos enluvadas ostenta vários anéis e na cabeça a tiara papal, composta por três coroas. Na
mão direita segura as simbólicas chaves que Jesus lhe confiou e na oposta um báculo, com véu,
cuja crossa terá desaparecido.
TESOUROS DE VIDAS COM FÉ | UM PADROEIRO, UMA PARÓQUIA
SANTA ÁGUEDA, PADROEIRA DA PARÓQUIA DE QUEIRIZ
A mártir Santa Águeda, também titulada como Santa Ágata, cujo nome significa Santa
de Deus, viveu no século III, na Sicília. Nasceu numa família nobre, possuía grande beleza e
desde cedo honrava a Deus com toda a santidade, ao qual se consagrou com apenas quinze
anos. Perante a sua inabalável recusa em casar com o cônsul romano Quinciano, este entregou-a
a uma meretriz, obrigando-a a viver no bordel, para que mudasse de decisão. Não obstante as
ameaças e a pressão, a jovem terá mantido a sua posição respondendo: “Minha vontade é mais
sólida que pedra, pois está fundamentada em Cristo. As vossas palavras são como o vento, suas
promessas como a chuva, os terrores como os rios. Por mais fortes que eles sejam, as fundações
de minha casa permanecem sólidas, nada poderá abalá-las” (Legenda Áurea, pp. 256-257). A
firmeza de Águeda levou o cônsul a mandar que a prendessem e a torturassem, arrancando-lhe
os seios com tenazes, recusando-lhe tratamento médico e qualquer alimento ou água, mas a fé
inabalável da jovem fez com que rapidamente ficasse curada, afirmando: “Enquanto eu viver,
invocarei Cristo com o coração e com os lábios” (Legenda Áurea, p. 259). Enquanto continuavam as torturas ocorreu um grande terramoto, que abalou toda a cidade, que só terminou
quando Quinciano suspendeu as torturas. Um ano após a sua morte, o Etna entrou em erupção,
e a lava foi escorrendo até à cidade, parando quando os habitantes se protegeram com o véu da
sepultura da Mártir.
Este percurso da Santa justifica que seja invocada a sua protecção contra as erupções vulcânicas, os terramotos e pelas mulheres com doenças mamárias.
A única paróquia da Diocese de Viseu que tem como padroeira Santa Águeda é a de Queiriz. A sua escultura encontra-se na ilharga esquerda do retábulo. É uma peça de madeira, muito
repintada, que nos representa a Mártir como jovem, com os cabelos compridos e vestes requintadas. O posicionamento do rosto, erguido, sugere a firmeza da sua fé, sublinhada pela palma
do martírio, que ostenta com elevação na mão direita. Na mão esquerda segura um prato, com
o seio, remetendo para uma das torturas que lhe foram infligidas. É festejada a 5 de fevereiro,
assinalando o dia da sua morte.
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ROTÁRIOS DISTINGUEM MÉRITO PROFISSIONAL
A FÁTIMA EUSÉBIO
“A Dra. Fátima Eusébio é um exemplo na preservação da arte e do património na Diocese
e na região”. É desta forma que o presidente do Rotary Clube de Viseu, José Coelho, justifica a
homenagem de mérito profissional à coordenadora do Departamento dos Bens Culturais, Arquivo e Museu da Diocese, durante um jantar de rotários que decorreu na passada segunda-feira,
26 de fevereiro.
A distinção de mérito profissional integrou-se no tema do mês do Rotary celebrado em
todo o mundo e que visa homenagear uma personalidade que se destaque “em função do seu
trabalho, do seu curriculum e do seu desempenho na sociedade”, explicou José Coelho, Para
o dirigente do Roraty Clube de Viseu, Fátima Eusébio tem sido uma peça fundamental na
“preservação e recuperação do património da Diocese e não só”. É tipo formiguinha, muito
trabalhadora, muito discreta, mas a trabalhar de uma forma muito profissional”, comparou José
Coelho ao destacar ainda livros editados, artigos publicados, conferências e pormenores de
restauro no curriculum da homenageada.
Para Fátima Eusébio o mérito reconhecido na sua pessoa estende-se a uma equipa que
coordena diariamente. “O mérito não é meu é de uma serie de pessoas que tenho a felicidade
de encontrar ao longo do meu percurso e sem as quais não tinha conseguido, a minha família, o
meu marido que está sempre presente nos projetos, portanto, é uma distinção alargada a todos
os que têm acompanhado o meu percurso”, adiantou.
Com uma carreia profissional dividida entre o ensino e, nos últimos dez anos, ligada ao
Departamento dos Bens Culturais da Diocese, Fátima Eusébio assumiu que põe “muita dedicação” em tudo o que faz, mas acrescentou que ao longo do seu percurso profissional lhe foram
proporcionadas “muitas oportunidades” para realizar coisas deque gosta. “Nos 10 anos tem sido
ao serviço dos Bens Culturais da Diocese de Viseu onde realmente me sinto realizada, também
porque estou rodeada de pessoas que me permitem isso como o d. Ilídio (Bispo da Diocese)
pela confiança que deposita, a confiança que dá aos projetos e a autonomia que nos tem proporcionado e assim torna-se muito mais fácil, o padre Armando e muitos amigos com quem tem
partilhado o trabalho”, exemplificou a homenageada.
EA
TESOUROS DE VIDAS COM FÉ | UM PADROEIRO, UMA PARÓQUIA
SANTA ÁGUEDA, PADROEIRA DA PARÓQUIA DE QUEIRIZ
A mártir Santa Águeda, também titulada como Santa Ágata, cujo nome significa Santa
de Deus, viveu no século III, na Sicília. Nasceu numa família nobre, possuía grande beleza e
desde cedo honrava a Deus com toda a santidade, ao qual se consagrou com apenas quinze
anos. Perante a sua inabalável recusa em casar com o cônsul romano Quinciano, este entregou-a
a uma meretriz, obrigando-a a viver no bordel, para que mudasse de decisão. Não obstante as
ameaças e a pressão, a jovem terá mantido a sua posição respondendo: “Minha vontade é mais
sólida que pedra, pois está fundamentada em Cristo. As vossas palavras são como o vento, suas
promessas como a chuva, os terrores como os rios. Por mais fortes que eles sejam, as fundações
de minha casa permanecem sólidas, nada poderá abalá-las” (Legenda Áurea, pp. 256-257). A
firmeza de Águeda levou o cônsul a mandar que a prendessem e a torturassem, arrancando-lhe
os seios com tenazes, recusando-lhe tratamento médico e qualquer alimento ou água, mas a fé
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inabalável da jovem fez com que rapidamente ficasse curada, afirmando: “Enquanto eu viver,
invocarei Cristo com o coração e com os lábios” (Legenda Áurea, p. 259). Enquanto continuavam as torturas ocorreu um grande terramoto, que abalou toda a cidade, que só terminou
quando Quinciano suspendeu as torturas. Um ano após a sua morte, o Etna entrou em erupção,
e a lava foi escorrendo até à cidade, parando quando os habitantes se protegeram com o véu da
sepultura da Mártir.
Este percurso da Santa justifica que seja invocada a sua protecção contra as erupções vulcânicas, os terramotos e pelas mulheres com doenças mamárias.
A única paróquia da Diocese de Viseu que tem como padroeira Santa Águeda é a de Queiriz. A sua escultura encontra-se na ilharga esquerda do retábulo. É uma peça de madeira, muito
repintada, que nos representa a Mártir como jovem, com os cabelos compridos e vestes requintadas. O posicionamento do rosto, erguido, sugere a firmeza da sua fé, sublinhada pela palma
do martírio, que ostenta com elevação na mão direita. Na mão esquerda segura um prato, com
o seio, remetendo para uma das torturas que lhe foram infligidas. É festejada a 5 de fevereiro,
assinalando o dia da sua morte.
TESOUROS DE VIDAS COM FÉ | UM PADROEIRO, UMA PARÓQUIA
SÃO SEBASTIÃO, PADROEIRO DA PARÓQUIA DE SEQUEIROS
O nome Sebastião está associado a “divino” e a “beatitude”. Nascido na Gália, em 256,
terá ido para Itália onde se tornou cidadão de Milão. Foi centurião romano, próximo dos imperadores Diocleciano e Maximiano, os quais, desconhecendo que Sebastião era cristão, o nomearam para chefiar a sua guarda-pessoal. A utilização do traje militar constituía uma estratégia
do jovem Sebastião para dar força e firmeza na fé aos cristãos que eram perseguidos e martirizados por ordem do imperador. Relata-nos a Legenda Áurea, que quando dois irmãos gémeos
estavam a ser torturados e, perante os apelos dos familiares, começaram a fraquejar na fé em
Cristo, Sebastião interveio, dizendo “Nada temam, vocês não serão separados; eles vão para o
Céu preparar para todos moradas de deslumbrante beleza (Legenda Áurea, p. 179). As suas palavras levaram à conversão dos familiares e de outras pessoas presentes, que de seguida foram
baptizadas. Denunciada a sua atitude a Diocleciano, foi acusado de traição e mandado para um
campo, para ser amarrado a uma árvore e ser crivado de flechas pelos arqueiros. Julgando que
estava morto abandonaram o seu corpo, mas ele voltou a aparecer ao imperador, que mandou
que fosse novamente torturado.
A escultura da igreja paroquial de Sequeiros representa o Mártir São Sebastião com os
elementos iconográficos mais frequentes: figurado como jovem, preso a um tronco de árvore,
com os braços enlaçados por cordas, o corpo desnudo, apenas com uma faixa de tecido a
envolver a cintura e o corpo crivado de flechas, com escorrências de sangue. Não obstante
o sofrimento decorrente da tortura, apresenta a cabeça erguida, ressaltando a firmeza da sua
fé e a perseverança na fidelidade a Cristo. Trata-se de uma imagem seiscentista, de execução
popular, que coloca em evidência a presença, a firmeza da fé e o amor absoluto em Cristo de
São Sebastião.
	É um dos mártires mais venerados na Igreja Católica, cujo culto nasceu no século IV e
que atingiu o seu auge nos séculos XIV e XV, especialmente evocado em situação de pestes, no
amparo aos enfermos e na transformação das fraquezas em força.
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TESOUROS DE VIDAS COM FÉ | UM PADROEIRO, UMA PARÓQUIA
SÃO JOSÉ, PADROEIRO DA PARÓQUIA DE AVELAL
São José, esposo da Virgem Maria, é desde 1871 o padroeiro universal da Igreja Católica.
Leão XIII, que compôs uma oração a São José e o declarou como advogado dos lares cristãos,
e Benedito XV recomendaram aos fiéis a especial devoção a São José. O nome José vem do
termo hebraico Yosef, que significa “Que acrescenta”.
Santo Ambrósio e Santo Agostinho ressaltaram a sua integridade, apresentando-o como
um homem autenticamente justo, pelo que tinha a dignidade para assumir a paternidade do
Filho de Deus. Orígenes, no século III, referiu que, José era justo e a Virgem era sem mancha,
pelo que quando José teve intenção de a deixar foi por reconhecer nela a força de um milagre e
um mistério grandioso, considerando-se indigno para se aproximar.
São Mateus relata este caminho de José: «Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim:
Maria, sua mãe, estava desposada com José; antes de coabitarem, notou-se que tinha concebido
pelo poder do Espírito Santo. José, seu esposo, que era um homem justo e não queria difamá-la,
resolveu deixá-la secretamente. Andando ele a pensar nisto, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: «José, filho de David, não temas receber Maria, tua esposa, pois
o que ela concebeu é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, ao qual darás o nome de
Jesus, porque Ele salvará o povo dos seus pecados.» (Mt 1:18-21)
Venerada na igreja paroquial de Avelal (edificada em 1960), concelho de Sátão, a escultura de São José, executada no século XX, coloca em especial evidência a ternura: o pai, que
delicadamente inclina a cabeça para o Filho e este, de braços abertos, olha com meiguice para
o pai. Um pai que partilha este amor com todos os que observam e sentem este “quadro” de
ternura.
A solenidade de São José, estabelecida pelo Papa Sixto IV, em 1479, celebra-se no dia 19
de março. Em 1955, o papa Pio XII instituiu a festa de São José Operário, na sua qualidade de
padroeiro dos trabalhadores por ter tido como ofício carpinteiro, celebrada a 1 de maio, dia do
trabalhador. Tendo José sido o escolhido por Deus para a missão de acompanhar o crescimento
do Seu Filho, velar por Ele, o seu dia, 19 de março, é o dia de todos os pais. O seu coração de
pai evoca o coração de todos os pais.
TESOUROS DE VIDAS COM FÉ | UM PADROEIRO, UMA PARÓQUIA
NOSSA SENHORA DA ANUNCIAÇÃO,
PADROEIRA DA PARÓQUIA DE TORREDEITA
A festa da Anunciação do Arcanjo Gabriel à Virgem Maria é celebrada pela Igreja Católica desde o século VI, sendo referida nos concílios de Toledo (656) e de Constantinopla (692).
Nela evoca-se o anúncio do Anjo Gabriel a uma jovem adolescente, Maria, de que era a escolhida para ser a Mãe do Salvador: com ela o Filho de Deus entraria no mundo. Um anúncio da
Boa Nova para toda a humanidade, a uma jovem pobre e simples, mas capaz de dizer sim, sem
questionar, devido ao seu amor e fé incondicionais. Na sua humildade, Maria manifesta a sua
total disponibilidade e confiança para ser serva no cumprimento da vontade de Deus.
Este acontecimento é-nos descrito por São Lucas: «Ao sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um
homem chamado José, da casa de David; e o nome da virgem era Maria. Ao entrar em casa dela,
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o anjo disse-lhe: «Salve, ó cheia de graça, o Senhor está contigo.» Ao ouvir estas palavras, ela
perturbou-se e inquiria de si própria o que significava tal saudação. Disse-lhe o anjo: «Maria,
não temas, pois achaste graça diante de Deus. Hás-de conceber no teu seio e dar à luz um filho,
ao qual porás o nome de Jesus. Será grande e vai chamar-se Filho do Altíssimo. O Senhor Deus
vai dar-lhe o trono de seu pai David, reinará eternamente sobre a casa de Jacob e o seu reinado não terá fim.» Maria disse ao anjo: «Como será isso, se eu não conheço homem?» O anjo
respondeu-lhe: «O Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo estenderá sobre ti a sua
sombra. Por isso, aquele que vai nascer é Santo e será chamado Filho de Deus. (…) Maria disse,
então: «Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra.» E o anjo retirou-se de
junto dela.» (Lc 1: 26-38)
O anjo Gabriel profere, assim, as palavras que compõem a oração da Avé-Maria, tão repetida pelos cristãos.
A gestualidade e a postura da escultura da padroeira da paróquia de Torredeita colocam
em evidência a total disponibilidade de Maria perante a missão que lhe era confiada. Sem quaisquer outros atributos, a Virgem eleva as mãos abertas, numa atitude de humildade, de aceitação
e de acolhimento ao que lhe era proposto. O rosto, ligeiramente elevado, bem como os olhos,
se por um lado manifestam alguma perturbação, por outro, explanam o vínculo, a aliança com
Deus no acolhimento e aceitação da maternidade divina. Disposta no retábulo-mor, esta imagem dava lugar a uma pintura com o tema da Anunciação, que ocultava o trono nos períodos
em que não se fazia a exposição do Santíssimo.
VIA SACRA NAS RUAS DE VISEU ENCENADA
PELOS ESCUTEIROS DE RANHADOS
A par da iluminação comemorativa de Páscoa, que marca simbolicamente o arranque das
celebrações da Semana Santa, em Viseu, o passado fim-de-semana ficou assinalado pela realização da Via Sacra, no domingo, dia 25 de março.
A encenação das estações pelo Agrupamento de Escuteiros de Ranhados teve como ponto
de partida o Adro da Sé. O momento da encenação das várias estações do percurso de Jesus até
à sua morte levou às ruas do centro da cidade centenas de pessoas, que acompanharam, desde
o Adro da Sé, o percurso e nem o frio afastou aquele momento também vivido como um ato de
fé. “É um testemunho para o mundo de hoje profundamente marcado pelo acessório e falta de
Luz” respondia uma mulher que fez questão de acompanhar o percurso.
A representação contou com mais de 100 atores e figurantes, num trabalho todos os anos
apoiado pelo Município. O presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, afirmou durante a apresentação do cartaz da Semana Santa que a aposta vai no sentido de “cada vez mais se
assumir esta quadra da Páscoa na sua vertente espiritual e no respeito pelas tradições do concelho”, e assim oferecer na cidade “um conjunto de ações (nomeadamente religiosas) que de
alguma maneira envolvam as pessoas que nos visitam”.
Para quem acompanhou o momento tratou-se de uma “grande encenação”, esperando que
a tradição se mantenha na cidade a cada ano que passa.
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TESOUROS DE VIDAS COM FÉ | UM PADROEIRO, UMA PARÓQUIA
SANTO ISIDORO, PADROEIRO DA PARÓQUIA DE SANTOS EVOS
Arcebispo de Sevilha e Doutor da Igreja, Isidoro nasceu em Sevilha, em 560 e faleceu em
636. A educação cristã que recebeu no seio familiar e na escola da Catedral de Sevilha proporcionaram-lhe uma sólida formação e a aprendizagem do latim, grego e hebraico. Os seus três
irmãos também foram canonizados pela Igreja Católica: São Leandro, São Fulgêncio e Santa
Florentina.
Em 601 sucedeu ao seu irmão Leandro como arcebispo de Sevilha. Muito ativo e, atento
aos problemas coevos, empenhou-se de forma particular na formação dos futuros sacerdotes,
estabelecendo núcleos escolares nas casas religiosas, regulamentou a vida monástica e empenhou-se na organização da Igreja. Para além da influência religiosa, teve uma forte relevância
do ponto de vista cultural, sendo possuidor de uma grande biblioteca, motivou muitas pessoas
para o estudo e leitura e preservou a cultura antiga. Foi autor de várias obras, como comentários
exegéticos e tratados de moral, mas a sua principal obra intitula-se “Etimologias”, composta
por vinte volumes, constitui uma síntese do conhecimento universal, incluindo o saber antigo e
o da sua época, foi considerada como uma das publicações mais importantes da Idade Média.
Em 619 presidiu ao II Sínodo Sevilhano e em 633 ao IV Concílio de Toledo.
Na sua dedicação à caridade acolhia em casa os mendigos e mais necessitados e, antes da
sua morte, repartiu os bens com os pobres. Faleceu a 4 de abril de 636, tendo sido canonizado
em 1598 pelo papa Clemente VIII e, em 1722, foi declarado Doutor da Igreja por Inocêncio
XIII. Em 653, no Oitavo Concílio de Toledo, foi referido como “O extraordinário doutor, o
último ornamento da Igreja Católica, o mais erudito das idades antigas, a ser sempre lembrado
com reverência, Isidoro”.
A escultura de Santo Isidoro, que figura no retábulo-mor da igreja de Santos Evos, encontra-se integralmente repintada, desvirtuando a qualidade plástica e a delicadeza da sua presença.
Como é frequente nas suas representações, enverga as vestes e insígnias episcopais e, com a
mão direita elevada, pronuncia o gesto da saudação e de acolhimento universal.
LEIRADOS, SUL
CAPELA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
A capela de Nossa Senhora do Rosário, sita na povoação de Leirados, paróquia de Sul,
insere-se na tipologia dos espaços religiosos destinados ao culto privado.
Posicionada num espaço elevado, assume especial protagonismo na relação que dela se
estabelece com a envolvente. Primitivamente, o alçado esquerdo encontrava-se adossado a uma
habitação.
Exteriormente caracteriza-se por uma grande simplicidade, sobressaindo o contraste do
granito dos cunhais, da cornija e das molduras da porta principal e da janela, desprovidas de qualquer ornato, com o branco das superfícies parietais. Sobre a frontaria ostenta uma cruz com as
hastes rematadas em forma de trevo, como era regular nas construções dos séculos XVIII e XIX.
De planta rectangular, o interior apresenta-se amplo. Possui uma estrutura retabular de
talha dourada e policromada, de sintaxe rococó, dos finais do século XVIII. A mesa, em forma
de urna, é enobrecida com uma composição de folhas, plumas e grinaldas de flores. Nas extremidades do retábulo possui colunas coríntias, de fuste liso, assentes em bases curvas, que
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conferem dinamismo ao conjunto. Nas ilhargas dispõem-se peanhas com as imagens de Santo
António e São João Batista e no nicho central eleva-se a escultura da padroeira, Nossa Senhora
do Rosário. Os painéis de fundo são pintados com flores e motivos geométricos, simulando uma
base de têxtil. Do remate subsistiram apenas os arranques do frontão de lanços, com duplos
enrolamentos, exuberantemente ornados com folhas. O corpo central do remate desapareceu,
com excepção da glória solar, que envolve o coração cintado por uma coroa de espinhos, pelo
que se executou um novo, tomando como referência outros exemplares da mesma tipologia.
O restauro desta estrutura retabular centrou-se na desinfestação das madeiras, na limpeza
e consolidação das superfícies policromadas e douradas e no levantamento controlado dos repintes das colunas, permitindo recuperar os marmoreados de diferentes cores (azuis, vermelhos
e bejes) de grande qualidade.
DADOS HISTÓRICOS
Nas Memórias Paroquiais de 1758, o Pe. António Álveres de Freitas registou que a povoação de Leirados tinha treze vizinhos e apenas tinha uma capela particular, dedicada a São
João Batista. Esta foi edificada em 1661, por iniciativa de João Rodrigues, pela grande devoção
que tinha ao Precursor de Cristo. Para garantir a sua conservação e que tivesse “todo o necessário e coisas para a fábrica da dita capela”, foi feita uma escritura dote.
A inexistência de uma capela pública terá justificado que na segunda metade do século
XVIII, o Reverendo Francisco de Almeida, encomendado da igreja de Sul, tenha mandado edificar uma capela dedicada à Senhora do Rosário, junto às suas casas.
Na visita de 18 de novembro de 1793, o visitador registou: “O oratório do Reverendo
Encomendado que tem na sua casa de Leirados se acha muito decente e ornado”. Numa visita
posterior, em 1802, o visitador do bispado manda que se coloque uma pedra de ara no referido oratório, imposição que não terá sido cumprida, pelo que, na visita de 1812 se repete a
mesma orientação, sendo na altura proprietário João Duarte Gomes. Curiosamente, nas visitas
seguintes a denominação de oratório é substituída pela de capela, podendo ser equacionada a
possibilidade de até aí existir apenas um oratório no interior da casa, sem porta para a rua, e nos
inícios do século XIX ter sido edificada a capela, com porta para a rua, deixando de referir-se
o nome do proprietário e passando a constar a invocação respectiva. Assim, na visita de 1817,
o visitador refere que “A capela de Nossa Senhora do Rosário do lugar de Leirados necessita
de sacras.” Estas e outras orientações terão sido cumpridas pelo administrador da capela, como
ficou registado na visita de 1825.
A inexistência de quaisquer vestígios da supra citada capela privada de São João Batista
e o facto de na visita de 1793 ser utilizada a denominação de oratório e não de capela, permite-nos colocar a hipótese de, no século XIX, esta capela ter passado a ter a invocação de Nossa
Senhora do Rosário, por devoção que haveria à Virgem com este título e que eventualmente já
era venerada no oratório existente na habitação. A transição da imagem poderá justificar que a
partir da visita de 1817 apareça a indicação de “capela” e não de “oratório”. Assim, a capela de
São João Batista passaria a capela de Nossa Senhora do Rosário, mantendo-se o mesmo espaço, havendo apenas alteração do órgão. Trata-se de uma hipótese que deixamos em aberto para
futuras investigações .
AS IMAGENS
Executada em calcário, é anterior à fundação da capela, do século XVII, pelo que deverá
ser proveniente de outro espaço de culto, eventualmente do oratório existente no interior da
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habitação.
As esculturas de Santo António e de São João Batista, ambas de madeira, são do século
XVII, reforçando a possibilidade de terem pertencido à capela de São João Batista. O crucifixo,
do século XVIII, de estilo barroco, assenta numa base de avultado decorativismo.
CONVENTO DE S. FRANCISCO DO MONTE (ORGENS)
UM MONUMENTO DE INTERESSE PÚBLICO
Pelo pequeno óculo, aberto a meio da parede ocidental do antigo Refeitório monacal de
S. Francisco do Monte, entra uma luz intensa. Agora, como no passado, ilumina a estante de
leitura, ou atril, onde se colocavam abertos, em posição oblíqua, os livros sagrados. Deste Púlpito do Leitor, já não partem há muito as orações que durante séculos alimentaram o espírito
dos monges franciscanos durante as refeições. O espaço também já há muito perdeu a dignidade
austera que se exigia ao Refeitório. Hoje, já nada nos recorda a função para que foi construído
este lugar. O pequeno armário sob o atril também já não guarda nenhum livro. É apenas um belo
vestígio arquitectónico do passado. Uma memória.
Manoel Botelho Ribeiro Pereira, nos seus Diálogos Moraes e Políticos (1630-36), refere
que foi no bispado de D. João Homem, mais precisamente em 1410, que se fundou a “hum
quarto de légua da cidade o insigne Mosteiro de S. Francisco d’Orgens”, num local onde existia
a pequena ermida de S. Domingos.
Muitos foram os seus beneméritos, a começar por D. Afonso V (1432-1481), que lhe doou
pedra para levantar Igreja, Dormitório e Hospedaria; atribuiu, ainda, uma esmola mensal de
quatrocentos reais e privilegiou os servidores desta Casa.
Igualmente alguns prelados da diocese beneficiaram regularmente os Franciscanos de
Orgens, como foram os casos de D. João Gomes de Abreu, que fez a Torre do Relógio (1476),
ou D. Gonçalo Pinheiro, que acabou o Dormitório (1563).
Os leigos, também eles acautelando a vida eterna, ajudaram bastas vezes os frades: D.
Isabel de Amaral e Vasconcelos custeou o Capítulo Novo, D. Branca Teixeira, a Capela da Conceição, e o sapateiro João Afonso, de Fragosela, os claustros, como recordava uma epígrafe ali
colocada e entretanto desaparecida.
A partir de 1635, S. Francisco de Orgens passou a ser um mero oratório, em virtude da
instalação provisória da Ordem nas casas do Chantre, em Massorim. Concretizava-se o pedido
de transferência, solicitado em 1603, desta comunidade para a cidade.
Apesar das mudanças, foram feitas obras de grande vulto no velho Mosteiro de Orgens,
primeiro em 1672-73 e, depois, em 1741-49. Concluídas estas obras, o renovado Mosteiro de
S. Francisco passou a ter dormitórios com vinte celas, livraria, hospedaria e varandas sobre o
claustro. Era uma segunda vida aquela que se inaugurava então. Segunda vida que terminaria
em 1834, com o Decreto de 30 de maio do Ministro da Justiça José António de Aguiar, que ditava “imediata extinção de todas as casas de religiosos” e incorporação dos seus bens na Fazenda
Nacional.
Parcialmente destruído após a sua compra em hasta pública, o monumento está, de novo,
a ser reconstruído. A luz ainda entra, intensa e cheia de esperança, pelo óculo do velho Refeitório franciscano.
Jorge Adolfo de Meneses Marques
Docente na ESEV – IPV
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TESOUROS DE VIDAS COM FÉ | UM PADROEIRO, UMA PARÓQUIA
SANTA MARIA, PADROEIRA DA PARÓQUIA DE SILVARES
A devoção a Maria, Mãe de Jesus Cristo, assume manifesta relevância no culto dos cristãos, enquadrada numa identidade simbólica entre a Igreja, como esposa mística de Cristo, mãe
de todos os cristãos, e Maria, a Mãe de Cristo e mãe dos mesmos cristãos.
Desde os primórdios da nacionalidade portuguesa que se consolidou e ampliou a devoção
a Nossa Senhora, enraizada na denominação de Santa Maria, a partir da qual se ramificou em
múltiplas invocações, em conformidade com as dinâmicas da piedade popular. Nos primórdios
da nacionalidade portuguesa, em muitas das dioceses restauradas e nas novas, as catedrais foram dedicadas a Santa Maria, como as do Porto, Braga, Coimbra, Viseu, Lamego e Lisboa. No
processo de reconquista recorria-se à intercessão de Maria para proteção dos cristãos e vitória
sobre os infiéis muçulmanos, traduzindo-se na edificação de igrejas, capelas e mosteiros em
honra e louvor de Maria Santíssima nos povoados que iam sendo conquistados, como forma de
agradecimento e de glorificação. Santa Maria assume o estatuto de padroeira e rainha do reino
de Portugal que estava em formação.
Muitas das glórias da história de Portugal foram vividas sob a proteção de Maria, como,
a título de exemplo, a batalha de Aljubarrota, as viagens no período dos descobrimentos ou a
restauração da independência após o domínio filipino.
Ao contrário de muitas das igrejas e capelas, edificadas no período medieval com a dignidade de Santa Maria e que depois lhe associaram outro título mariano, a igreja paroquial de
Silvares manteve a denominação mais abrangente e inclusiva de todas as outras titulações.
Na capela-mor encontra-se a escultura da Virgem, executada em calcário, provavelmente
realizada nas oficinas de Coimbra. Maria apresenta-se coroada e com o Menino ao colo, é a Rainha e Mãe de todos os homens. O Menino segura na mão o globo, expressando a universalidade
da sua proposta de salvação e do amor de Deus, que se dirige a toda a humanidade. A mão de
Maria segura carinhosamente o pé do Menino, explanando os laços de afetividade entre Mãe e
Filho, numa clara humanização da gestualidade e dos sentimentos, não obstante a frontalidade
dos rostos e a ausência de comunicação visual entre ambas.
DEPARTAMENTO DOS BENS CULTURAIS
CELEBRA DEZ ANOS COM “PROGRAMA ESPECIAL”
O Departamento dos Bens Culturais da Diocese de Viseu (DBCDV) está a comemorar
dez anos de existência “ao serviço da Igreja”, com um programa para um ano, composto por
um ciclo de conferências, exposições, o lançamento de obras, concertos e momentos musicais,
roteiros, mas ainda o lançamento do Guia do Tesouro da Catedral, do Guia da Casa Memorial
Rita Amada de Jesus e a criação do Núcleo Museológico da Igreja do Carmo de Viseu.
As comemorações, as mais prolongadas que o DBCDV já teve desde que surgiu em fevereiro de 2008, foram apresentadas no passado domingo, 22 de abril, no arranque do ciclo de
conferências ‘Encontros com Expressões de Fé Viva’, no Seminário de Viseu.
“Dez anos justificam uma programação especial e, por isso, desafiámo-nos a nós próprios
a criar um programa especial que esperamos conseguir levar a bom porto”, afirmou a diretora
do Departamento dos Bens Culturais da Diocese de Viseu, Fátima Eusébio. Para a responsável,
este programa que começou em fevereiro entra agora na sua fase mais intensa “com iniciativas
ao longo de todos os meses”, e “é o resultado também de múltiplas parcerias a desenvolver ao
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longo deste ano com várias instituições”.
Fátima Eusébio começou por destacar o ciclo de conferências que “abrange temos muito
diversificados, desde a componente do espaço litúrgico” desenvolvida na comunicação de maio,
à abordagem de temas como ‘Fé e Culto’ (junho), ‘Património Religioso e Turismo’ (julho),
‘Poesia e Espiritualidade’ (setembro), ‘A Música na Liturgia’ (outubro), ‘A Arte na Transmissão
da Fé’ (novembro) e a encerrar o ciclo ‘A Talha Barroca na Diocese de Viseu’ (dezembro). Esta
última comunicação vai ser apresentada pela própria diretora do Departamento, mas as conferências trazem a Viseu nomes como o padre Tolentino Mendonça ou o Frei Bernardino da Costa.
Ainda dentro de programa de celebrações, o Departamento dos Bens Culturais da Diocese vai abrir portas ao Núcleo Museológico da Igreja do Carmo. Localizada no Largo de Santa
Cristina, em pleno Coração de Viseu, a Igreja do Carmo segundo Fátima Eusébio, dispõe de um
espólio ímpar que deve estar disponível à comunidade. “É uma das igrejas mais interessantes e
mais ricas do património da cidade de Viseu que, além disso, tem um conjunto patrimonial de
relevância significativa em estado de grande degradação, que queremos recuperar e disponibilizar à comunidade”, anunciou.
O lançamento do Guia do Tesouro da Catedral a 18 de maio (Dia Internacional dos Museus) será outro dos momentos altos da programação dos dez anos do DBCDV. Trata-se de um
documento lançado em parceria com a Igreja da Misericórdia, o Museu Nacional Grão Vasco e
a Câmara de Viseu “que os visitantes [do Museu da Catedral] podem utilizar para acompanhar
a sua visita”, avançou Fátima Eusébio.
Até dezembro há dezenas de iniciativas para acompanhar num ano de celebração de um
departamento que em 2008 trouxe “novas orientações ao património da Diocese”, como assumiu Fátima Eusébio: “O departamento dos Bens Culturais surge com novas orientações quer
para a preservação do património com o inventário, quer com a vertente de dinamizar esse
património tanto na perspetiva eclesial como na perspetiva cultural e foi esse trabalho que desenvolvemos ao longo destes dez anos”.
EA
DEPARTAMENTO DOS BENS CULTURAIS
Iniciado em 2008, está a celebrar 10 anos de atividades o Departamento Diocesano dos
Bens Culturais. Coordenado pela Doutora Maria de Fátima Eusébio, integra um conjunto de
elementos que tem desenvolvido um muito importante trabalho em vários âmbitos. Desde o
acompanhamento do programa “Rota das Catedrais”, em Viseu, ao Inventário dos bens das paróquias, à reorganização do Museu de Arte Sacra, ao acompanhamento das obras de construção
e de restauro, às diversas exposições temáticas, ao tratamento e informação de vários temas no
Jornal da Beira, colaboração na História da Diocese, intercâmbio com Câmaras Municipais,
Misericórdias e Museu Grão-Vasco, etc., até muitas outras iniciativas de interesse cultural, histórico e artístico. Parabéns pelos 10 anos e muitos bons êxitos para os próximos anos!
TESOUROS DE VIDAS COM FÉ | UM PADROEIRO, UMA PARÓQUIA
NOSSA SENHORA DAS NEVES, PADROEIRA DA PARÓQUIA DE SÃO SALVADOR
A invocação de Nossa Senhora com a denominação das Neves encontra-se associada a
uma lenda do século IV, originária de Itália, segundo a qual um casal romano pediu a intercesIgreja Diocesana
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são de Santa Maria na decisão sobre o destino a dar à sua fortuna, tendo-lhes aparecido a Virgem, no dia 4 de agosto, em sonhos, com a indicação que mandassem edificar uma basílica no
monte de Roma que no dia seguinte aparecesse coberto de neve, não obstante estarem em pleno
período de verão. Por milagre, no dia 5 de agosto, o monte Esquilino encontrava-se coberto de
neve, pelo que o casal aí mandou edificar o templo dedicado a Nossa Senhora das Neves, com
aprovação do Papa Libério, que também tinha recebido a mesma revelação.
De acordo com o Santuário Mariano, em São Salvador terá existido uma capela dedicada
ao Salvador do Mundo, mandada edificar por um particular, que lhe vinculou os seus bens, em
redor da qual terão surgido várias casas, dando origem à povoação cuja toponímia decorre deste
espaço religioso. Numa das capelas laterais existiria uma imagem de Nossa Senhora das Neves.
Após a morte do fundador, os herdeiros deixaram de cuidar da capela, que entrou em ruina,
tendo sido a população a custear a reconstrução da capela-mor, de onde retiraram as armas da
família, e a assumir a posse do edifício. A forte devoção que os moradores tinham a Nossa Senhora das Neves determinou que erigissem uma irmandade sob a sua proteção, cujos estatutos
foram aprovados em 1638, celebrando a festa no seu dia, a 5 de agosto, mas como no mesmo dia
havia festa em Ranhados, posteriormente, mudaram a celebração para o dia da Natividade de
Nossa Senhora. Nos finais do século XVII mandaram fazer um novo retábulo para a capela-mor
e nele colocaram a nova imagem de Nossa Senhora das Neves. Os caixotões da capela-mor,
executados na segunda metade de setecentos, ostentam vários símbolos da litânia mariana, em
correlação com a invocação da igreja: espelho, escada, rosa, torre, fonte, etc.
A escultura mais recente de Nossa Senhora das Neves mantém-se no centro do retábulo-mor, enquanto a mais antiga se encontra na sacristia. Em ambas, Nossa Senhora, figurada
como jovem e de rosto sereno, encontra-se em pé, segurando o menino sobre o braço esquerdo,
o qual, na imagem mais antiga, ostenta um pequeno ramo de flores.
TESOURO DA CATEDRAL ANTECIPOU
NOITE DOS MUSEUS E JUNTOU DEZENAS DE PESSOAS
A luz que se vê e o som que se ouve no Tesouro da Catedral de Viseu parecem ainda mais
mágicos quando, no alto, a lua (na fase de quarto crescente) sobressai no céu escuro. A ascensão
a um outro patamar torna-se mais nobre quando esse ‘Caminho da Luz’ é percorrido durante a
noite. Foi isso que aconteceu na passada sexta-feira, 18 de maio, Dia Internacional dos Museus,
e cuja Noite dos Museus foi antecipada, em 24 horas, no Tesouro da Catedral com um fausto
programa que captou o interesse e a presença de várias dezenas de pessoas.
Reunidos junto da relíquia de São Teotónio, os muitos visitantes foram recebidos por D.
Ilídio Leandro, Administrador Apostólico da Diocese de Viseu, e por Fátima Eusébio, coordenadora do departamento dos Bens Culturais da Diocese e do Museu Tesouro da Catedral. Em
breves palavras, Fátima Eusébio propôs o caminho da luz que nessa noite estava projetado para
acontecer na Catedral e no Museu.
O grupo seguiu rumo ao Museu e à exposição temporária ‘Caminho da luz: a luz que se
vê e o que se ouve no Tesouro da Catedral’, onde se incluíram obras contemporâneas de José
Parente e de Isabel Ramos. Estancando o passo a meio da escadaria, o grupo sentiu o primeiro
momento da noite: ‘O Amor não se Explica’, espaço para acolher a certeza da vocação a Deus
e escutando a mensagem que ecoava nas paredes.
No alto do escadório, o segundo momento da visita: ‘Maria Sim’, a felicidade da Escolhida por Deus para ser a Mãe do Seu Filho. No coro-alto, espaço mandado edificar pelo Bispo D.
Miguel da Silva, no século XVI, como indicou Fátima Eusébio, foi tempo para o terceiro átimo:
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‘Louvar a Deus… com a música’, rodeando-se os visitantes, primeiro em redor do ‘Batismo’ e
depois em volta do Livro de Cantochão feito em pau-santo, que rodava e onde se ensaiavam as
músicas.
Na sala do Cabido, onde reuniam os Cónegos da Sé, foi tempo do quarto momento: ‘Serviço e Missão’, de um lado o Cabido, ao serviço da Catedral, gerindo a mesma nas suas diferentes formalidades, e do outro o Bispo, na incumbência e na missão de ser a figura suprema da
Igreja da Diocese. Por fim, o quinto momento: ‘Testemunhar… dar a vida’, expressão máxima
da entrega a Deus, prestando um serviço à humanidade.
Em seguida, o grupo foi sendo direcionado para os claustros do museu, ora para observar
o colorido globo que se encontrava no ‘Passeio dos Cónegos’, ora para ver daí o lado noturnal
da cidade.
BILHETE-CONJUNTO DOS MUSEUS TESOURO DA CATEDRAL
E TESOURO DA MISERICÓRDIA
A apresentação do bilhete-conjunto dos museus Tesouro da Catedral e Tesouro da Misericórdia decorreu nos claustros, junto à sala do Cabido. Fátima Eusébio, por parte do Tesouro
da Catedral, reforçou a importância da parceria entre os dois espaços museológicos para um
desejado aumento no número de visitantes em ambos os locais. A diretora do Tesouro da Sé e
também coordenadora do departamento dos Bens Culturais da Diocese abordou ainda o projeto
do núcleo museológico da Igreja do Carmo que está em fase de construção.
Por seu turno, Henrique Almeida, diretor do Tesouro da Misericórdia, referiu-se ao bilhete-conjunto como “um projeto que vem sendo alimentado desde há pelo menos quatro anos”, e
que agora entra numa nova fase, ainda mais “num momento simbólico como é este Dia Internacional dos Museus”, apontou.
ROTEIRO “É DEDICADO A D. ILÍDIO”
O Roteiro Tesouro da Catedral – Museu de Arte Sacra é, na opinião de Fátima Eusébio,
“equilibrado” e que faz alusão descritiva a “tesouros que nos dizem muito”. O livro estará à
venda por dez euros e tem uma segunda parte dedicada à história da Catedral. “São breves notas
da história da Catedral, de uma forma muito sintética com imagens de muita qualidade”, que
poderão ser lidas por quem deseja conhecer melhor a Sé de Viseu. “É um contributo que damos
a quem nos visita”, reforçou Fátima Eusébio.
A obra é dedicada a D. Ilídio Leandro, Administrador Apostólico da Diocese e que foi seu
Bispo durante 12 anos. D. Ilídio agradeceu “todo este carinho” e lembrou a “casualidade grande, benéfica e providencial” que “constituiu a vinda da doutora Fátima Eusébio para a Diocese”.
Nesse prisma, o Administrador Apostólico sustentou que “só posso dizer que agradeço ter acontecido esta casualidade no meu tempo [Bispado]”, e elucidou que essa ligação “possibilitou
fazer na Diocese um caminho científico, eclesial e cristão”, recordando marcos significativos
como a realização da História da Diocese de Viseu em três volumes, única em Portugalistód no
seu formato e nos atuais estudos modelares de História Religiosa.
“A CATEDRAL NÃO É UM MUSEU,
MAS É UM ESPAÇO COM UM PATRIMÓNIO EXTRAORDINÁRIO”
Que significado tem, nesta Noite dos Museus antecipada, a visita à exposição temporária
e as apresentações do roteiro ‘Tesouro da Catedral, Museu de Arte Sacra’ e do bilhete conjunto
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da Sé e da Misericórdia?
	É um momento importante para o Museu e para a Catedral. Primeiro que tudo porque é
um gosto ver esta Catedral iluminada e aberta à noite. Dá-me um gosto imenso porque é uma
ambiência diferente do dia, e por isso fiquei muito contente por podermos proporcionar isso e
a abertura deste espaço neste dia [Dia Internacional dos Museus]. A Catedral não é um museu,
mas é um espaço com um património extraordinário, um espaço vivo, e nesta noite deseja-se
que este património seja fruído por todos. Para o Museu é mais uma oportunidade de o termos
aberto ao público, com uma iniciativa que já tinha sido adiada por algum tempo, mas que
finalmente vamos concretizar, que é a apresentação do ‘Roteiro do Museu’.
O ‘Roteiro do Museu’ é uma boa oportunidade para conhecer melhor esse espaço?
O ‘Roteiro do Museu’ concilia a vertente pastoral deste património com a vertente artística. Este roteiro também permite, a quem quiser, ter alguma informação sobre a Catedral uma
vez que, neste momento, não dispomos de obras específicas da Catedral que se possam vender.
Por isso, é uma satisfação apresentar essa componente. É uma apresentação muito simples…
aliás, nós intitulámo-la ‘breves notas’ porque são mesmo pequenas notas sobre a Catedral mas
que permitem às pessoas ter uma compreensão, uma perceção daquilo que é o evoluir deste
edifício ao longo dos séculos.
O que representa a criação do bilhete conjunto entre o Museu da Catedral e o Museu da
Misericórdia?
	É um trabalhar em unidade destas duas instituições que é também de relevar. É importante
porque, se todos nos ajudarmos uns aos outros e colaborarmos, poderemos com certeza obter
melhores resultados. O que nós queremos, acima de tudo, é preservar o património que temos
aqui mas também apresentá-lo à comunidade para que o possa fruir, quer os crentes quer os não
crentes. Esperamos que os não crentes também possam sair daqui percebendo a mensagem que
aqui está presente. Esse é o nosso grande objetivo.
TESOUROS DE VIDAS COM FÉ | UM PADROEIRO, UMA PARÓQUIA
NOSSA SENHORA DAS BOAS NOVAS,
PADROEIRA DA PARÓQUIA DE SOBRAL DE PAPÍZIOS
A essência do Evangelho é a Boa Nova que se pretende comunicar à humanidade, proposta e anunciada por Jesus e pelos seus discípulos. A saudação que marca o início do Evangelho
-“Salvé, ó cheia de graça, o Senhor está contigo” (Lc 1 28) – constitui a Boa Nova participada a
Maria e através dela comunicada a todos os homens, pelo seu Sim, pela sua fé e pela sua vida.
Não obstante esta correlação entre Maria e a Boa Nova, muitas invocações de Nossa Senhora da
Boa Nova ou das Boas Novas derivam de acontecimentos lendários, com a aparição da Virgem
em determinados contextos, sendo portadora de boas novas para as comunidades.
Em 1694 já havia uma capela com a invocação de Nossa Senhora das Boas na povoação
de Sobral de Papízios, anexa da igreja de São Miguel de Papízios, para a qual o visitador mandou que se providenciasse a aquisição de uma pia baptismal, um púlpito, a caixa dos santos
óleos, os livros para batizados, defuntos e casados, o livro de canto e o sacrário, com o objectivo
de assumir o estatuto de igreja paroquial. Justificava-se esta alteração “pela distânsia que há do
lugar à Matris e nam se poder acudir aos sacramentos com a brevidade devida, como também
haver três ribeiros em meio que por mutas vezes em o imverno, com suas ágoas, empedem a
nesesária pasagem”, assegurando os moradores os recursos necessários para a manutenção da
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igreja. Na mesma altura já tinha uma Confraria da Senhora das Boas Novas, à qual iriam agregar a do Santíssimo Sacramento. Posteriormente, a parte da ermida ficou como capela-mor e
foi acrescentado o corpo da igreja. Em 1758 tinha 3 altares, o principal com a padroeira e dois
colaterais, um de São Sebastião e outro de São Bento.
De acordo com o Santuário Mariano esta igreja era muito procurada pelos devotos que
levavam à Virgem as suas aflições e dela recebiam sempre boas novas, descrevendo-se a imagem como sendo “perfrytiflima efeultura; obrada em pedra, e ricamente encarnada e estofada
ou pintada (…) Sobre o braço esquerdo descança aquelle Deos Menino, que por natureza nunca pode cançar , mas descança nos braços de fua Santissííma Mãe e nos corações puros, que o
sabem amar”. De acordo com a lenda a imagem terá sido trazida por uns padres da Companhia
de Jesus, que estando longe da sua terra e não tendo notícias, as receberam por intercessão de
Nossa Senhora.
Outra lenda, muito mais tardia, por isso desenquadrada temporalmente da origem desta
devoção, estabelece relação desta imagem com o período das Invasões Francesas, em que os
habitantes do Sobral se refugiram nas minas, onde permaneceram e passaram muitas privações,
pelo que se uniram em oração à Virgem para que lhes enviasse boas novas, o que terá acontecido com a entrada de um raio de luz brilhante e dourado que lhes comunicou o fim da guerra.
TESOUROS DE VIDAS COM FÉ | UM PADROEIRO, UMA PARÓQUIA
SANTO ANTÓNIO, PADROEIRO DA PARÓQUIA DE PINHEIRO DE AGUIAR
A devoção a Santo António (1195-1231), tal como no restante território nacional, assume grande relevância em toda a Diocese de Viseu. Não obstante seja o padroeiro de apenas
duas paróquias, é recorrente a sua presença nos diversos espaços de culto, em representações
escultóricas ou pictóricas, algumas das quais narrativas, com os ciclos dos milagres de Santo
António.
Tendo nascido em Lisboa, desenvolveu os seus estudos com os cónegos da Ordem dos
Regrantes de Santo Agostinho e ingressou, como noviço da mesma Ordem, no Mosteiro de
São Vicente de Fora. Posteriormente, solicitou transferência para o Mosteiro de Santa Cruz
de Coimbra, onde contactou com os missionários franciscanos e assumiu o desejo de seguir a
missão dos mártires de Marrocos, pelo que mudou de Ordem e ingressou nos franciscanos, no
convento de Santo António dos Olivais de Coimbra. Não conseguindo ir para Marrocos por
debilidade física, percorreu várias cidades europeias, dedicando-se ao ensino da Teologia e à
pregação, envolvendo-se em várias iniciativas de proteção aos mais frágeis e necessitados. Faleceu próximo de Pádua, a 13 de junho de 1231, e, reconhecida a sua santidade, foi canonizado
no ano seguinte, sendo-lhe atribuídos vários milagres.
A escultura da igreja paroquial de Pinheiro de Aguiar, de cariz marcadamente popular,
figura o Santo com a iconografia que se repete, com maior ou menor qualidade plástica, numa
vasta quantidade de representações. Veste o hábito dos frades menores, com saio franciscano e
o cordão de três nós, com o manto e capucho, sublinhando-se, assim, o seu espírito de humildade e de simplicidade. Na cabeça, tonsurada, ostenta um resplendor de prata, símbolo da sua
santidade. Na mão esquerda firma o livro, fechado, numa alusão à sua vivência e anúncio do
Evangelho. Sobre o livro encontra-se sentado o Menino Jesus, o “Evangelho vivo”, remetendo
não só para a sua aparição ao Santo numa das suas viagens, mas também para a forte devoção
ao Menino promovida pelos franciscanos. Na mão direita ergue a cruz, sugerindo Cristo e o
caminho com o qual se identifica e pelo qual alcançará a salvação.
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TESOUROS DE VIDAS COM FÉ | UM PADROEIRO, UMA PARÓQUIA
SÃO JOÃO BATISTA, PADROEIRO DA PARÓQUIA DE SÃO JOANINHO
Considerado o último profeta do Antigo Testamento, o nome João significa “Deus é Misericórdia” e foi escolhido pelo seu pai, Zacarias. O Arcanjo Gabriel anunciou a Maria que a
sua prima Isabel, apesar de idade avançada, daria à luz um filho. O nome Batista decorre da sua
missão de baptizar todos os que desejassem no rio Jordão.
De acordo com a Legenda Áurea o Precursor de Cristo foi abençoado com nove privilégios: “foi anunciado pelo mesmo anjo que anunciou o Salvador; ele estremeceu no ventre da
mãe; foi a mãe do Senhor que o recebeu quando veio ao mundo; ele destravou a língua do pai;
foi o primeiro a conferir um batismo; ele apontou Cristo; ele batizou o próprio Cristo; ele foi
louvado mais do que todos por Cristo; ele anunciou aos que estão no Limbo a vinda próxima
de Cristo”. Privilégios que justificam a sua denominação pelo Senhor de “profeta e mais que
profeta”.
Com as suas fervorosas pregações e com o seu exemplo de vida converteu muitos filhos
de Israel, que o procuravam, inspirando-os para virem a ser seguidores de Cristo. Convidava-os
ao arrependimento, à conversão e à penitência, batizando-os como sinal de libertação do passado, marcado pelo pecado, e a mudança para uma vida nova.
A Igreja celebra a data do seu nascimento, a 24 de junho, mas também o dia do seu martírio, a 29 de agosto. É o único santo em que a Igreja celebra o respectivo nascimento, em paralelo com Jesus e Maria, sendo que de acordo com a tradição os santos são festejados na data
correspondente à sua morte, ou seja, ao nascimento para a vida eterna.
São João Batista é um dos santos mais figurados na arte cristã, tanto em representações
escultóricas como pictóricas. A sua iconografia é simbólica na correlação com o seu percurso:
veste uma pele de camelo, cintada por um cinto de cabedal, alusiva ao período em que viveu
como eremita no deserto, onde se alimentava de mel silvestre e gafanhotos; aos pés ou no braço
segura um cordeiro, para o qual aponta, num gesto de anúncio da vinda de Cristo, sob a forma
de um frágil cordeiro, cujo sacrifício salvará a humanidade: “Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele
que tira o pecado do mundo!” A evocação do cordeiro é reforçada pela inscrição presente na
filactera que envolve a cruz de hastes finas: Ecce Agnus Dei.
Na diocese de Viseu são quinze as paróquias em que o padroeiro é São João Batista. Na
paróquia de São Joaninho a toponímia encontra-se associada ao orago da comunidade, ainda
que com diminutivo, por referência à dimensão da sua imagem primitiva. Em documentos
medievais, de 1220 e de 1320 a povoação já aparece com essa denominação, evidenciando a
antiguidade do culto a São João na localidade.
Na igreja matriz de São Joaninho preserva-se uma imagem do Precursor de Cristo mais
antiga, dos finais do século XVII, e uma mais recente, disposta no trono do retábulo-mor. Ambas seguem a iconografia regular e amplamente repetida em inúmeras representações escultóricas.
TESOUROS DE VIDAS COM FÉ | UM PADROEIRO, UMA PARÓQUIA
SÃO PELÁGIO, PADROEIRO DA PARÓQUIA DE OLIVEIRA DE FRADES
São vários os santos com o título de Pelágio, os quais viveram em épocas distintas: Pelágio da Bretanha (séc. IV); Pelágio, monge bretão a quem é atribuída a doutrina do Pelagia146
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nismo; o Papa Pelágio I (séc. VI); o Pelágio das Astúrias (séc. VIII); Paio de Córdova (séc. X),
santo e mártir cristão do período da Reconquista, e Pelágio, o eremita (séc. IX), que de acordo
com a lenda terá descoberto o túmulo de Santiago. São duas as paróquias da diocese de Viseu
cujo padroeiro é São Pelágio, remetendo-nos para o guerreiro associado à (re)fundação do Reino das Astúrias, tendo iniciado o processo da reconquista, de luta contra os muçulmanos, que
venceu na batalha de Covadonga, em 722.
Faleceu em 737, em Cangas de Onís, tendo sido sepultado na igreja de Santa Eulália,
próxima a Covadonga, posteriormente, o rei Afonso X mandou trasladar a sua sepultura para o
Santuário de Covadonga.
Em 1785 o visitador do bispado, no Livro de Visitas de Oliveira de Frades, deixou registado que a “santa imagem do orago está arruinada e incapas, necessita-se de outra de madeira
e estofada com perfeição”. Desconhecemos se a paróquia cumpriu com esta determinação e
qual seria a imagem existente. Actualmente, na paróquia, existe uma imagem de São Pelágio,
figurado como muito jovem, vestindo uma dalmática e segurando nas mãos o livro e a palma do
martírio. Eventualmente, esta escultura poderá figurar o Santo Mártir de Córdova, que nasceu
na Galiza no século X, sobrinho do bispo de Tui, que aceitou ficar como refém dos muçulmanos
para que o seu tio fosse libertado, tendo sido torturado e morto, defendendo sempre a fé cristã.
Especialmente venerado em Espanha e em Portugal, a sua festa é a 26 de junho. Seria este o São
Pelágio, padroeiro de Oliveira de Frades? Não conseguimos reunir elementos suficientes para
corroborar esta hipótese.
A escultura que actualmente se encontra no retábulo-mor da antiga Matriz de Oliveira de
Frades foi adquirida nos inícios deste século. Representa o Santo com vestes nobres, segurando
numa das mãos a palma do martírio e na outra, a cruz, elevada, numa demonstração de defesa
da fé cristã. De acordo com informação do pároco, representa o São Pelágio da Astúrias. Sendo
figurado como muito jovem, trata-se de uma representação que também possibilita a identificação com São Pelágio de Córdova, até porque comporta a palma característica dos mártires,
sendo que São Pelágio das Astúrias não foi mártir.
TESOUROS DE VIDAS COM FÉ | UM PADROEIRO, UMA PARÓQUIA
SÃO PEDRO, PADROEIRO DA PARÓQUIA DE SANTAR
São Pedro é o padroeiro de vinte paróquias da Diocese de Viseu, evidenciando a forte devoção para com o primeiro bispo da Igreja. O “Príncipe dos Apóstolos”, que nasceu na Galileia,
baptizado com o nome de Simão, era um humilde pescador que decidiu seguir Cristo após a
ocorrência da “Pesca Milagrosa”. Dos doze apóstolos Pedro é o que tem mais referências nos
Evangelhos e que está presente em muitos dos acontecimentos mais relevantes da vida e pregação de Cristo. Dedicado e humilde foi o primeiro a reconhecer Jesus como sendo o “Filho
de Deus vivo”, o qual lhe atribuiu um novo nome: «Também Eu te digo: Tu és Pedro, e sobre
esta Pedra edificarei a minha Igreja, e as portas do Abismo nada poderão contra ela. Dar-te-ei as
chaves do Reino do Céu; tudo o que ligares na terra ficará ligado no Céu e tudo o que desligares
na terra será desligado no Céu.» (Mt 16, 18-19)
A Pedro, como primeiro bispo de Roma, é conferida autoridade sobre toda a Igreja, que
foi transmitida aos seus sucessores, os papas.
O Novo Testamento integra duas epístolas cuja autoria é atribuída a Pedro: A Primeira
epístola de São Pedro e a Segunda epístola de São Pedro. Depois de pregar em várias cidades
foi martirizado entre 64 e 67 d.C.
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Paulo e Pedro, pelas suas pregações e anúncio, pela sua acção, são considerados as duas
colunas da Igreja Católica, como sublinhou o papa Francisco a 29 de junho de 2016, na recitação do ângelus: “Toda a Igreja universal olha para eles com admiração, considerando-os como
duas colunas e duas grandes luzes que brilham não somente no céu de Roma, mas no coração
dos fiéis do Oriente e do Ocidente. (…) Eles, por amor a Cristo, deixaram a sua pátria e, independentemente das dificuldades da longa viagem e dos riscos e das suspeitas que encontrariam,
desembarcaram em Roma. Aqui eles tornaram-se anunciadores e testemunhas do Evangelho
entre as pessoas, selando com o martírio a sua missão de fé e caridade”.
A imagem da igreja paroquial de Santar, que se encontra no retábulo da capela-mor,
representa-nos São Pedro como Papa: veste a alva, a estola e o pluvial, na cabeça ostenta a
tiara papal, tripla, e a cruz, também com três hastes, de tamanho decrescente, que segura com
solenidade na mão esquerda, enquanto a mão direita se eleva ao nível do rosto num gesto de
saudação e de acolhimento a todos os que como ele se assumem como “pescadores de homens”
e seguidores de Cristo.
EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA
PRESENÇAS DE ETERNIDADE: A ARTE NA PARÓQUIA DE FERREIRA DE AVES
Na passada sexta-feira, 13 de julho, foi inaugurada na Casa da Cultura de Sátão a exposição temporária com património religioso de Ferreira de Aves, dando início a um ciclo de
exposições que irão percorrer todas as paróquias do concelho, podendo, em alguns casos, haver
a associação de duas ou três paróquias.
Na sessão de abertura, o Presidente do Município, Paulo Santos, salientou o interesse
destes projetos para o conhecimento e valorização do vasto património do concelho, assumindo
especial relevância os bens culturais da Igreja. D. Ilídio Leandro, Administrador Apostólico da
Diocese de Viseu, referiu a urgência em se valorizar e preservar o património dos vários espaços de culto, não só pelo seu valor artístico e histórico, mas essencialmente pela sua vertente
imaterial, no quadro da identidade religiosa que estruturou a vivência da fé das comunidades
deste território ao longo dos séculos. Seguiu-se uma breve abordagem aos bens culturais da
paróquia de Ferreira de Aves, que compreende vinte e dois espaços de culto, dois dos quais são
igrejas conventuais.
A exposição integra peças de tipologias diversificadas, concretamente: ourivesaria, paramentaria, pintura, escultura, talha dourada e policromada e mobiliário, num arco cronológico
bastante alargado, com peças desde o século XV ao século XX. As peças selecionadas são
de tipologias e âmbitos de execução diferenciados, umas de cariz mais erudito, outras mais
ingénuas, mas são exemplificativas da grande riqueza, quantitativa e qualitativa, de bens remanescentes na paróquia. A maioria das peças não se encontra ao culto, estavam dispostas em
espaços complementares (casas paroquiais, arrumos, sacristias, etc.), umas porque deixaram de
ter enquadramento na vivência religiosa regular da comunidade, outras porque a sua utilização
se circunscreve a datas festivas ou ainda por motivos de segurança.
Na narrativa expositiva, dando continuidade à orientação habitual assumida pela Diocese
neste tipo de projetos, foi valorizado o enquadramento das peças no contexto do seu simbolismo
em termos de utilização e de conteúdo, ou seja da mensagem que comunicam ao observador,
bem como da vivência espiritual dos fiéis. Na organização do percurso apresentam-se quatro
núcleos, concretamente: Para maior glória de Deus;
Foi por Amor… a Paixão continua…; Ele está vivo; Acreditar e viver o Amor. Os títulos,
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para além de orientarem a “leitura” do visitante perante cada objecto per si e na sua relação
com os restantes, potenciam a interpretação da narrativa expositiva no quadro da atualidade dos
conteúdos, como algo que se faz presente em cada dia.
A incorporação das peças na exposição compreendeu também uma vertente de conservação e restauro de absoluta importância. Muitos objetos foram retirados de arrecadações ou de
outros espaços sem as devidas condições de temperatura, de humidade e de segurança, apresentando patologias que punham em causa a sua preservação, pelo que foram submetidos a um
tratamento conservativo que possibilitará a sua salvaguarda, devendo ser devidamente pensada
a sua colocação quando as peças forem devolvidas.
TESOUROS DE VIDAS COM FÉ | UM PADROEIRO, UMA PARÓQUIA
SANTO EUSÉBIO, PADROEIRO DA PARÓQUIA DE AGUIAR DA BEIRA
Eusébio de Vercelli terá nascido na Sardenha nos inícios do século IV e faleceu a 1 de
agosto de 371. Foi para Roma para completar os seus estudos, mas o fascínio pela Palavra de
Cristo determinou a sua dedicação à Igreja. Foi batizado em Roma pelo papa Eusébio, passando
a adotar o seu nome, posteriormente foi instituído leitor e mais tarde ordenado sacerdote.
Em 345 foi eleito para a cátedra episcopal de Vercelli, da qual foi o primeiro bispo.
Destacou-se pela sua generosidade e empenho na organização interna e externa da Igreja, bem
como pela luta contra a difusão da heresia ariana que na época tinha particular força. Com o seu
dinamismo desenvolveu uma intensa ação de evangelização, nomeadamente em territórios mais
rurais e periféricos, ainda muito dominados por rituais pagãos, onde promoveu a construção de
santuários marianos. Considerava que era missão dos fiéis da Igreja levar a “saudação também
a quantos estão fora da Igreja, e que se dignam ter por nós sentimentos de amor” (Ep. secunda,
CCL 9, pág. 104). Fundou em Vercelli uma comunidade sacerdotal, onde se formaram alguns
dos principais bispos da época. A sua acção pastoral foi inspiração e modelo para muitos sacerdotes.
Na sua luta contra o arianismo uniu-se aos grandes Padres do séc. IV, em especial a Santo
Atanásio, e opôs-se de forma destemida e firme ao imperador que queria instrumentalizar e
colocar a religião ao serviço do seu poder. Uma oposição que determinou a sua condenação
ao exílio, juntamente com outros Bispos do Oriente e do Ocidente, durante o qual foi sujeito a
maus tratos físicos.
A ele se deve a tradução para latim dos Comentários sobre os Salmos do seu homónimo
Eusébio de Cesaréia.
Após a sua morte, Santo Ambrósio de Milão escreveu que na sua ação, o Bispo Eusébio
e o seu clero partilharam os problemas dos concidadãos, “e fizeram-no de modo credível, precisamente cultivando ao mesmo tempo uma cidadania diversa, a do Céu (cf. Hb 13, 14). E assim construíram uma verdadeira cidadania, uma verdadeira solidariedade entre os cidadãos de
Vercelli”. Santo Eusébio considerava que os pastores “devem exortar os fiéis a não considerar
as cidades do mundo como a sua habitação estável, mas a procurar a Cidade futura, a definitiva
Jerusalém do céu. Esta “reserva escatológica” consente que os pastores e os fiéis salvem a justa
escala dos valores, sem nunca se submeter às modas do momento e às pretensões injustas do
poder político em acto. A autêntica escala dos valores (…) não vem dos imperadores de ontem
e de hoje, mas de Jesus Cristo, o Homem perfeito, igual ao Pai na divindade, mas homem como
nós. Referindo-se a esta escala de valores, Eusébio não se cansa de “recomendar firmemente”
aos seus fiéis “que guardem com toda a solicitude a fé, mantenham a concórdia, sejam assíduos
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na oração” (Ep. secunda, CCL 9, pág. 104).
Aguiar da Beira é a única paróquia da Diocese de Viseu que tem Santo Eusébio como
padroeiro, tendo substituído o anterior padroeiro, São Pedro. A sua festa celebra-se a 2 de agosto. Disposta sobre o último degrau do trono do retábulo-mor, a escultura de madeira, do século
XVIII, muito repintada, figura Santo Eusébio com as vestes e insígnias episcopais, de braços
elevados e abertos, numa sugestão de acolhimento, e o rosto orientado para o alto, para a Cidade futura, a definitiva Jerusalém do céu.
TESOURO DA CATEDRAL DE VISEU | MUSEU
DOIS ANOS APÓS A REQUALIFICAÇÃO
No dia 23 de julho completaram-se dois anos após a requalificação do Museu da Catedral
de Viseu e a implementação de uma nova narrativa expositiva, em correspondência com a missão assumida para este espaço museológico, na qual se articulam as vertentes cultural e eclesial.
A denominação de Tesouro, que se reporta ao decreto de criação deste espaço museológico,
enquadra não apenas ao carácter valioso e único das peças, nas perspectivas histórica e artística,
mas também a sua relevância enquanto expressão da verdade mais profunda do ser e da existência humana: a fé e o amor em Cristo Vivo e a plenitude da vida por Ele vivida e anunciada.
O acolhimento proporcionado pelas colaboradoras, o percurso pelos espaços superiores
da Catedral, que incluem o Coro-alto, o Claustro Superior, a Sala do Cabido, a antiga Torre do
Relógio e o Passeio dos Cónegos, o interesse e a sublimidade das peças expostas, bem como a
excelência da vista sobre a cidade e envolvente, que é possível desfrutar a partir do Museu, são
aspectos que têm sido destacados e registados pelos visitantes. Continuamos a trabalhar para
melhorar as condições do Museu, a preservação das peças e a comunicação, prevendo-se para
breve a colocação de informação em Inglês, Francês e Espanhol.
Um grande Obrigado a todos os que nos visitam e que divulgam este Museu. Um obrigado especial também para os nossos Mecenas, que nos acompanham e apoiam neste projecto.
TESOUROS DE VIDAS COM FÉ | UM PADROEIRO, UMA PARÓQUIA
NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, PADROEIRA DA PARÓQUIA
DE SANTA COMBA DÃO
Entre as mais de seis dezenas de paróquias da Diocese de Viseu com invocação mariana, treze são dedicadas a Nossa Senhora da Assunção, cuja celebração teve lugar no dia 15 de
agosto. Um dia em que Maria, com títulos muito diversificados, é festejada com romarias e
procissões em inúmeras povoações da Diocese, tal como acontece de Norte a Sul de Portugal.
A
solenidade de quinze de agosto celebra a assunção de Maria, em corpo e alma, ao reino
dos céus, na continuidade da festa da Dormição da Virgem memorada desde os séculos V-VI e
cuja celebração, com essa denominação, se mantém nos católicos orientais e ortodoxos, sendo
antecedida por catorze dias de jejum. A 1 de novembro de 1950 o Papa Pio XII proclamou o
dogma da Assunção de Nossa Senhora através da constituição apostólica Munificentissimus
Deus: “Pela autoridade de Nosso Senhor Jesus Cristo, dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo e
em nossa própria autoridade, pronunciamos, declaramos e definimos como sendo um dogma
revelado por Deus: que a Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, tendo completado
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o curso de sua vida terrena, foi assumida, corpo e alma, na glória celeste”.
No seu percurso de fé e de confiança no amor de Deus, na sua união à obra de salvação de
Cristo e no seu destino de glória, Maria constitui a imagem da própria Igreja, a Mãe espiritual
de toda a humanidade, por isso é celebrada com muita alegria e amor pelos cristãos.
A actual imagem de Nossa Senhora da Assunção da igreja Matriz de Santa Comba Dão
figura a Virgem com a postura e gestualidade assumidas em inúmeras representações pictóricas
e escultóricas: de pé, apoiada num imbricado de nuvens e anjos, eleva-se com os braços abertos
e elevados e o rosto orientado para o céu. Um dos anjos de corpo inteiro, em posição voante,
como que auxilia a Virgem nesta elevação em corpo e alma, em paralelo com outro que segura
um ramo de rosas. O centro da base compreende três cabeças de anjos. Esta corte celestial rejubila e acompanha Maria na sua subida ao céu, convidando toda a humanidade a celebrar com
alegria a glorificação da Mãe.
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CAPÍTULO III
ÓRGÃOS DIOCESANOS
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1. CONSELHO PRESBITERAL

CONSELHO PRESBITERAL
Na tarde de quinta-feira, dia 5 de outubro, o Bispo reuniu com os elementos do Secretariado Permanente do Conselho Presbiteral, para preparar a próxima reunião, a ter lugar no dia
31 de outubro. A preparação foi na Casa Episcopal, onde se efetuará, também, a reunião deste
órgão de corresponsabilidade diocesana.
CONSELHO PRESBITERAL
Como o Plano Pastoral da Diocese para estes dois anos tem como lema: “Família, Berço
de Deus para a humanidade!”, também esta reunião do Conselho Presbiteral teve como enfoque
central a Família.
Procurando concretizar ainda mais esta preocupação com a Família, tema que também
estará presente na Formação Permanente do Clero, a 25, 26 e 27 de janeiro próximo, houve
espaço ao debate sobre a resposta às fragilidades da Família, um caminho ainda a aprofundar e
percorrer.
Também a Juventude e a resposta ao Sínodos dos Bispos 2018, sobre esta temática, foram
recordados neste Conselho Presbiteral.
CONSELHO PRESBITERAL
Na terça-feira, dia 7 de novembro, realizou-se a 1ª reunião do Conselho Presbiteral deste
Ano Pastoral. Depois da Oração e de uma pequena Reflexão, fez-se a leitura da Ata e procedeu-se ao período “Antes da ordem do dia”. Seguiu-se um trabalho por grupos, refletindo o
Documento dos Bispos do Centro sobre a Amoris Laetitia, documento que tinha sido enviado antecipadamente. Seguiu-se o Plenário, depois do que se trataram outros assuntos: Plano
Pastoral sobre a Família, Pastoral Familiar na Diocese, Pastoral da Juventude e Sínodo 2018,
concretização do Sínodo Diocesano e apresentação do tema da Formação Permanente Extraordinária para Sacerdotes e Leigos, nos dias 25-27 de janeiro de 2018. Apresentou-se, também, o
programa do 4º Encontro da CNAL que vai ter lugar em Viseu no dia 18 de novembro.
CONSELHO PRESBITERAL
Na manhã de quinta-feira, dia 25 de Janeiro, o Bispo reuniu com o Vigário-Geral e com
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o Secretariado Permanente do Conselho Presbiteral para a preparação da próxima reunião ordinária deste órgão que terá lugar no próximo dia 27 de fevereiro. Terá como agenda, sobretudo,
a reflexão e organização pastoral das conclusões da Formação Permanente que terá lugar nos
próximos dias 8, 9 e 10 de fevereiro.
CONSELHO PRESBITERAL
Os membros do Conselho Presbiteral da Diocese reuniram, em reunião ordinária, na passada terça-feira, dia 27 de fevereiro, no lugar habitual da Casa Episcopal. Com a presença de
todos os seus membros, orientou os trabalhos o Vigário Episcopal das Vocações, Clero, Seminários e Juventude – Pe. António Jorge – membro do Secretariado Permanente. O Bispo presidiu
à oração e reflexão inicial. Foram refletidos os diversos pontos da agenda, destacando-se as
conclusões da Formação Permanente com a decisão da concretização das orientações práticas
até ao Dia da Diocese. Também foi apresentado o estado atual dos Seminários e da Pastoral da
Juventude.
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2. CONSELHO PASTORAL

SECRETARIADO PERMANENTE DO CPD
No início da tarde de quinta-feira, dia 5 de outubro, reuniu, na Casa Episcopal, o Secretariado Permanente do Conselho Pastoral Diocesano para preparar o próximo encontro deste
órgão de corresponsabilidade. Este encontro terá́ lugar no próximo dia 11 de novembro, no
Centro Sócio-Pastoral Diocesano.
CONSELHO PASTORAL DIOCESANO
Reuniu, no sábado, dia 11 de novembro, no Centro Sócio Pastoral, o Conselho Pastoral
Diocesano. Depois de uma pequena reflexão sobre o 4º Encontro Nacional de Leigos, da CNAL
e sobre a Pastoral da Família, foi lida a Ata e seguiu-se o período “Antes da ordem do dia”.
A seguir foi apresentado o programa do 4º Encontro Nacional do Apostolado dos Leigos, da
CNAL e foi apontada a necessidade de todos se inscreverem. Seguiu-se um trabalho por grupos
sobre o que se faz na Diocese para os casais e famílias e para os jovens. Depois do Plenário,
apresentaram-se alguns subsídios para o Plano Pastoral Diocesano e refletiu-se a necessidade
de apostar mais na preparação para o Matrimónio, incluindo a Celebração e o acompanhamento
dos casais jovens. O encontro terminou com uma alusão à importância da pastoral da juventude
e à atenção ao Sínodo dos jovens.
CONSELHO PASTORAL DIOCESANO
Em ordem à preparação da próxima reunião do Conselho Pastoral Diocesano, marcada
para o dia 24 de fevereiro, o Bispo reuniu com os elementos do Secretariado Permanente, de
que é responsável o Vigário Episcopal da Pastoral – Pe. Virgílio. Esta reunião aconteceu na
manhã de sábado – dia 13 de janeiro – e esteve presente, também, o Vigário Geral da Diocese –
Pe. Armando Esteves. O tema principal da agenda é a avaliação da execução do Plano Pastoral
Diocesano e a preparação do que falta do Ano Pastoral que vivemos.
CONSELHO PASTORAL DIOCESANO
Na manhã de sábado, dia 24 de fevereiro, reuniram os elementos do Conselho Pastoral Diocesano, no Centro Sócio Pastoral Diocesano. Orientou e moderou a reunião o Vigário
Episcopal da Pastoral – Pe. Virgílio Rodrigues. O Bispo presidiu à Oração e fez uma pequena
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reflexão, integrada no tema principal do encontro. O encontro decorreu com diversas reflexões
sobre a Exortação Apostólica do Papa Francisco – “A Alegria do Amor”. A próxima reunião
ficou marcada para o próximo dia 16 de Junho.
CONSELHO PASTORAL DIOCESANO
Os elementos do Secretariado do Conselho Pastoral Diocesano reuniram com o Administrador Apostólico da Diocese e com o Vigário-Geral para preparar a próxima reunião ordinária
deste órgão Diocesano que terá lugar no próximo dia 16 de junho.
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CAPÍTULO IV
VIDA CONSAGRADA
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IRMÃS REPARADORAS DO CORAÇÃO DE JESUS
No fim da manhã de sábado, dia 9 de setembro, o Bispo presidiu à Eucaristia na residência das Irmãs Missionarias Reparadoras do Sagrado Coração de Jesus. Estas são as Irmãs que
estão à frente da Catequese e que, desde há́ 25 anos, estão em Viseu. Foi esta data a motivação
para esta celebração, na qual participaram várias outras Irmãs, vindas de outras Casas e outras
pessoas que lhes estão mais ligadas. O Bispo dá os parabéns à Congregação, agradecendo este
precioso serviço, aqui prestado e deseja uma boa continuidade deste mesmo serviço na diocese.
IGREJA DOS TERCEIROS
APRESENTAÇÃO DE NOVA COMUNIDADE
A Comunidade dos Frades Menores Conventuais, OFMConv, com sede na Igreja dos
Terceiros, acaba de ser renovada, por decisão dos seus Superiores. Assim, o anterior Superior
– Frei Pedro Manuel Pinto Perdigão – foi integrado na Comunidade de Coimbra e, para Viseu,
vieram dois novos membros.
Assim, a Comunidade passa a ser constituída da seguinte forma:
- Superior da Comunidade e Reitor da Igreja – Frei Francisco Ervas. Outros membros:
Frei João Sartori, Frei José́ Carlos Cerdeira Matias e Frei André́ Scalvini.
O Bispo, em nome da Diocese, dá as boas vindas aos novos Freis e deseja as maiores felicidades ao novo Superior que cumprimenta. A esta Comunidade agradece toda a ação eclesial
e humana, espiritual e apostólica, desenvolvida nesta Igreja, na Cidade e na Diocese.
Ao Frei Pedro Perdigão – agora em Coimbra – agradece a ação aqui desenvolvida e deseja
as maiores felicidades.
26 de setembro de 2017
Bispo Ilídio, Viseu
LEMBRANDO A BEATA RITA AMADA DE JESUS
Beata Rita Amada de Jesus, nasceu a 5 de Março de 1848 em Ribafeita, onde foi batizada,
com poucos dias de idade, recebendo o nome de Rita Lopes de Almeida.
Cresceu num ambiente familiar muito piedoso, onde à noite se fazia leitura espiritual e se
cultivava uma especial devoção por Jesus Sacramentado, por Nossa Senhora, por S. José́ e carinho pelo Papa que, por essas alturas, vivia vida atribulada, a ponto de se ver exilado e, poucos
anos depois, espoliado dos Estados Pontifícios.
A perseguição à Igreja, em Portugal, na década de trinta roubou-lhe os bens, encerrou-lhe
as casas religiosas masculinas e nas femininas proibiu a admissão de qualquer noviça, para que
o cristianismo perdesse vitalidade.
No lar desta jovem, todos, a começar pelos pais, sentiam a ânsia de uma autêntica vivência
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cristã e desejo de a comunicar a outros. Deus fez nascer em Rita a vocação missionária para
arrancar os jovens do indiferentismo, dos perigos morais e exercer apostolado em prol da família. Chegou a andar de aldeia em aldeia a rezar; e ensinava a rezar o terço e espalhar a vontade
sincera de imitar Nossa Senhora. Encontrava pessoas de vida menos exemplar e fazia tudo
quanto estava ao seu alcance para que Nosso Senhor as arrancasse do mal e as trouxesse ao bom
caminho. Não tardaram ameaças de morte e até houve uma tentativa de homicídio frustrado.
À oração juntou a penitência. Nas vindas a Viseu, começou a contactar as Irmãs Beneditinas do Convento de Jesus e conseguiu delas alguns “instrumentos de mortificação”. Cedo
deu conta, juntamente com seu confessor, de que Jesus a chamava à vida de consagrada, numa
época impossível pelas leis ainda vigentes que proibiam admissões de noviças. Rita continuava
no mundo, entregue ao apostolado, às mortificações, esperançada de que haveria de alcançar a
consagração total a Deus e rejeitando perentoriamente pretendentes, alguns deles ricos, porque
no seu íntimo já́ era “consagrada”. Fazia a Comunhão Reparadora; crescia no fervor eucarístico, na devoção ao Sagrado Coração de Jesus e no forte desejo de salvar almas, tornando-se
missionária e apóstola. Comungando do apostolado de Rita, os pais chegaram a albergar em sua
casa mulheres desejosas de conversão e de mudar de atitudes e comportamentos morais com
que tinham contribuído para a destruição de famílias.
Com cerca de 20 anos viu que era imperioso consagrar-se a Deus na Vida Religiosa.
Confidenciava muito com sua mãe e o pai, embora muito piedoso, por sentir por aquela filha
uma oculta predileção, opunha-se a este desiderato. Porque importa obedecer mais a Deus que
aos homens, Rita não esmoreceu e finalmente aos 29 anos conseguiu entrar num convento de
Religiosas, a única Congregação permitida em Portugal por ser estrangeira e se dedicar apenas
à assistência. Ao confrontar o carisma daquelas Irmãs com o que lhe ia na alma, deu conta que
não se coadunava com o género de apostolado para que se sentia inclinada. O Diretor Espiritual
da Comunidade a quem se abria inteiramente verificou qual era a vontade de Deus a respeito
daquela Aspirante: recolher e educar meninas pobres e abandonadas. Rita deixou aquelas Religiosas de origem francesa e, ainda de acordo com o Rev. P. Francisco Pereira S.J., procurou
meios de melhor se preparar para o futuro e urgente desempenho da sua especial missão. Deu
entrada num colégio onde pode aprender ao vivo como lidar com as exigências estatais e religiosas.
Rita, humanamente rica de predicados e virtudes, profundamente piedosa, levada pelo
desejo de cumprir a vontade de Deus a seu respeito, deixando-se guiar pelo Diretor Espiritual,
ao sair do Colégio, aos 32 anos, conseguiu vencer as dificuldades de natureza política e até
religiosa para fundar a 24 de Setembro de 1880, na paróquia de Ribafeita, um colégio e simultaneamente o Instituto das Irmãs de Jesus Maria José́ , seguindo o lema da Sagrada Família de Nazaré́ . Em breve espaço de tempo, estendeu a Obra de apostolado a outras Dioceses de Portugal;
mas nas Dioceses de Viseu, Lamego e Guarda as autoridades políticas concelhias procuraram
por todos os meios obrigá-la a encerrar a Obra. Não lhe faltaram também dificuldades económicas e ainda internas com uma das suas religiosas. Porém, no ano de 1910, a implantação da
República desencadeou perseguição feroz contra a Igreja, apoderou-se dos bens que o Instituto
possuía, aboliu novamente as Ordens Religiosas e Madre Rita teve que se refugiar na terra natal. Daqui conseguiu localizar algumas Irmãs dispersas, aos poucos reagrupá-las numa humilde
casa e pode salvar o Instituto, enviando-as depois em grupos para o Brasil. Lá continuaram o
carisma da Fundadora que faleceu em Casalmendinho (paróquia de Ribafeita) a 6 de Janeiro de
1913, em odor de santidade, confortada pelos últimos Sacramentos. O funeral para o cemitério
paroquial, presidido pelo Vigário Geral da Diocese, foi antes uma ação de graças pelo dom
desta Religiosa à Igreja e ao Mundo.
G.I./Evangelho Quotidiano
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ANIVERSÁRIO DE CONSAGRAÇÃO RELIGIOSA
Na manhã de domingo, dia 1 de outubro, o Bispo presidiu à Eucaristia paroquial na Igreja
Matriz de Lordosa, tendo concelebrado o Pároco – Pe. Amadeu Dias Ferreira – e 3 sacerdotes
naturais desta paróquia – Pe. Aníbal, Pe. Claudino e Pe. Jorge Seixas. A razão destas presenças
na celebração paroquial foi a de Maria da Conceição Frade celebrar os 50 anos de consagração
religiosa. Presentes, também, as outras 3 irmãs desta família, igualmente consagradas na vocação religiosa.
IRMÃS CONCEPCIONISTAS
No Mosteiro de Santa Beatriz da Silva, realizou-se, no fim da manhã de sábado, dia 7 de
outubro, uma Profissão Solene de uma Religiosa concepcionista – Irmã Maria de Fátima dos
Sacrários. Presidiu o Bispo da Diocese, tendo concelebrado o Pe. José́ Mota. Foi, como é próprio nestes momentos, uma grande Festa, para o Mosteiro e para a Diocese, com a presença de
familiares e amigos da Irmã Fátima.
PERU, A MISSÃO DO OUTRO LADO DO ATLÂNTICO
Parto, mas não parto só́ . Levo em mim todos os corações que cruzaram o meu caminho e
me ensinaram a amar, mais e mais. Levo comigo todos aqueles, cuja história de vida se entrelaçou na minha e me levaram a conhecer um Deus misericordioso e compassivo. Guardo em
mim os abraços dados no decorrer de um caminho fecundo e fértil, guardo com amor as mãos
estendidas, que apesar das muitas quedas, sempre me ajudaram a levantar. Vou, mas não vou só́ .
Aqui, neste pedaço de terra do outro lado do atlântico, sinto que mais uma vez Ele me convida a
amar, a partilhar, a estar, a entregar-me, a confiar, para que com este povo ao qual sou chamada,
para que possamos ser juntos. Chama-me, aos mais pobres e marginalizados das periferias de
Arequipa. Chama-me a ser eu, e a deixar que o tesouro que trago em mim frutifique com eles.
Abraço esta missão de Arequipa, como quem abraça um sonho, um sonho sonhado e esperado
desde sempre.
Vim, não porque quero salvar o mundo, mas porque também eu, quero fazer parte destas
feridas abertas no mundo, ferida, composta de pessoas de carne e osso que, aqui neste lugar
distante, também trazem dentro de si, um pedacinho de Deus. Quero ser com eles, vejo neles
o rosto de Deus, sinto a alegria do evangelho neste povo que caminha com os pés na terra e as
mãos cheias de nada. Vejo Deus nos sorrisos espontâneos de quem desconhece o amor, mas
vive diariamente para louvar.
Caminho, na confiança, entrega e alegria de saber, que é a Cristo que eu sigo, é a Cristo
que eu levo e é a Cristo que eu irei sempre encontrar. Caminho e em cada passo que dou, dou-o
com a liberdade de saber que, serão sempre os Seus braços misericordiosos onde me vou refugiar em cada pôr-do-sol, e será́ Ele, a esperança que me fará erguer a cada amanhecer.
O período é de puro conhecimento, despojada de mim dou os primeiros passos junto deste
povo que me acolheu de forma tão amável. Sou eu do outro lado do atlântico vivendo a missão
bem ao estilo de S. Daniel Comboni.
Hoje tenho uma profunda certeza de que Comboni caminha comigo no sonho de Deus
para nós, e sou eu também, uma das mil vidas para a missão.
Com amor e gratidão, Neuza Francisco
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A MISSÃO NO CORAÇÃO DA FÉ CRISTÃ E NA DOS IRMÃOS
A propósito do Dia Mundial das Missões, que se assinala no próximo domingo, 22 de
outubro, o Jornal da Beira entrevistou dois membros da Congregação da Missão – Padres Vicentinos: o sacerdote Bruno Cunha, coordenador das paróquias de Orgens e de São Salvador, e
o seminarista João Soares (ano pastoral), que esteve no ano passado na Missão de Magude, em
Moçambique. Sob o tema ‘A missão no coração da fé́ cristã’, ficam em seguida dois ramos de
um mesmo tronco missionário.
Padre Bruno Cunha
O que é que tem sido feito pela Congregação da Missão neste ano de 2017 tão especial,
que assinalam os 400 anos do Carisma Vicentino e os 300 da presença da Congregação em
Portugal?
Nós temos trabalhado em rede, não apenas só́ na Congregação, mas com a comunidade,
com as famílias, a área das Missões. Um dos grandes projetos que este ano acompanhámos,
sobretudo aqui na Diocese de Viseu, foi uma iniciativa da Juventude Mariana Vicentina (JMV).
Tivemos uma jovem – Alice Margarida – aqui da paróquia [de Orgens], do grupo da JMV, que
saiu em Missão e esteve em Moçambique, num projeto para crianças desfavorecidas. O grupo
de jovens da paróquia fez uma série de iniciativas de angariação de fundos, entre outras, para
apoiar a Alice Margarida. Foi esse projeto que, de certa forma, mais visibilidade deu à paróquia
e à nossa comunidade de Orgens e de São Salvador.
Vão acontecer mais ações em breve?
Temos previstas, neste ano, Missões Populares que são o mais específico que temos,
enquanto instituto de vida consagrada. São tempos fortes de evangelização que realizamos nas
paróquias, a pedido dos seus párocos. De um modo muito concreto, como este é o ano em que
celebramos os 400 anos do Carisma Vicentino, estamos já́ a organizar duas Missões Populares:
uma em Orgens, que terá́ lugar entre os dias 26 de novembro e 8 de dezembro; e outra em São
Salvador, que vai decorrer entre os dias 28 de janeiro e 11 de fevereiro de 2018. Estas são as
duas grandes iniciativas que vamos ter aqui para viver este nosso carisma.
Essas Missões Populares visam trazer a comunidade para junto da Congregação?
Normalmente têm uma dinâmica muito específica. Aqui em Orgens vai ser um bocadinho
diferente porque já́ houve uma Missão Popular noutra altura. Mas a de São Salvador vai ter
uma estrutura tradicional. Vão ser duas semanas de evangelização, com uma primeira semana
de maior contacto com as pessoas, em que se pretende criar comunidades familiares, ao jeito
das primeiras comunidades cristãs que se reuniam em suas casas para falar de fé́ e rezar. Esta
primeira semana termina com uma grande celebração com todas as comunidades. Na segunda
semana, sempre na Igreja-matriz, haverá́ um conjunto de celebrações temáticas que estão relacionadas com símbolos da fé́ cristã para as quais toda a comunidade está convidada a participar.
O que motiva um jovem hoje para deixar o conforto da sua casa e partir em Missão?
Tem de ser por algo especial, para deixar todas estas coisas cómodas, aquilo que hoje
a nossa sociedade valoriza. E isso é o que está na base de tudo: a fé. Neste caso concreto é a
vivência da fé e este desejo muito grande de ajudar os outros. Do que vimos dos testemunhos
dos jovens que estiveram lá, a vontade deles é de regressar, e eles passaram por muitas privações, com menos regalias, e conseguiram descobrir ali um foco de felicidade muito grande. O
que fica dessa experiência é o desejo de regressar e isso é algo que nos interpela um pouco: aqui,
longe, podemos pensar que a ida para lá é desafiador, tem os seus perigos, doenças, tudo o que
pode influenciar a nossa decisão, mas isso não foi barreira para eles porque havia um sentimento
muito profundo de ir ao encontro do outro e de ajudar o outro, o pobre, o mais necessitado, que
está precisa mente na base da espiritualidade vicentina. Essa experiência marca profundamente.
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Atualmente, quantos membros é que a Congregação da Missão tem em Portugal e em
Viseu?
Nós somos cada vez menos na Congregação da Missão. Atualmente somos 32 em Portugal, e três em Viseu. Ainda assim, temos quatro sacerdotes fora e um irmão e os restantes
estamos cá. Por via das circunstâncias, da redução das vocações, também ficámos limitados.
Temos, por isso, esta dificuldade em por em prática a identidade fundamental da Congregação,
das Missões Populares, da ida para fora. Neste momento, nós não temos muita capacidade para
atender as necessidades. Contudo, continuamos em Portugal a fazer estas Missões Populares,
que são o mais específico da Congregação da Missão.
Missionário João Soares
Ser missionário foi algo com que sonhou desde cedo?
Entrei no Seminário da Congregação da Missão, no Porto, com 16 anos. Fiz o meu percurso na congregação em outros Seminários: estive no Seminário de Nápoles (Itália) onde finalizei o meu noviciado, depois realizei os meus estudos teológicos em Salamanca (Espanha) e
depois vim para Viseu, para estagiar e preparar-me para a Missão dos votos e para a ordenação
sacerdotal.
Esteve em Moçambique em 2016, na Missão de Magude, durante três meses. Como foi
essa experiência?
Eu fui para uma experiência pessoal e da Congregação, para sentir o que é isto de uma
Missão Ad Gentes, de ir para Africa. Era uma decisão pessoal que já́ tinha pensado há́ muito,
mas só́ no ano passado é que foi possível realizar. Eu ia para fazer uma experiência com a comunidade, mais simples, mas tive que fazer muito mais do que isso. Quando cheguei tive que ir,
juntamente com um missionário da Eritreia, para uma comunidade porque os missionários que
ali estavam partiram para os seus países de origem. Assim, numa situação de emergência para
a comunidade, para a escola e para a paróquia ser atendida, tive que lidar com um internato de
60 miúdos, também estive à frente da ação pastoral na paróquia... mas uma paróquia que tem o
tamanho da Diocese de Viseu, um terreno muito vasto.
Esse trabalho é motivador?
Sim, é motivador. Eu não sou professor e tive que dar aulas de português... Eu hoje digo
que só́ tenho capacidade para saber se sou capaz ou não quando as situações aparecem. Se uma
qualquer situação aparece nós temos que fazer, porque há́ muitas pessoas que estão dependentes
de nós. Dou um exemplo, certa vez uns miúdos da escola apanharam uma congestão e às duas
da manhã tive que metê-los numa carrinha de caixa aberta e levá-los ao hospital mais perto que
ficava a uns quantos quilómetros, e seguir por estradas más, escuras.... Aqui, isso para mim é
impensável, mas lá fazia-se, nem sequer se questionava, é preciso fazer-se portanto faz-se.
A disponibilidade é uma das ferramentas dos missionários?
Sim, mas faz-se com muita alegria porque naqueles momentos ficamos satisfeitos pelo
trabalho que fazemos. À noite, quando nos recolhemos e pensamos como foi o dia sentimos que
o dia valeu a pena. Os dias passam com uma intensidade fenomenal.
O que é que o marcou mais nesta Missão?
Quando cheguei a Moçambique a primeira coisa que fiz foi enterrar um senhor que estava
morto há́ três dias no nosso terreno. O meu superior tinha ida a uma assembleia da Congregação e eu fiquei lá sozinho. Umas senhoras alertaram-me para o caso e quando cheguei junto do
corpo tive que por a mão na cara, tal o estado em que estava. Era um homem que andava por ali,
não tinha familiares e morreu ali. Tive que ir ao hospital tratar da situação do óbito, arranjámos
um caixão e fomos enterrar o senhor. Eu nunca tinha feito um funeral na minha vida e aí é que
se percebe o que é a igreja ministerial, dos ministérios.
PBA
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ARTE E FÉ
No dia 11 de outubro, o salão da residência das Religiosas do Sagrado Coração de Maria
encheu-se para uma palestra e debate sobre o tema “Arte e Fé”, com a presença do dramaturgo,
encenador e ator Luís Miguel Cintra, que recentemente recebeu o “Prémio Árvore de Vida Padre Manuel Antunes”, um galardão atribuído pelo Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura, que distingue percursos de vida ou obras em que os valores humanos e cristãos assumam
especial relevância.
O artista começou por apresentar alguns aspectos relativos à sua forte formação católica
e vivência religiosa no contexto familiar, a que se seguiu um período de distanciamento em
relação à Igreja, ainda que nunca negasse ser cristão. Este caminho terá influenciado o seu percurso artístico, como exemplificou com a recusa ao convite de Manoel de Oliveira para fazer o
papel principal do filme “Benilde ou a Virgem-Mãe”, de José Régio, por se tratar de um filme
profundamente católico e não ter disponibilidade mental para repensar a sua fé cristã. Salientou
que o retorno à Igreja esteve associado à morte do irmão e à poesia, quando foi convidado para
ler, no final de uma missa, uns poemas do Pe. Tolentino Mendonça na Basílica da Estrela.
O progressivo retorno à prática cristã foi sendo acompanhado também na vertente artística, como ator, encenador e declamador. Encenou um espectáculo onde fez de Padre António
Vieira, cujos sermões lia e declamava com especial prazer. Recorrentemente foi convidado
para a leitura de textos da Bíblia, que considera uma obra-prima absoluta, que quando se lê
em voz alta nos deixa deslumbrados. Salientou que a arte da leitura, a voz, é como as obras de
arte sacra, permitem dizer Deus de diversas formas. Desvaloriza a representação figurativa das
imagens religiosas, em esculturas, pinturas, etc., preferindo a construção de “imagens sacras”
através das artes verbais, musicais e cénicas.
Salientou a especial admiração que tem pelo Papa Francisco. Ainda que não tenha estado
presente em Fátima, sublinhou que a vinda do Papa suscitou uma enorme revolução na sua cabeça.
No seu percurso artístico Luís Miguel Cintra debateu-se várias vezes com as questões da
fé, como exemplificou referindo a peça “Miserere”, a encenação “Fingir Verdadeiro” ou o filme
“Acto da Primavera” de Manoel de Oliveira. Relativamente a este filme, referiu que o cineasta
inicia o filme com uma invocação à alegria da vida como ponto de partida, tal como o São João
no Evangelho: “no princípio era o Verbo e o Verbo estava em Deus”.
Num cruzamento entre o seu percurso de cristão, com o seu desempenho como ator, encenador, declamador, etc., Luís Miguel Cintra explanou a sua visão sobre as possibilidades de
articulação entre a dimensão do sagrado e a arte.
Esta foi a primeira sessão de um programa que as Irmãs do Sagrado Coração de Maria
propõem para este ano. A próxima sessão terá lugar no dia 25 de janeiro, pelas 21h00, com o
tema “Espiritualidade e sentido de Vida”, contando com a presença do Pe. Carlos Carneiro.
SER APENAS EU NO MEIO DELES!
Vivemos um tempo de esperança de amor de espera. Esperamos ansiosos, que Jesus renasça em nós e iluminados pela sua luz, possamos ser nós também luz no mundo.
Podia ser mais um entre tantos outros Adventos pela qual ao longo dos meus 25 anos já
vivi, mas não é. Estar aqui com eles e entre eles, e viver este tempo de Advento em terras peruanas, é saber que O esperamos juntos, de mão dadas. É caminhar com eles, com os pés descalços
nesta terra coberta de pó, onde ainda se vive a primavera. É partilhar o que sou com quem eles
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são, é partilhar a minha fé e deixar que os outros se enamorem por este amor que sinto e por este
tesouro que partilho. É saber que Jesus cruza diariamente o meu caminho e me abraça através
dos seus sorrisos, das suas histórias, dos testemunhos das suas vidas. É saber que me acompanha em cada longa caminhada que aqui muitas vezes fazemos para chegar aos que estão mais
distantes e abandonados, e saber que me espera bem no final de cada subida.
Pouco a puco as pessoas aproximam-se, ainda que timidamente para me abrirem o seu
coração para me contarem as suas lutas, as suas vitórias os seus medos as suas dúvidas. Conhecem-te pelo sorriso e pouco a pouco envolvem-te nas suas vidas. E assim vivo diariamente o
Natal dentro de mim, vivo diariamente o milagre da vida, não falo apenas dos nascimentos, pois
por cada um que se aproxima eu sinto que mais uma vida foi resgatada por Deus.
Não esperam mais nada de ti que a escuta, não esperam nada mais que um segundo do teu
tempo, pedem-te apenas que sejas deles por aqueles minutos, horas em que és sua confidente.
Olham-te com um olhar longínquo de quem sonha, mas também de quem já caiu muitas vezes
e de quem já muitas vezes se reergueu.
Aqui onde o tempo vale mais que todo o dinheiro que possas ter, e onde o que verdadeiramente importa não está nas palavras bonitas ou frases feitas que lhes possas eventualmente
dizer ou não. O que verdadeiramente importa és tu, é o teu sorriso, o teu abraço, o teu testemunho diário de uma vida cristã distinta, é o que és, através do coração. Aqui, sei que é mais, muito
mais que a minha vida, é decididamente uma opção por Cristo. Aqui, sou feliz por ser apenas eu
no meio deles.
Aguardo com eles a chegada, partilho de todos os seus momentos, das suas tradições e
dos seus costumes das suas lendas e também partilho das suas esperanças. Aguardo, acredito
plenamente que neste Natal Jesus volta a nascer nos nossos corações, nos corações destes homens e mulheres, destas crianças e jovens, que comigo partilham as suas vidas.
Peço-vos que neste Advento rezem por mim e por esta missão, que não é minha, lembrem-se que também é vossa, rezem por este povo que tanto me tem amado e acolhido.
A oração move montanhas e eu acredito que ultrapassa qualquer oceano que nos possa
aparentemente distanciar, somos família.
Que neste Advento também vós possais calar as vozes do mundo e escutar com os ouvidos do coração o que Jesus vos fala a cada dia. Que neste Advento também vós, possais dar
espaço ao silêncio para viver verdadeiramente o Natal, aquele onde as únicas luzes que brilham
são as dos nossos olhos porque Jesus nasceu para nós, mais uma vez. Que neste Natal permitam
que em cada um de vós renasça a alegria de saber que Deus nos ama e que nascidos para o amor,
jamais estaremos sós.
Que neste Natal olhemos firmemente para o exemplo de Maria e José que confiadamente
entregaram as suas vidas nas mãos de Deus. Deixemo-nos tocar pela humildade e perseverança
de Maria e pela imensa disponibilidade de coração de José.
Viva o Natal, viva o tempo de silêncio vivido entre dois corações num amor que cresce e
se multiplica aqui, junto de quem diariamente segue com humildade as pegadas de Jesus.
Neuza Francisco
D. ILÍDIO CHAMA CONSAGRADOS ÀS “FONTES”
PARA INTERPRETAR OS SINAIS DOS TEMPOS
O Bispo de Viseu, D. Ilídio Leandro, pediu aos religiosos consagrados presentes na Diocese para irem ao encontro da obra dos fundadores de cada comunidade, a que chamou “fontes,
e aí encontrar inspiração e resposta para “os sinais dos tempos e das circunstâncias atuais”.
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D. Ilídio Leandro presidiu à celebração evocativa do Dia do Consagrado – Homens e mulheres que de livre vontade e pela consagração religiosa se oferecem a Jesus Cristo, no serviço à
Igreja, mediante ordens e votos religiosos - que decorreu na passada sexta-feira, 2 de fevereiro,
na Sé de Viseu e onde este ano a Irmã Teresa Lázaro Ernesto, do Instituto Jesus Maria José fez
a renovação dos votos.
“Os vossos fundadores e fundadoras, tiveram, certamente, um texto, frase, sinal evangélico como inspiração para a obra que, através deles, o Espírito Santo suscitou na Igreja e, em vós,
é carisma e proposta de vida para o mundo. Ide às fontes e buscai a riqueza dessa palavra ou
símbolo, na sua dinâmica e inspiração, escutai, com simplicidade e obediência vocacional, os
sinais dos tempos e as circunstâncias atuais, pedi, ao Espírito Santo, a docilidade, a criatividade,
a fé e o amor dos vossos fundadores, deixai-vos conduzir pelos apelos da missão e que ela seja
a força e inspiração para a vossa santificação”, adiantou o Bispo da Diocese, acrescentando que
“regressar aos fundadores, não é obstáculo à vivência e anúncio do Evangelho. Refundar a vida
consagrada é ‘reavivar o zelo missionário, reativar a graça que vos habita e reacender o fogo do
Espírito’.
Para o Bispo da Diocese a Igreja “precisa do específico da vocação” dos Consagrados “na
diferenciação dos carismas” e, nesse sentido, deixou um apelo: “ Sede mensageiros do amor
de Deus para todos e ajudai Jesus a libertar quem está sujeito a qualquer servidão e a socorrer
os que sofrem provação. Sede pessoas dóceis ao Espírito Santo para, como Simeão e Ana,
poderdes descobrir Jesus em cada irmão e a todos anunciar a Boa Nova da Fé e da Esperança,
confortando-os com o zelo e a generosidade da Caridade”.
Ser Consagrado, nas palavras do Bispo da Diocese, “é ter e viver uma relação especial
com Deus, num feliz enamoramento, fruto de chamamento e resposta a orientar um estilo próprio de vida”, em que “Cristo é a fonte e o modelo de toda e qualquer consagração”.
Na Igreja de Viseu existem 12 comunidades de consagradas femininas de vida ativa e
contemplativa, cinco comunidades masculinas, a par das consagradas nos três institutos seculares, e as pessoas de votos particulares a viver na Diocese. Na passada sexta-feira participaram
no encontro anual do Dia do Consagrado, após a Eucaristia celebrada por D. Ilídio decorreu um
jantar de confraternização.
RENOVAÇÃO DE VOTOS
A Irmã Teresa Lázaro Ernesto, religiosa do Instituto Maria José de Viseu, integrada na
Comunidade do Lar/Escola de Santo António, formulou a Renovação dos Votos durante a celebração evocativa do Dia do Consagrado. Ao lado da Madre provincial, a Irmã Maria de Lurdes
Filie:
“Sentindo em mim o apelo profundo do Teu Espírito, que me impele a seguir, mais de
perto, a Cristo Evangelizador, no Instituto Jesus Maria José, quero, hoje, responder, com docilidade e amor, consagrando-me a Ti, pelos votos religiosos que renovo neste momento. Eu, Irmã
Teresa Lázaro Ernesto, livremente em Vossas mãos, Reverendíssima Madre Provincial Irmã
Maria de Lurdes Lopes Filipe, na presença da Comunidade e da Igreja aqui reunidas, renovo a
Deus os votos de castidade, pobreza e obediência por um ano, no Instituto Jesus Maria José, em
conformidade com as suas Constituições que observarei fielmente”, formulou a irmã.
Teresa Lázaro Ernesto, de 30 anos, natural de Moçambique, está em Viseu há dois anos.
Atualmente apoia a comunidade do Lar/Escola de Santo António, uma instituição destinada a
acolher crianças e jovens rapazes em situação de perigo. Já em missão em Moçambique veio
para Viseu em 2016 para frequentar a licenciatura em Edução Básica na Escola Superior de
Educação do IPV, encontram-se a frequentar o segundo ano do curso. O objetivo é regressar à
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sua depois de concluída a formação académica e apoiar a escola local.
“A todos vós aqui presentes, tomo como testemunhas da minha consagração e peço que
me encomendeis a Deus e à Sagrada Família de Nazaré, para que eu seja fiel até ao fim”, concluiu na sua mensagem de renovação de votos que cumpriu pela sétima vez.
“PODES SER IRMÃO MISSIONÁRIO”
O Ir. António nasceu em Cepões e certamente guarda esse dia para agradecer ao Senhor
pelo dom da vida. Há poucos dias fez 90 anos de idade. Mas uma data que também não esquece
é o 4 de Fevereiro de 1952 dia que chegou ao Seminário das Missões. A leitura de uma revista
onde se falava das missões despertou a sua vocação. Penetrou nele aquele desejo de ir ‘por esse
mundo ajudar os outros’, mas pensou ser demais para ele. Tropa feita em Lisboa, 23 anos, com
apenas a terceira classe pareceu ser algo impossível, porque para se ser padre são precisos uns
bons anos de estudo. Verdade é que a ideia de ser missionário não lhe saía da cabeça, como uma
miragem, ‘uma maluquice’.
Ora certo domingo à tarde, Maio de 1951, estava ele a rezar o terço na Igreja quando apareceu um missionário Comboniano que, vendo-o a rezar pôs-se com ele: “Não gostavas de ser
missionário?”.
Um pouco surpreendido replicou: “Acha que com a minha idade e com poucos estudos como poderei ser missionário?”. “Podes ser Irmão missionário!”, respondeu-lhe o padre
Comboniano. Irmão missionário? Que vem a ser isso? E lá recebeu uma explicação sobre o
que significava ser sacerdote ou irmão missionário.Com um pouco de paciência, vendo ali um
possível vocacionado, explicou que, nos missionários, todos são precisos. Pelo cariz sacerdotal,
os sacerdotes têm um trabalho mais específico no ministério sacramental, mas há muitas mais
maneiras de levar o anúncio cristão aos que ainda não conhecem. Na formação espiritual e religiosa, talvez seja mais para os sacerdotes. Mas nas missões há muitos outros trabalhos para se
fazer como construir capelas, casas, na agricultura, nas escolas…
“O que me tinha aparecido uma ‘maluquice’ que não me deixava, de repente tornou-se
como uma porta que se me abria para realizar o sonho que me inquietava. Senti que era realmente Deus a chamar. “Eu quero ser Irmão missionário”, for a resposta dada ao padre missionário e a decisão que tomei para a minha vida. Deixei de me sentir velho, estive um ano à
espera mantendo contacto com os missionários até chegar o momento da minha entrada na vida
religiosa e missionária. Passei algum tempo na minha formação espiritual, missionária, comboniana. Estive uns 3 anos na Itália, 12 anos em Moçambique, mais 21 no Brasil, e o resto aqui
em Portugal.
Sempre trabalhei muito, com vontade, em tudo o que pude e me pediram, procurando dar
exemplo e força de vontade aos irmãos por onde quer que passei.
Nunca pensei chegar aos 90 anos. Sinto saudades dos lugares onde estive e trabalhei e
tudo o que se fez pela graça de Deus. Valeu a pena todos estes anos. E o conselho que dou é que
não tenham medo de arriscar porque, com a graça de Deus, tudo é possível. Ele sabe o que tem
para nos dar quando fazemos as coisas com alegria e força de vontade”.
Hoje é ver o Ir. António Martins da Costa, sempre generoso na sua entrega, a cuidar da
horta do seminário. “Os pés já pesam um pouco”. Mas não se esquece de passar pela estufa para
que não falte verdes na mesa dos missionários.

Igreja Diocesana

169

UMA VOCAÇÃO UMA MISSÃO
Eu, Maria Belém Pereira Gonçalo, nasci numa família onde o amor, os valores humanos
e cristãos, o respeito pelos sacerdotes, a prática dominical da Eucaristia faziam parte do seu
programa habitual. Tive uma infância feliz e desde cedo aprendi as lidas de casa, trabalhava o
linho, cozia o pão, participava nos cantares da aldeia, entre outras.
A Igreja Paroquial ficava a quatro quilómetros da minha aldeia e nem por isso faltava aos
deveres religiosos. Ajudei durante vários anos a enfeitar a Igreja pelo que tinha de sair mais
cedo, para que tudo ficasse pronto na hora da Eucaristia e das devoções. Fui catequista alguns
anos. Sou do tempo em que ainda fazíamos a catequese na soleira da porta ao fim da tarde.
Recordo o empenho que tinha para que os meus catequizando aprendessem o catecismo e as
fórmulas de cor, antes da comunhão. Sempre tive inclinação para as “coisas” de Deus. Lia assiduamente a “Audácia” que meu avô assinava e continha testemunhos de feliz entrega ao serviço
dos outros.
Foi num retiro, nas Cooperadoras da Família, que ressoou mais profundo o chamamento
à Vida Consagrada! Fui acalentando o desejo de me entregar inteiramente a Deus no serviço
ao próximo. Entretanto, dialoguei com uma Irmã do Instituto Jesus Maria José e com o meu
pároco, Padre João Rodrigues dos Santos, que se prontificou a levar-me a Ovar – Casa do Noviciado do Instituto Jesus Maria José. O meu pai acompanhou-me nesta viagem e todo o caminho
cantamos. Antes de regressar disse: “Filha ficas tão longe!...”
A primeira carta que escrevi à família foi para comunicar a minha convicção de que tinha
escolhido o caminho certo e por isso estava bem e feliz. Mais tarde soube pelas minhas irmãs,
que esta carta, fez parte do quotidiano do meu pai e foi gasta de tanto uso.
A minha opção por Jesus Cristo, na Vida Religiosa, não aconteceu apenas no momento da
decisão mas foi e é diariamente uma descoberta que vou fazendo através da escuta da Palavra
de Deus e tendo como Centro da minha vida a Eucaristia. Vivo o chamamento com entusiasmo,
realizando com fé e consciência o projeto de Jesus Cristo, que é proposta de vida e convite para
caminhar sempre.
ara esta vivência muito me ajudou a formação catequética, teológica, bíblica a par de
formação profissional onde pude estar ao serviço da Pastoral e da educação, nesta missão tive e
tenho a oportunidade de estar ao lado de crianças carentes e desprovidas de família.
Como Irmã do Instituto Jesus Maria José vivo a graça de seguir os ideais da Beata Rita
e a espiritualidade da Família de Nazaré, partilhando com alegria o meu ideal, a fé e o pão da
amizade na vida fraterna, na oração e na dedicação aos outros.
Concluo reforçando a felicidade que sinto por ter ofertado a minha Vida a Deus no serviço dos irmãos e deixo um desafio fazendo minhas as palavras do Papa Francisco “Jovens não
tenhais medo de escutar o Espírito que vos sugere escolha ousadas”.
Irmã Maria Belém Pereira Gonçalo
AMAR É A PARTIDA
Desde que cheguei aqui, tenho descoberto a cada dia que passa, o amor. Um amor que
exigiu e exige continuamente uma partida, uma partida de nós próprios, uma partida de tudo o
que já conhecemos, uma partida que exige que te ponhas a caminho. Precisamos amar o mundo
e tudo o que n’Ele espelha o amor de Deus.
Aqui encontrei uma outra forma de amar, encontrei um amor disponível, um amor simples, um amor que brota da honestidade do que tenho e do que partilhando permitimos doar
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e receber do outro. Assim de forma desinteressada. Um amor que brota de um crescer juntos,
como irmãos. É aqui que sinto ardentemente que tenho que estar. É em cada irmão que sinto
todos os dias o chamamento de Deus.
	É nas subidas e descidas dos grandes montes que me rodeiam que encontro constantemente
sorrisos, lágrimas, braços que me esperam, olhos que refletem história, muita história. É por
estes caminhos de terra que todos os dias caminho, que encontro testemunhos que me convertem
e me fazem agradecer a Deus, o milagre da vida. Agradeço ter sido uma das suas escolhidas.
Pouco a pouco, vou conhecendo não apenas os seus rostos, a sua expressão, mas cada
nome, cada casa, cada família. Já são muitas as vezes em que escuto de longe que me chamam
“Andrea, hermanita Andrea”. Sim aqui todos somos irmãos e irmãs. Um dia vos contarei a
história do meu nome. Sinto-me um deles. Somos uma família. Ai Peru, que roubaste o meu
coração.
Na partilha do que têm, sim, dão-te muitas vezes do pouco que têm e do muito que são.
Fazem questão. São muitas as vezes em que, no regresso, trago o regaço cheio com meia dúzia
de maçãs do senhor que vem ao encontro de idosos, com uma banana que durante o caminho
o senhor da pequena mercearia me ofereceu, com os grãos de milho que me ofereceu uma das
famílias que visitei, ou com duas ou três batatas, doadas pela senhora que estava doente.
Aceitamos a cada dia crescer juntos. Aceitamos a cada visita, ajudar-nos a carregar a cruz
de cada um.
Somos palavras de aconchego mútuo, somos sorrisos, somos silêncios que se confessam,
somos lágrimas. Somo frágeis e muitas são as vezes em que, de joelhos, nos reconciliamos com
o amor. Na humildade de cada pessoa que cruza o meu caminho que encontro o rosto de um
Deus, um Deus misericordioso. Na alegria e na dor do dia a dia, encontro o sentido da vida.
E cada vez que ao longe, avisto uma família, um conjunto de crianças que me esperam,
avisto dois braços, os braços de Cristo.
Neuza Francisco, de Arequipa, Perú.
SANTA PAULA FRASSINETTI
No fim da manhã de sábado, dia 3 de março, o Bispo presidiu à Festa de Santa Paula
Frassinetti, Fundadora da Congregação das Irmãs Doroteias, na Igreja do Colégio da Imaculada
Conceição. Celebravam-se os 209 anos do nascimento de Santa Paula e o Colégio encheu-se de
alegria por esta celebração, onde esteve, também, a atual Provincial em Portugal. Seguiu-se um
almoço de convívio nas instalações do Colégio.
NOS CAMINHOS DA MISSÃO
Os caminhos da missão são rugosos, às vezes áridos e difíceis de percorrer.
A missão é dura. A missão é experiência real da entrega a um Deus que nos acompanha
e nos leva pela mão. São muitos os momentos vividos em oração. Só numa atitude de oração
é possível viver verdadeiramente a missão, só assim é possível estar aberta ao outro, às suas
necessidades, às suas preocupações.
Nesta Quaresma e Páscoa caminhemos juntos, vamos pensar todos um pouquinho mais
em Deus e na forma como Ele se apresenta na nossa vida através dos outros, através das situações que ultrapassamos no decorrer dos dias.
Precisamos de nos despir de nós, precisamos de acreditar neste amor que nos acrescenta e
Igreja Diocesana

171

transforma a cada dia. Precisamos ser menos de nós e mais de Deus para conseguirmos travar as
batalhas duras que às vezes se nos apresentam. Precisamos de viver mais esta confiança de filho
e pai oferecido por Deus. Precisamos escutar mais a voz do coração, do que a do mundo que
nos encoraja à indiferença e ao egoísmo. Precisamos de descalçar os nossos sapatos e caminhar
descalços pela vida do outro e mutuamente carregar a nossa Cruz juntos. Este é o mandamento
deixado porAlguém que desceu dos céus para se fazer um de nós, para nos salvar. Dar a sua vida
por ti, por mim, por nós. Por amor.
A tua vida é um dom, independentemente da tua crença, foste feito por um amor tão grande, foste idealizado por um Deus que te ama tanto, e te chamou à vida. Nasceste para ser feliz
na experiência de seres apenas tu. Num caminho que não se faz sozinho.
A misericórdia acompanhará a liberdade de cada escolha tua e o perdão estará lá no final
de cada tentativa erro.
Estamos em plena Quaresma, momento de abrandarmos na rotina dos dias, que muitas
vezes passamos em vão, longe de Jesus, esses dias cobertos de preocupações de felicidade momentânea. É momento de nos deixar habitar por este Deus criador, deste Deus que deu a vida
para que pudesses ter vida, deu a sua vida por amor. Por amor a ti. Acredita, a vida pode levar-te
a experimentar o melhor e o pior, mas no final de cada dia é Ele que vai estar lá para escutar as
tuas palavras.
Talvez porque parti, percebo com a vida tudo o que vos escrevo. E é porque acredito neste
amor misericordioso e conversor que continuo aqui. Continuo em busca de mais vidas para a
vinha do Senhor.
Peço-vos a vocês, sim vocês, que perderam um pouco do vosso tempo para ler as minhas
palavras, que orem, primeiro por vocês, sejam próximos de Deus, depois pela missão e por este
povo que tanto necessita de Deus.
De Arequipa, com amor e gratidão, Neuza Francisco
JUBILEU DE CONSAGRAÇÃO RELIGIOSA
No final da manhã de domingo, dia 6 de maio, o Administrador Apostólico diocesano
presidiu à Eucaristia na Igreja do Seminário das Missões, onde a Irmã Irene Maria Duarte
Gonçalves celebrou os 50 anos da sua Consagração Religiosa na Ordem de S. Daniel Comboni.
Concelebraram o Superior Provincial dos Combonianos, o Superior da Casa de Viseu e vários
outros sacerdotes Missionários Combonianos. Seguiu-se almoço de festa, no qual esteve, também, o Pároco da paróquia do Viso.
A MISSÃO TRANSFORMA-TE NA MEDIDA
EM QUE TU TE DEIXAS TRANSFORMAR POR ELA
Talvez muitos pensem que partir em missão é um ato egoísta e que busca servir os próprios interesses de autorrealização. Talvez muitos pensem que tudo será apenas uma experiência que guardaremos para sempre e apenas isso, como se a vida não fosse construída pelos
instantes de segundos que dão espessura e corpo a todos os momentos que vivemos. Como se
a vida não fosse escolha nossa e que passa por outro alguém decidir o trilho dos nossos passos.
Quantos vivem sob o signo de um sonho que nunca serão capazes de viver ou realizar. Na rotina
banal dos dias vividos sem amor à vocação, vamos desgastando os dias ao sabor do vento imaginando que um dia tudo será diferente que um dia por milagre assistiremos na bancada a uma
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transformação desejada mas nunca tentada. Pergunto-vos apenas onde está a verdade de saber
quem somos e experienciar dia após dia a possibilidade de sermos nós. Viver cada dia com a
sinceridade que te exige o próprio dom da vida. Distraídos com as hipóteses que formamos no
inconsciente de um destino que parece predestinado. Desengana-te se pensas que está fora de ti
o trilho da tua própria vida.
É possível lutar por tudo em que acreditas e se a essa vontade de ser juntares um amor que
saberás que jamais te faltará, és capaz de viver momentos que de verdade te acrescentam um
sentido maior, deixas de ser tu e todas as possibilidades para seres um com Deus, num barco que
não anda à deriva. A missão é a descoberta da tua vocação diária, não te exige nada mais que
seres tu, pouco a pouco moldas-te a um sorriso sincero que nem sabias possível. Pouco a pouco
deixas de pertencer-te para pertencer aos idosos doentes que visitas, às crianças que te abraçam
quando passas na rua e gritam o teu nome, nos adultos que estás a preparar para fazerem os seus
sacramentos, nas mãos que estendem e se o abraço que muitas vezes precisas para continuar.
Nos seus sorrisos recarregas as energias para poder viver com paciência e amor os momentos
em que dás ao irmão que sofre. Na entrega aos outros vais descobrindo um pouco mais de ti e
do que tens dentro.
A importância da mensagem que hoje vos quero passar é que, tu és possível e tudo podes
se não te deixas acurralar pelos medos e sufocar por a possibilidade de falhar. Vais errar, muitas
vezes, vais cair, muitas vezes, não somos perfeitos. O importante é saber que o oceano é imenso
mas se verdadeiramente confias n’Aquele que te pede para deixar as redes e atravessar o mar,
tu és capaz. A missão é a tua vida e o que fazes dela depende da vontade que tens em ti de seres
capaz de amar verdadeiramente. Sincero nos teus gestos e pouco a pouco vais ver que a missão
não se resume ao ato de apenas partir. A missão transforma a tua vida na medida em que tu te
deixas transformar por ela. E no final do dia quando cansada regressas a casa recordas bem antes de adormecer, aquela frase dita, na inocência de alguém que te conhece como és. Obrigada
por teres vindo.
Neuza Francisco
UM SIM QUE MUDOU A MINHA VIDA PARA SEMPRE
Não consigo descrever todas as experiências que tenho vivido em tão curto espaço de
tempo, na verdade já passou um ano desde o dia em que fui enviada, para viver a missão em
terras peruanas. Os desafios que enfrento dia após dia, fazem-me cada vez mais crente deste
plano de felicidade que Deus tem para cada um de nós.
Faz precisamente um ano hoje que eu, em conjunto com todos vós, disse um sim que
mudou para sempre a minha vida, o rumo da minha história.
Olhando para trás, depois do tanto que já vivi aqui, não posso estar mais agradecida. Entre
o vulcão Misti e o Chachani, descubro todos os dias que a missão não é uma atividade na qual
participo nem tão somente se pode resumir a isso. A missão é a tua vida e o que fazes dela.
A minha vida é estar aqui, junto deste povo, junto das crianças que correm descalças por
esta terra, junto dos idosos que te confessam vidas de sofrimento e se aconchegam no teu regaço. É junto destas famílias, apoiando nas suas dificuldades e aceitando fazer parte da sua família
num compromisso diário. É estar junto dos mais doentes e ajudar-lhes a encontrar um sentido,
é fazer parte. É subir estes montes e chegar bem onde já me esperam com um sorriso, esperam
o meu abraço e ainda que muitas vezes as palavras me falhem entrego-me à escuta.
Conto-vos hoje a história da Maria. Poderia contar-vos um número infindável de histórias, mas reservo este pedaço de folha que hoje leem para vos contar uma história de superação
Igreja Diocesana

173

diária.
A Maria é uma idosa que participa no encontro para idosos que levamos em Villa Ecológica (onde vivo).Conheci-a no primeiro dia do grupo. Chegou até mim porque escutou a música
na Igreja e veio ver o que se passava, e a verdade é que nunca mais deixou de ir. Depois deste
dia faz parte do seu dia-a-dia. Contou-me a sua história entre muitas lágrimas nunca perdendo o
seu sentido de humor que eu tanto gosto. Contou-me a história da sua doença, que a fez chegar
até aqui, dos tratamentos difíceis por que passa. É uma doente que necessita de Hemodiálise
três vezes por semana e como já tem uma certa idade este tratamento choca-a bastante. Acompanha-me desde que cheguei. Tudo o que sei é contado por sua própria boca. Está só, sente-se
só, abandonada pela família que está longe e somente ela está em Arequipa devido à doença.
Foi a primeira pessoa que me fez quebrar as barreiras das hipotéticas diferenças entre nós e foi
a ela a quem confessei as minhas primeiras lágrimas, nas visitas diárias ao quarto alugado nas
redondezas de onde vivo.
Ela todos os dias nos espera. Tudo o que aprendi da língua local, o Quechua, foi ela que
me ensinou. Sempre que vai à sua pequena aldeia, não se esquece de mim, como muitas vezes
me diz, e traz sempre algo da aldeia para partilhar connosco. A última vez trouxe uma romã que
humildemente abriu em três e comemos as três. Somos as suas mãos quando se sente fraca e o
ombro quando as lágrimas se lhe teimam em cair. Visitamo-la com regularidade e sabemos ser
a sua única visita, pelo menos a única que lhe dedica o tempo que tanto merece. E foi numa das
últimas visitas que nos agarrou pela mão e nos disse bem nos olhos. “Se não fossem vocês já
teria partido”. Naquele momento olhei no fundo do seu olhar e percebi a necessidade que sentia
em dizer-nos, a necessidade que tinha em simplesmente agradecer o nosso tempo, a simples
visita sempre que podemos. E ainda que lhe diga tudo o que me acrescentou, ela jamais entenderá que foi ela quem mudou a minha vida. A realidade é dura, mas é neste intercâmbio de vida
que mais sinto a presença de um Deus amor. É entre todas estas histórias como a da Maria que
cruzam o meu caminho em terras peruanas, que que me sinto certa de estar onde Deus quer que
eu esteja
	É do coração que vos peço que orem pela missão não apenas a minha. Lembrem-se que
vocês se comprometeram também com este povo através de mim. Não deixem que este dia que
hoje celebro no Peru seja apenas recordado como uma memória feliz. Rezem por mim, rezem
por este povo que tal como todos nós, acredita neste plano maior que nos propõe Deus em todos
os dias.
Permitam-me terminar este pequeno desabafo com uma canção que me acompanha todos
os dias, cada vez que, cansada, chego a casa e comparto com a minha comunidade os cansaços
e as alegrias de mais um dia vivido ao sabor da missão.
“Mãe, o meu dia chegou ao fim, sinto uma paz dentro de mim, estou tão feliz no meu
cansaço Mãe, por tudo o que eu fui e dei, leva o meu obrigado ao Pai, enquanto fico em teu
regaço.”.
Com amor e gratidão, Neuza Francisco
UMA PARTE DE MIM CHAMADA PERU
Penso muitas vezes no sentido das vidas que cruzam o meu caminho. Penso muitas vezes
na condição em que nos conhecemos e no quanto a simplicidade nos aproxima.
Podia enumerar uma quantidade infindável de situações que já vivi aqui. Muitas delas
ultrapassadas e outras que viverei para entender.
São já muitas as vidas que são minhas, são já muitos os sorrisos que me pertencem e os
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abraços que não nego e me restabelecem as forças. Na sensibilidade de apenas estar, deixo-me
horas sem fim entregue às conversas de soleira da porta. A missão para mim não tem tempo.
A nossa casa tem as portas abertas, portas que se abrem para receber as maiores alegrias dos
que passam e acolher os sofrimentos daqueles que buscam em nós o seu refúgio. Buscam de ti
a única coisa que tens para dar, tu próprio.
	É quando a noite cai que mais gosto de rever os meus dias e ainda que muitas vezes me
entregue às lágrimas, estas são de contemplação das maravilhas que Deus opera em mim e
através de mim, é impossível não ver, é impossível não dar graças a Deus por tudo. São muitas
as vezes em que revejo vezes e vezes sem conta os pequenos milagres e sinais que me chegaram
através destas pessoas que agora são minhas.
A missão é dura, mentiria se vos dissesse que não. A missão é árida, aqui, onde a paisagem é coberta pelas chapas do que resta das casas que com os fortes ventos que se fazem sentir
quase desabam. É, em Agosto que parte de trabalho de um ano se desfaz quando a natureza
sopra tão forte que é impossível resistir. Sem medo, eles arregaçam as mangas sem desistir e,
ainda que seja escasso o que
Não minto, a missão é dura. Muitas vezes chega a ser cruel, chega a doer. Ver o sofrimento no olhar destes meus irmãos e ver a incapacidade face a tantos desafios que ultrapassam.
São tantas as vezes em que me limito a escutar, a dar a mão, o ombro. São tantas as vezes
em que sorrimos juntos em que partilhamos esse amor de Deus tão concreto e livre ao mesmo
tempo. São tantos os abraços, as mãos estendidas. São tantos os momentos de silêncio e entrega
ao outro na mais simplicidade de te sentares no seu chão e seres um como ele.
A
missão é dura, sim. Foi nesta dureza que encontrei o sentido mais profundo da minha
presença em terras peruanas. Foi nesta terra árida que depositei os meus sonhos e a minha esperança. É neste pequeno pedaço de mundo que oro, dia após dia, pela integridade e os direitos
de um ser semelhante a mim, criado por Deus. É um constante estar frágil e entregar-me na
simplicidade e humildade daquele que nada tem. Assim desinteressadamente.
A missão é dura, mas é esta a missão que sempre sonhei, é este constante descobrir quem
sou e o que faço aqui. É este saber que não sou nada e ver frequentemente os milagres acontecerem assim, naturalmente. Numa confiança que nos faz carne da mesma carne.
Aos poucos tudo vai encontrando o seu lugar, aos poucos tudo acontece simplesmente nos
tempos não humanos mas celestiais.
Com amor e gratidão, Neuza Francisco
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CAPÍTULO V
ARCIPRESTADOS
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REUNIÃO ARCIPRESTAL
Na manhã de sexta-feira, dia 8 de setembro, reuniram os Sacerdotes do Arciprestado
Rural de Viseu, com a presença do Bispo. Foram tratados diversos assuntos, apresentando-se o
lema e o tema central do Plano Pastoral Diocesano para estes 2 anos – a Família. Também foram
planeadas algumas atividades a realizar, brevemente, no Arciprestado.
REUNIÃO ARCIPRESTAL DE LAFÕES
Iniciando o novo Ano Pastoral, reuniram os Sacerdotes que constituem o Arciprestado de
Lafões, com a orientação do Arcipreste – Pe. Mário Lopes Dias. A reunião teve lugar na manhã
de quarta-feira, dia 13 de setembro, em Oliveira de Frades e começou com a Hora Intermédia
presidida pelo Bispo que esteve em parte da reunião. Foram apresentados os temas fundamentais para este Ano Pastoral. O Bispo justificou a impossibilidade de realizar as Visitas Pastorais
neste Arciprestado, como estava programado.
REUNIÃO ARCIPRESTAL
Na manhã de quarta-feira, dia 27 de setembro, o Bispo foi à reunião arciprestal do Dão
que se realizou nas instalações de uma unidade hoteleira, entre o Sátão e Aguiar da Beira. O
Bispo presidiu à Hora Intermédia e fez uma pequena reflexão sobre o Plano Pastoral deste ano.
Seguiram-se os temas previstos na agenda arciprestal, cuja reflexão e partilha foi orientada pelo
Arcipreste – Pe. José́ Cardoso.
ARCIPRESTADO URBANO
No Centro Sócio-Pastoral Diocesano, reuniram os Padres do Arciprestado Urbano, na
manhã de quarta-feira, dia 4 de outubro. Orientou a reunião o Arcipreste – Pe. José́ Henrique.
O Bispo esteve presente, presidiu à Hora Intermédia e fez uma pequena reflexão.
ARCIPRESTADO DA BEIRA ALTA
PROCISSÃO DE VELAS E EUCARISTIA ENCERRAM AS COMEMORAÇÕES
DO CENTENÁRIO DAS APARIÇÕES DE FÁTIMA
Na noite de 13 de outubro, pelas 21 horas, eram já muitos os que vindos dos quatro concelhos que integram este Arciprestado da Beira Alta, Fornos de Algodres, Mangualde, Nelas e
Penalva do Castelo, se concentravam no largo Dr. Couto em Mangualde.
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Acompanhando a imagem de Nossa Senhora de Fátima, em procissão até à Igreja Paroquial de Mangualde, rezou-se o terço, partilhando a meditação feita sobre a sexta aparição de
Nossa Senhora em Fátima, com o lema “Não ofendais mais a Nosso Senhor que já́ está muito
ofendido”.
Esta partilha da meditação sobre cada uma das aparições foi uma constante em cada mês,
no dia 13, reunindo-se em igrejas escolhidas de cada concelho, mas numa união arciprestal.
A Eucaristia, numa igreja repleta, foi encerrada com a Oração Jubilar de Consagração,
entregando simbolicamente em cada rosa branca, cada paróquia que faz parte do Arciprestado.
Estiveram presentes quase todos os sacerdotes que aqui trabalham numa celebração presidida pelo arcipreste, Padre Nuno Azevedo, que desafiou a que a mensagem de Fátima não fosse
encerrada com o findar do centenário, mas fosse desafio e missão para cada cristão.
Findou-se a celebração com os parabéns ao Padre Jorge Luís no 15.º aniversário da sua
Ordenação sacerdotal, ocorrida a 13 de outubro de 2002.
NA
ARCIPRESTADO DE BESTEIROS
PEREGRINAÇÃO MARIANA JUBILAR À SENHORA DOS MILAGRES
As imediações do Santuário de Nossa Senhora dos Milagres, em Laceiras (Cabanas de
Viriato) encheram-se, na tarde de 15 de outubro, com peregrinos vindos de todas as paróquias
do Arciprestado de Besteiros, que integraram a Procissão erguendo estandartes marianos identificativos da sua origem.
Esta peregrinação integrava-se nas celebrações do Centenário das Aparições de Fátima e
foi presidida pelo Arcipreste, Cónego Carlos Casal, que, em momento oportuno, leu a Mensagem enviada por D. Ilídio, onde lamentava não poder estar, por motivos de saúde fragilizada.
Os peregrinos concentraram-se junto à Capela das Laceiras e partiram em Procissão até
ao Santuário de Nossa Senhora dos Milagres, a cerca de quinhentos metros, com a Banda Filarmónica de Cabanas de Viriato.
A imagem de Nossa Senhora foi transportada pelos Bombeiros da mesma localidade até
ao Santuário, mas que logo tiveram de partir para atacar um incêndio que surgiu na zona de Nelas. O fumo encobria o Sol, tantos eram os incêndios visíveis, desde Seia e Nelas até Penacova
e Arganil, além de Barbeita e Vale de Cambra, caindo cinzas e folhas queimadas trazidas pelo
vento.
Na oração do Terço, foi também pedido “que Deus toque o coração dos que incendeiam
e proteja os que combatem os incêndios”.
A animação da celebração esteve a cargo do Grupo Coral de Cabanas de Viriato. O Pároco, Pe. Carlos Alberto Sousa, agradeceu a presença dos peregrinos e do clero que os acompanhou, agradecendo também a colaboração dos Bombeiros Voluntários, da Banda Filarmónica e
das estruturas paroquiais, que colaboraram na preparação e realização desta iniciativa.
GI
REUNIÃO ARCIPRESTAL DE BESTEIROS
Na manhã de quinta-feira, dia 19 de outubro, o Bispo esteve na reunião arciprestal de
Besteiros, nas instalações paroquiais de Santa Comba Dão. O Bispo presidiu à Oração de Lau180
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des, fez uma pequena reflexão e ouviu os sacerdotes e diáconos presentes sobre as formas de
ajuda aos que sofreram a tragédia dos incêndios. Acompanhou, durante mais alguns momentos,
a reunião que foi orientada pelo Arcipreste – Pe. Carlos Casal.
ARCIPRESTADO URBANO DE VISEU
1.º ENCONTRO DE CATEQUISTAS
Decorreu no passado sábado, no Centro Pastoral da nossa Diocese, o 1º. Encontro de
Catequistas do Arciprestado Urbano de Viseu, que congregou mais de duzentos catequistas de
todas as paróquias do arciprestado.
No Auditório, foram acolhidos pelo Sr. Bispo, que dirigiu aos presentes palavras de incentivo para o serviço que os catequistas prestam na Igreja, lembrando a recente experiência sinodal que acentuou a necessidade de implementar as suas conclusões através de iniciativas que
nos ajudem a viver e testemunhar a fé num caminho de unidade. O Arcipreste dirigiu também
a todos uma breve saudação, e agradeceu o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelos
coordenadores de cada uma das 12 paróquias do arciprestado, particularmente ao P. Bruno e à
Beatriz Simões, delegados deste sector ao Conselho pastoral Diocesano, bem como às responsáveis das paróquias que prepararam este primeiro encontro: Rio de Loba, Viso, Ranhados e
Repeses. Lembrou, ainda, que só o maior conhecimento e partilha das experiências pastorais e
recursos entre as diversas comunidades, alicerçado no espírito de partilha e ajuda fraterna, permitirá alcançar os objetivos do Sínodo e que este encontro se insere nesse projeto de comunhão.
Partindo da carta pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa: “CATEQUESE: A ALEGRIA
DO ENCONTRO COM JESUS CRISTO” e da passagem de João 4, o episódio da Samaritana
que se encontra com Jesus, o Pe. Bruno refletiu com os presentes os dois primeiros capítulos,
realçando que o ser-se cristão brota do encontro pessoal entre o ser humano e Deus, encontro
que urge saber discernir, criar oportunidade e acolher na pessoa de Jesus Cristo e o seu projeto
de amor revelado pela sua vida, morte e ressurreição. Foi a partir das suas vivências com o Ressuscitado que os primeiros cristãos se sentiram impelidos a testemunhar e anunciar a Boa Nova
de Jesus e deverá ser também esse anúncio o centro da catequese nas nossas comunidades: O
encontro pessoal com Jesus Cristo.
Seguiu-se trabalho por grupos em que foi pedido que cada grupo refletisse sobre um aspecto dos “lugares” de encontro, dos seus “mediadores” e “destinatários”, identificados na dita
Carta Pastoral, e que, pela sua importância, aqui reproduzimos: A Igreja; A Palavra da Escritura;
A Eucaristia; A vivência da Caridade; Uma catequese comunitária; A Comunidade; Os Ministros ordenados; O Catequista; A Família e outros mediadores; As Crianças; Os Adolescentes e
jovens e os Adultos.
Seguiu-se um plenário com a apresentação da síntese dos trabalhos feitos pelos grupos
e o encontro terminou com um momento de confraternização, com saboroso lanche partilhado
entre os participantes.
João Paulo Sousa
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ARCIPRESTDO DO DÃO
ENCONTRO FORMATIVO
DOS MINISTROS ESTRAORDINÁRIOS DA COMUNHÃO
Na tarde do passado domingo, dia 19, no salão paroquial do Sátão, reuniram-se 63 ministros extraordinários da comunhão, oriundos da maior parte das paróquias do Arciprestado do
Dão. Este encontro destinou-se à formação espiritual e pastoral dos ministros da comunhão e à
revalidação dos respectivos cartões, que credenciam cada ministro para a sua função. Estiveram
presentes, além dos ministros, o arcipreste e outros párocos do Arciprestado.
Esta atividade, promovida pelo arciprestado do Dão e orientada pelo Secretariado Diocesano da Liturgia, estando para o efeito presentes o seu presidente, P. Jorge Seixas, e o coordenador deste sector do mesmo Secretariado, P. José Henrique, foi seguida e participada com muito
interesse por parte de todos.
Após um tempo de oração, e partindo de S. Lucas 22, 27: «Estou no meio de vós como
aquele que serve», texto fundamental para qualquer ministro/servidor da Eucaristia, abordou-se
o tema da centralidade eucarística na vida das comunidades e de cada ministro extraordinário
da comunhão.
Em seguida, expuseram-se algumas orientações pastorais, abordadas já no curso que cada
um havia frequentado há mais ou menos tempo. Esta segunda parte originou um diálogo e
esclarecimento muito frutuosos sobre aspectos práticos da ação dos ministros: na assembleia
dominical, em casa dos doentes/idosos e nos lares de idosos.
Finalmente, e diante do Sacrário, na capela do Santíssimo da grande igreja paroquial, terminou o encontro com um momento de oração e entrega dos cartões, assinados pelo Sr. Bispo,
que valida a atuação de cada ministro extraordinário por mais três anos.
SDPL
ARCIPRESTADO DE BESTEIROS
JORNADAS DE FORMAÇÃO ARCIPRESTAIS
No âmbito da programação do SDEC para este ano pastoral realizaram-se no Arciprestado
de Besteiros nos dias 25 de novembro e 2 de dezembro as jornadas de formação para os catequistas daquela zona. O tema principal abordado foi a apresentação da Carta Pastoral dos nossos Bispos sobre “CATEQUESE: A ALEGRIA DO ENCONTRO COM JESUS CRISTO. Os
encontros tiveram lugar em Cabanas de Viriato e Tondela, no primeiro dia, e Campo de Besteiros e Santa Comba Dão no segundo dia, tendo participado cerca de cem pessoas das paróquias
daquele arciprestado.
Acolhamos o convite do Papa Francisco a “todo o cristão, em qualquer lugar e situação
em que se encontre, a renovar (…) o seu encontro pessoal com Jesus Cristo ou, pelo menos, a
tomar a decisão de se deixar encontrar por Ele, de O procurar no dia a dia sem cessar” (Papa
Francisco, Exortação Apostólica A Alegria do Evangelho, 3).
“… a catequese não se pode reduzir à transmissão de conteúdos doutrinais, como no
modelo escolar, a transmissão tem de fazer-se de modo vivenciado, inserida no encontro com
Jesus Cristo. De resto, todo o encontro de catequese tem de ser encontro com Ele” (CEP, Carta
Pastoral. Catequese: A Alegria do Encontro com Jesus Cristo, 12). Que Maria, Mãe e serva do
Senhor, nos ajude a saborear a alegria deste encontro.
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Estão previstas idênticas Jornadas de Formação para os Catequistas noutros arciprestados
da diocese, cujas datas e locais serão confirmados posteriormente.
Pelo SDEC
Ir. Maria Arminda Faustino
CRISMAS EM SANTAR – NELAS
Na tarde do 1.º domingo do Advento, dia 3 de Dezembro, o bispo presidiu à Eucaristia,
na Igreja Matriz de Santar, tendo concelebrado os 2 párocos do concelho de Nelas: o Pároco de
Santar – Pe. Jorge Carvalhal – e o Pároco de Nelas – Pe. Delfim Cardoso. Na Eucaristia foram
crismados 61 cristãos, jovens na sua quase totalidade, vindos das 6 paróquias deste concelho.
A Igreja de Santar estava repleta, com pessoas no exterior. A celebração, muito bem preparada,
decorreu com grande elevação, solenidade e muito boa participação de todos.
ARCIPRESTADO DE LAFÕES
Na manhã de segunda-feira, dia 11 de dezembro, reuniram os Padres do Arciprestado
de Lafões na Casa Paroquial de Oliveira de Frades. Presentes quase todos os membros deste
Arciprestado. Esteve presente, também, o Bispo da diocese que orientou a Oração e a reflexão
inicial. A reunião, orientada pelo Arcipreste – Pe. Mário Dias – tratou os diversos pontos da
agenda. No fim da reunião, partilhou-se o almoço num restaurante local.
REUNIÃO ARCIPRESTAL DE BESTEIROS
Nas instalações paroquiais de Castelões, reuniram os Padres do Arciprestado de Besteiros, na passada quinta-feira, dia 21 de dezembro. Presidiu à reunião o Arcipreste – Pe. Carlos
Casal – tendo estado presente o Bispo da diocese que presidiu à oração de Laudes e fez uma
pequena reflexão. Tratados os temas da agenda, os presentes continuaram o encontro num restaurante próximo, em almoço de Natal.
ARCIPRESTADO DE LAFÕES
Os membros do Arciprestado de Lafões reuniram, no passado dia 10 de janeiro, na Casa
Paroquial de Vouzela. Orientou a reunião o Arcipreste – Pe. Mário Dias – estando presente o
Bispo da diocese que presidiu à oração da manhã. Foram abordados os diversos pontos da agenda e prepararam-se as próximas atividades, concretamente a Formação Permanente extraordinária, prevista para 8-10 de fevereiro.
ARCIPRESTADO URBANO
Reuniram, na passada quinta-feira, dia 11 de fevereiro, os membros do Arciprestado Urbano, no lugar habitual – Centro sócio Pastoral. Esteve presente o Bispo da diocese que presidiu
à oração inicial e fez uma pequena reflexão pastoral. Os trabalhos foram orientados pelo ArciIgreja Diocesana
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preste – Pe. José Henrique. Foram abordados os diversos pontos da agenda e foram sugeridos
diversos pontos, tendo em conta a Formação Permanente, marcada para os dias 8, 9 e 10 de
fevereiro.
REUNIÃO ARCIPRESTAL DA BEIRA ALTA
Na manhã de quarta-feira, dia 17 de Janeiro, reuniram os Padres do Arciprestado da Beira Alta, nas instalações da Casa Paroquial de Mangualde. O Bispo esteve presente, presidiu à
Oração inicial e fez uma pequena reflexão. A reunião foi orientada pelo Arcipreste – Pe. Nuno
Azevedo. Depois da reunião, em que se trataram os diversos pontos da agenda, houve uma confraternização no almoço que teve lugar num restaurante local.
REUNIÃO ARCIPRESTAL
Na Casa Paroquial de Sátão, na quarta-feira, dia 24 de janeiro, reuniram os párocos do
Arciprestado do Dão, para a reunião arciprestal. Esteve presente e presidiu à oração o Bispo da
diocese. A reunião foi orientada pelo Arcipreste – Pe. José Cardoso – pároco de Sátão. A reunião decorreu durante toda a manhã e terminou com um almoço familiar, na Casa Paroquial.
ARCIPRESTADO DE BESTEIROS
JANTAR ENCONTRO DE FAMÍLIAS DA UNIDADE PASTORAL
DE SANTA COMBA DÃO
A 10 de fevereiro, o salão de festas Dão Catering (Treixedo) acolheu quinhentos comensais num jantar-encontro de famílias da Unidade Pastoral de Santa Comba Dão, que contou com
a presença de D. Ilídio Leandro.
Na sua intervenção de encerramento, D. Ilídio, visivelmente satisfeito, referiu a importância da Família, enquanto lugar de vida e de amor, considerando que esta iniciativa pastoral
poderia ser “farol para toda a diocese”.
Este Encontro de Famílias, mais que a refeição, pretendeu ser uma forma diferente de oferecer às famílias participantes uma reflexão sobre o valor da família como “lugar e instrumento
de felicidade” para o ser humano.
A mensagem foi transmitida tanto pela intervenção de D. Ilídio Leandro, como dos dois
casais do Secretariado Diocesano da Pastoral da Família, que deram o seu testemunho de vida,
enquanto família, o mesmo acontecendo com casais locais. Também o JoTreNa, grupo de jovens das paróquias de S. Joaninho, Treixedo e Nagosela fizeram uma representação dramática
de tema mariano, honrando Maria como exemplo para todos. Um grupo musical cantou e fez
cantar algumas canções dedicadas à Família. Todos enquadraram a reflexão, na perspetiva da
Exortação Apostólica “Alegria do Amor”, que o Papa Francisco ofereceu ao mundo, depois das
duas sessões sinodais dedicadas à Família.
“Muitas famílias, que estão bem longe de se considerarem perfeitas, vivem no amor, realizam a sua vocação e continuam em frente, embora caiam muitas vezes ao longo do caminho”,
lia-se no postal distribuído aos comensais.
O tema do Ano Pastoral “Família – berço de Deus para a Humanidade” foi apresentado
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e explanado como projeto pastoral para três anos, mostrando que a Sagrada Família de Nazaré
pode “iluminar o princípio que dá forma a cada família e a torna capaz de enfrentar melhor as
vicissitudes da vida e da história, podendo tornar-se uma luz na escuridão para o mundo”.
GI
ENCONTRO DE FAMÍLIAS
Num restaurante, em Treixedo, aconteceu um grande Encontro de Famílias, da Unidade
Pastoral de Santa Comba Dão, no início da noite de sábado, 10 de Fevereiro. Estiveram presentes cerca de 500 pessoas, entre crianças, adolescentes, jovens e casais. Nestas pessoas, estavam
os Párocos – Pe. Carlos Casal, Pe. Virgílio e Pe. Pedro Leitão – 2 casais do Secretariado Diocesano da Pastoral Familiar e o Bispo da Diocese. O jantar decorreu, com animação e muita
alegria familiar, seguindo-se palavras do Pe. Casal, de uma Representante das Famílias e dos 2
casais do Secretariado Diocesano. O Bispo felicitou este Acontecimento pastoral, no Ano Pastoral da Família e sintetizou alguns pontos importantes que tinham sido refletidos na Formação
Permanente Extraordinária, apontando alguns aspetos a implementar na Diocese. Houve, ainda,
alguns momentos de música e de encenação, com a participação de grupos da Unidade Pastoral.
Foi uma atividade muito importante para a sensibilização do tema do Plano Pastoral Diocesano.
ARCIPRESTADO DA BEIRA ALTA
FORMAÇÃO PARA MINISTROS EXTRAORDINÁRIOS DA COMUNHÃO
Dando cumprimento ao plano de acompanhamento e formação permanente dos Ministros
Extraordinários da Comunhão nos diversos arciprestados, e não só em Viseu, levado a cabo pelo
Secretariado Diocesano de Liturgia, decorreu, no passado domingo, 4 de Março, no Complexo
Paroquial de Mangualde, uma tarde formativa para cerca de 100 ministros do arciprestado da
Beira Alta. Intervieram o presidente do Secretariado Diocesano, o Responsável dos Ministros
da Comunhão e o Secretário do Secretariado, Dr. António Lima.
Após palavra de saudação, iniciou-se com um momento de oração e reflexão, ao que se
seguiu o tema: “A espiritualidade do ministro extraordinário”, exposto pelo Presidente do Secretariado, P. Jorge Seixas. Como eco desta meditação houve diálogo e alguns testemunhos.
Após um breve intervalo, o responsável pelo Departamento dos Ministros Extraordinários da Comunhão, P. José Henrique, explanou sobre aspectos de pastoral prática dos ministros
da comunhão: os doentes e idosos como primeira preocupação, a intervenção na assembleia
dominical, ou noutras em que se justifique, os cuidados a ter na relação afectiva e espiritual com
os doentes em suas casas, nos lares ou outras instituições e, sobretudo, o testemunho cristão, a
toda a prova, que se pede aos que exercem este ministério.
Era visível, no rosto dos presentes, a alegria que experimentam, semanalmente, no serviço
desinteressado aos doentes e idosos e nas assembleias em que exercem o ministério, bem como
o interesse em recordar e rever modos de atuar que, como em tudo, é bom corrigir e aperfeiçoar.
Ao terminar a formação, foi entregue a cada um o cartão revalidado para mais três anos,
assinado pelo sr. Bispo, que credencia para a continuação do exercício deste tão importante
ministério. Apesar da copiosa chuva e frio, e de alguns virem de longe, era evidente a satisfação
de poderem continuar a servir, cada vez mais e melhor, a Cristo presente nos irmãos.
SDPL
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ARCIPRESTADO URBANO
Os sacerdotes do Arciprestado Urbano reuniram na manhã de quinta-feira, dia 8 de março, no Centro Sócio Pastoral Diocesano. Esteve presente o Bispo que orientou a oração inicial
e uma pequena reflexão. Os trabalhos foram conduzidos pelo Arcipreste – Pe. José Henrique.
REUNIÃO ARCIPRESTAL DE BESTEIROS
Na manhã de quinta-feira, dia 19 de Abril, reuniram os Padres do Arciprestado de Besteiros, sob a direção do Arcipreste – Pe. Carlos Casal. Desta vez, reuniram na Casa Paroquial de
Vilar de Besteiros e esteve presente o bispo da Diocese. A reunião decorreu de acordo com a
agenda, previamente enviada a todos.
ARCIPRESTADO URBANO
Os membros do Arciprestado Urbano reuniram na manhã de quinta-feira, dia 10 de Maio,
no Centro Sócio Pastoral Diocesano. Depois de um tempo de oração, com uma pequena reflexão do bispo, seguiu-se a aprovação da Ata e a agenda da reunião, orientada pelo Arcipreste.
Diversos pontos foram tocados, tendo em conta o Dia da Diocese e o seu programa, a proximidade do encerramento do Ano Pastoral e a vinda do novo Bispo.
ARCIPRESTADO VISEU RURAL
No Centro Sócio Pastoral, reuniram os elementos do Arciprestado Viseu Rural, na manhã de sexta-feira, dia 11 de Maio. O bispo esteve presente, tendo presidido à Oração inicial,
fazendo uma pequena reflexão alusiva ao mês de Maria. Seguiu-se a reunião que desenvolveu
a agenda, previamente enviada aos seus membros, orientada pelo Arcipreste – Pe. Paulo Diamantino.
ARCIPRESTADO DA BEIRA ALTA
Na manhã de quinta-feira, dia 17 de Maio, realizou-se a reunião mensal dos Padres do
Arciprestado da Beira Alta, em Mangualde, orientada pelo Arcipreste – Pe. Nuno Azevedo.
Esteve presente o Administrador Apostólico da Diocese que orientou uma reflexão na Oração
Intermédia do dia. Foram refletidos os assuntos em agenda, destacando-se o Dia da Diocese (1
de Julho) e a vinda do novo Bispo (22 de Julho).
CRISMAS EM SANTA COMBA DÃO
Na tarde de Pentecostes, dia 20 de Maio e como tem sido tradição, desde há bastantes
anos, houve crismas no concelho de Santa Comba Dão, no Arciprestado de Besteiros, desta vez
na Igreja Matriz de S. João de Areias. Foram crismados 42 cristãos, todos jovens, sendo, quase
todos frequentadores da catequese da adolescência.
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CRISMAS EM MANGUALDE
Presidiu o Cónego António Jorge, em substituição de D. Ilídio ausente por doença, à celebração onde foram crismados 100 cristãos, na sua maioria jovens, vindos de quase todas as
paróquias do concelho de Mangualde, na Igreja Paroquial de Mangualde.
Concelebraram os párocos dos crismandos, tendo também o Arcipreste da Beira Alta,
Padre Nuno Azevedo, ajudado na administração do Sacramento do Crisma.
Uma assembleia numerosa, que enchia por completo a igreja, viveu esta festiva celebração.
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CAPÍTULO VI
PARÓQUIAS
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TOMADA DE POSSE EM AGUIAR DA BEIRA
Ao longo da semana, o Pe. André́ Maurício Horta Reis da Silva foi iniciando o seu Ministério sacerdotal, nas paróquias de Aguiar da Beira. Ali vai trabalhar, «in solidum», com o
Pe. Jorge Miguel Tavares Gomes. O Bispo esteve presente, no domingo, dia 3 de setembro,
acompanhando a sua tomada de posse em Aguiar da Beira, sede deste concelho.
OLIVEIRA DE FRADES
Na manhã de quinta-feira, dia 7 de setembro, o Bispo deslocou-se a Oliveira de Frades,
onde se encontrou e falou com os membros da Comunidade sacerdotal que vai ali viver: Pe.
Manuel Fernandes, Pe. Cristóvão Cunha e Pe. Paulo Vicente. Foi a propósito da integração do
Pe. Paulo Vicente, ordenado neste ano e nomeado pároco «in solidum», com o Pe. Manuel Fernandes, das paróquias de Arcozelo das Maias, de Ribeiradio e de Sejães. Foi um belo encontro,
terminando com o almoço “de trabalho” num restaurante local.
ASSEMBLEIA DE ABRAVESES
No início da noite de sexta-feira, dia 8 de setembro, o Bispo esteve com o Pároco de Abraveses – Pe. António Henrique – e com a Assembleia paroquial. Tratou-se de um encontro explicativo da nova missão do Pároco que vai assumir, também, a paróquia de Campo de Madalena.
Foi um encontro muito positivo e com a melhor compreensão de todos das novas implicações
desta decisão.
INÍCIO DE MINISTÉRIO DO PE. PAULO VICENTE
Na tarde de domingo, dia 10 de setembro, o Bispo foi dar posse ao Pe. Paulo Vicente,
na sua entrada nas paróquias de Sejães, Ribeiradio e Arcozelo das Maias. O Pe. Paulo Vicente,
natural da freguesia de Moledo – Castro Daire – assume estas 3 paróquias «in solidum» com o
Pe. Manuel Fernandes. As 3 Comunidades receberam os seus párocos em ambiente de festa e
notava-se o bom acolhimento e a grande alegria em todas as pessoas presentes. O Bispo deseja
a estes 2 sacerdotes um fecundo apostolado.
TOMADA DE POSSE EM MANGUALDE
Na manhã de domingo, dia 17 de setembro, o Bispo presidiu à Eucaristia, na Igreja paroquial de Mangualde, apresentando os Padres que vão presidir à Unidade Pastoral com sede
em Mangualde. Os Padres são: Manuel António, Paulo Domingues e António Edson. Este,
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natural da Diocese do Crato, no Brasil, ainda não chegou, por dificuldades em obter o Visto.
Concelebrou, também, o Arcipreste da Beira Alta – Pe. Nuno Azevedo. O Bispo desejou muitas
felicidades e um bom trabalho pastoral nestas paróquias: Mangualde, Cunha Alta, Cunha Baixa,
Freixiosa, Mesquitela e Quintela de Azurara.
CRISMAS EM CAMPO DE MADALENA
Na tarde de sábado, dia 23 de setembro, o Bispo deslocou-se à igreja Matriz do Campo
de Madalena para a celebração do Crisma. Foi acolhido pelo Pároco – Pe. António Henrique
Ribeiro de Sousa que assumiu esta paróquia no domingo anterior. Para além do Pároco, concelebrou o Reitor do Seminário Maior – Vigário Episcopal Pe. António Jorge. Na celebração,
foram crismados 44 cristãos – todos jovens – que frequentaram a catequese paroquial.
S. MIGUEL EM CAMPIA
Por convite do Pároco – Pe. Cláudio Ferreira – o Bispo presidiu à celebração do Padroeiro
da paróquia de Campia – o Arcanjo S. Miguel. A celebração foi ao meio da tarde de sexta-feira, dia 29 de setembro. Para além do Pároco, concelebrou, também, o Pároco de Vouzela – Pe.
Ricardo Alexandre. Apesar de ser dia de semana, a Igreja estava repleta e a paróquia participou,
muito festivamente, em todos os momentos da celebração.
VIVÊNCIAS PAROQUIAIS EM S. PEDRO DE LORDOSA
Estávamos em 2007. Foi então que graças ao zelo apostólico do Sr. Pe. Amadeu, aqui
nasceu o Agrupamento dos Escuteiros, razão pela qual se realizou uma Eucaristia de acção
de graças. Os nossos jovens continuam a expressar entusiasmo vivência cristã. A Eucaristia,
presidida pelo sr. Padre Amadeu e animada pelo referido grupo, incluiu também um excelente
testemunho vocacional de um jovem sacerdote, o sr. Pe. Monge, que de forma clara, simples e
franca se revelou muito grato a Nosso Senhor pela vocação que abraçou, deixando toda a gente
encantada. Ao terminar relembrou que todos somos missionários e fez apelo a que rezássemos
muito pelas vocações ao sacerdócio e à vida consagrada, o que lhe mereceu uma forte salva de
palmas. Tudo isto foi como que uma preparação mais próxima para o mês de Outubro que a
Igreja proclama como “Mês Missionário”.
Outra coincidência é a abertura do mês de Outubro ter acontecido domingo, razão pela
qual a Paróquia teve mais uma Eucaristia de Acção de Graças, mas agora pelo Jubileu de
Consagração da Ir. Conceição. A ela presidiu o Sr. D. Ilídio, Bispo de Viseu. O templo estava
repleto. Todos tivemos a oportunidade e alegria de poder renovar interiormente as promessas do nosso Batismo, graças ao qual todos somos chamados à santidade e convidados a ser
missionários. O Senhor chama a todos e a todos convida a trabalhar na Sua vinha. Esta foi a
tónica fortemente acentuada pelo sr. D. Ilídio que reforçou a necessidade de atendermos aos
valores essenciais e duradouros, de modo a podermos colher os verdadeiros frutos, a alegria
da Vida Eterna na presença de Cristo Ressuscitado que nos espera de braços abertos. Felizmente, dentro em breve teremos aqui uma outra celebração - os Vinte e Cinco Anos de Sacerdócio do Rev.do Padre Jorge Seixas. Que tudo isto nos ajude a viver cada vez mais a nossa
vocação batismal!
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Em nome todos, o nosso muito e muito obrigada ao Sr. D. Ilídio, por ter partilhado connosco este dia e este acontecimento significativo.
Irmã Madalena
FATAUNÇOS – CENTRO SOCIAL
No início da tarde de quarta-feira, dia 4 de outubro, o Bispo recebeu os elementos da
Direção do Centro Social de Fataunços que, com o seu Pároco – Presidente – apresentaram a
situação atual daquela Instituição. Presentes, também, o Ecónomo da Diocese – Pe. Abel Rodrigues – um elemento do Conselho Económico Diocesano – Diácono Manuel Vaz – e o Vigário
Episcopal da Pastoral Social – Pe. Miguel de Abreu. Houve uma apresentação da situação,
refletindo-se algumas formas de solução de alguns problemas existentes.
CRISMAS EM S. JOSÉ
Na tarde de sábado, dia 21 de outubro, o Bispo presidiu à Eucaristia na Igreja Paroquial
da Comunidade de S. José de Viseu, onde crismou 43 cristãos – jovens e adultos. Concelebrou
o Pároco – Pe. José́ de Fátima.
EUCARISTIA EM LORDOSA
A convite do Pároco, P. Amadeu, muitos foram os que ali compareceram para participar
na Litúrgica das 16 horas de sábado, dia 27, na qual as crianças da catequese procederam ao Encerramento do Ano Centenário das Aparições. O tema, centrado na Mensagem de Fátima, levou
a que as cerca de 70 crianças da catequese cheias de alegria participassem ativamente naquele
encontro final do Ano Jubileu das Aparições de Nª Sª em Fátima. Esta boa oportunidade pastoral, proporcionou, desde o primeiro momento, uma melhor compreensão de como o Coração de
Maria nos leva ao Coração de Deus que nos ama infinitamente. Além disso, tentou dar resposta
ao apelo dos nossos Bispos que através de uma recente Carta Pastoral recomendam vivamente
que não se faça catequese escolar, mas sim uma catequese litúrgica ou seja, uma catequese que
leve as crianças à vivência da fé ao longo de todo o Ano Litúrgico, que como sabemos abre com
o Tempo do Advento, culmina na Páscoa e termina com a Festa de Cristo Rei. Só assim é que
as crianças poderão compreender e viver a Eucaristia como “Centro e Cume da Vida Cristã”.
Concentradas na mensagem de Nossa Senhora aos Pastorinhos, as crianças puderam reter
melhor ainda como Jesus que ali está presente no Sacrário, é o mesmo que em cada Eucaristia
se imola sobre o Altar e ali mesmo nos oferece o Seu Corpo e o Seu Sangue em alimento. Por
isso é que quando rezamos devemos “ter a coragem da fé”, a certeza de que o Senhor nos escuta
e nos abre a porta cada vez que O procuramos. E tudo isto recomendou Nª Sª aos Pastorinhos
pedindo que rezassem pela conversão dos pecadores, para que não ofendessem mais a Nosso
Senhor que já muito ofendido.
No final da Eucaristia realizou-se a procissão de Nª Sª sendo que elas próprias transportaram o pequeno andor, colocaram depois uma oliveira no adro da igreja, e regressaram
ao templo. Tiveram então ali a última surpresa: o P. Amadeu fez a leitura da linda carta que
o Santo Padre lhes havia mandado em resposta àquela que este mesmo grupo de crianças lhe
havia dirigido comunicando e explicando-lhe o modo de como todas elas haviam cumprido os
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“Cinco Primeiros Sábados” e como durante o mês de Maio rezaram terço que Nossa Senhora
tanto pediu aos Pastorinhos. Finalmente as crianças receberam um livrinho comemorativo das
Aparições e foram convidadas a fazer juntamente com toda a comunidade a consagração a Nossa Senhora soltando-se depois uma enorme Salva de palmas em honra da Mãe do Céu!
Pela Paróquia, Ir. Madalena
PARÓQUIA DE LORDOSA
BODAS SACERDOTAIS
Foi com grande alegria que o Sr. Padre Amadeu e a paróquia de S. Pedro de Lordosa
acolheram no passado domingo o Sr. Cónego Seixas, dali natural, pois o mesmo desejava, naquele dia, celebrar dois aniversários: o primeiro é que naquele dia se cumpriam 50 Anos do seu
baptismo, e o segundo é que há bem poucos dias completara ele 25 Anos de sacerdócio. Assim,
a presidência coube ao aniversariante e concelebraram o pároco, o Sr. Padre Amadeu e o Sr.
Padre Aníbal. Não será mero acaso ver como tudo isto acontece no dia em que a Igreja celebra
pela primeira vez o dia mundial dos pobres, dia este que também coincide com o encerramento
da semana de oração pelos seminários. E se pensarmos bem nisto que se Jesus disse “Pobres
sempre os haveis de ter convosco”, é mais que urgente tomar consciência da necessidade que
temos de sacerdotes pobres, humildes e santos, o mesmo que dizer sempre prontos para nos
ajudar. Se antigamente Deus falou ao mundo pela boca dos profetas e mais tarde pela voz de
Jesus, o próprio Filho de Deus, hoje continua a falar-nos principalmente pela voz autorizada da
Igreja. E foi por aqui que andou o testemunho pessoal do Sr. Cónego Seixas, o qual se revelou
muito grato a todos e à paróquia, à sua família, e também à Igreja, recordando de modo especial
uma pessoa já falecida, o Pe. António Cunha, que muito o ajudara a descobrir a sua vocação.
Satisfeito e grato, ao terminar a Eucaristia, o Sr. Padre Amadeu agradeceu ao Cónego Seixas, a
sua presença e o seu testemunho.
Em nome da Paróquia, Ir. Madalena
FESTA DA SAGRADA FAMÍLIA EM LORDOSA
	É tradição trazer à igreja neste dia da Sagrada Família, os oratórios que ao longo do
ano andam de casa e no final da Eucaristia integrarem a habitual procissão, que este ano não
se pôde realizar por causa da chuva. Esta dinâmica enquadra-se na urgência de recuperar a
santidade das famílias a exemplo da Família de Nazaré, na qual Jesus nasceu e “cresceu em
sabedoria e graça diante de Deus e dos homens”. A “visita da Sagrada Família, através destes
oratórios que ao longo do ano andam de casa em casa” percorrendo toda a paróquia, é mais um
incentivo e apelo à práticas das virtudes, referiu o celebrante durante a homilia; houve ainda
um ponto alto, a consagração das famílias e da paróquia, no momento de ação de graças, uma
oração feita a uma só voz e por toda a assembleia dos fiéis, ali reunida. Cremos que esta prática
pode ajudar cada família a centrar a sua vida no exemplo da sagrada Família de Nazaré, tanto
mais que a santidade na Bíblia é pessoal e ao mesmo tempo comunitária. Deste modo, a festa
litúrgica da Família de Nazaré, tornou-se ocasião para que o sr. Pe. Amadeu lançasse de novo
este apelo à família paroquial. Urge, por isso, uma pastoral renovada que implica não apenas
santidade pessoal, mas também a de cada uma das comunidades, e de todos sem exceção. Ser
santo é ser amigo de Deus; logo, toda a santidade deve ser enraizada e centrada em Cristo que é
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cabeça da Igreja, um povo que caminha na história. Ele próprio, Jesus de Nazaré, afirmou “Eu
sou o Caminho, a Verdade e a Vida”. Urge então fazer a catequese e a pastoral da santidade, à
semelhança da Família de Nazaré, mediante a prática dos sacramentos que levam à vivência do
Mistério da Fé em Jesus Cristo, como recomendou Nossa Senhora nas Bodas de Caná: “Fazei
tudo o que Ele vos disser”, momento em que até o glorioso S. José, não obstante ser ele o chefe
da Sagrada Família, escutou respeitosamente a voz de Maria sua esposa e continuou a sua
prática habitual do silêncio, como meio de atingir a santidade que o Senhor pede a cada um de
nós. É indispensável a cada um de nós, além do encontro pessoal com Jesus, a experiência do
abraço do Pai através do sacramento do perdão, a fim de podermos saborear o Pão Eucarístico
no momento próprio de cada Celebração, ou Jesus de Nazaré não tivesse dito: “Quem come
a minha carne e bebe o sangue tem a vida eterna”. Assim, este dia torna-se um convite e um
desafio à catequese renovada, que deve atender às famílias e não apenas às crianças.
Pela comunidade paroquial, Ir. Madalena
CENTROS SOCIAIS PAROQUIAIS DE AGUIAR DA BEIRA
O Bispo esteve em Dornelas, no início da noite de quinta-feira, dia 11 de janeiro, para
uma reunião com as direções dos Centros Sociais Paroquiais da Unidade Pastoral de Aguiar da
Beira. Estiveram presentes os Párocos – Pe. Jorge Miguel e Pe. André – bem como representantes das direções dos Centros de Aguiar da Beira, Dornelas, Forninhos e Penaverde. Depois
de apresentadas as razões da reunião, foram trocadas diversas impressões e deram-se algumas
sugestões em ordem à melhor orientação destas importantes Instituições.
FUNERAL EM VILA NOVA DA RAINHA
Na tarde de terça-feira, dia 16 de Janeiro, o Bispo presidiu ao funeral de 3 vítimas do incêndio na Associação Cultural de Vila Nova da Rainha, no concelho de Tondela. Este incêndio,
que provocou 9 vítimas mortais e quase 4 dezenas de feridos, aconteceu no início da noite de
sábado, 13 de Janeiro. A Igreja paroquial não conteve as pessoas presentes para a Eucaristia que
foi concelebrada pelo Pároco – Pe. António Soares Flor – pelo conterrâneo – Pe. José Marcelino
– por um anterior Pároco – Pe. José de Fátima – e por Pe. Manuel António, ex-pároco de Tondela. Também esteve presente o Diácono Permanente Felisberto Henriques, ex-vice Presidente
da Câmara Municipal de Tondela. Presentes, também, um Deputado do Concelho de Tondela,
o Presidente da Câmara Municipal e vários Vereadores Municipais.
MISSÃO PAÍS NO SÁTÃO
No fim da tarde de sexta-feira, dia 9 de Fevereiro, o Bispo foi à paróquia de Sátão, onde
estava a decorrer uma semana muito especial, com a presença de 50 jovens universitários de
Coimbra, da Missão País. Acompanhava estes jovens um sacerdote Jesuíta – Pe. Bruno, natural
da diocese da Guarda e a trabalhar em Braga. O Bispo, depois de rezar o Terço, presidido e
animado por estes jovens, presidiu à Eucaristia na Igreja Paroquial de Sátão e dirigiu-se para
a Casa Paroquial onde, no átrio – e numa noite muito fria – todos conviveram, num jantar partilhado, que encerrava esta experiência missionária da Missão País. Parabéns ao Pároco – Pe.
José Cardoso – e ao Pe. João Martins – Vigário Paroquial – por esta bela e rica experiência que,
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certamente, deixará belos testemunhos, a renovar, de acordo com a prática, nos próximos 2
anos.
NO SÁTÃO - MISSÃO PAÍS
A Missão País é um projeto católico de universitários que tem como objectivo levar Jesus
às Universidades e evangelizar Portugal através do testemunho da fé, do serviço e da caridade.
As missões são semanas de apostolado e de ação social intensivas que decorrem ao longo de
uma semana em cada local, entre o 1º e o 2º semestre. Este ano, um dos locais escolhidos foi
Satão.
Sendo um projeto com uma forte componente religiosa, durante toda a semana realizou-se terço e missa diária para toda a comunidade na Igreja da Nossa Senhora da Graça, bem
como uma Vigília. Contudo, não foi só aqui que o projeto se centrou. Para além disto, os missionários realizaram voluntariado em várias valências. São estas: Centro de Dia de Satão, ATL,
Escola Secundária de , EB 2.3. de Satão e EB 2.3. de Ferreira de Aves, Lar de Mioma, Lar de
Rio Moinhos e ainda no Cineteatro, em que os missionários destacados para essa valência ensaiaram uma peça que foi apresentada a toda a comunidade no final da semana de Missão. Outra
vertente do projeto foi o Porta-a-porta em que um grupo de missionários andava por Satão de
casa em casa, a explicar o projeto e a trocar experiências de vida.
Contudo, este projeto não se realizava sem a ajuda de parceiros. Destaco assim a Câmara Municipal de Satão, primeiramente através do Dr. Alexandre Mendonça Vaz e mais tarde
com o Dr. Paulo Manuel Lopes dos Santos, a Casa do Povo de Satão na presença do Dr. Armando Cunha e da Dr.ª Sónia, o Sr. Padre José Cardoso, Pároco de Satão, a Sra. Diretora. do
Agrupamento de Escola de Satão a Dr. Helena Castro, o Lar de Mioma e o Lar de Rio Moinhos.
Todos foram fundamentais para a implementação deste projeto em Satão nos próximos três
anos, demonstrando uma grande disponibilidade, empatia e amizade logo deste início, o que
facilitou bastante a nossa presença no concelho.
A nós chefes e em nome de todos os missionários, resta-nos agradecer todo o carinho e
toda a hospitalidade que tiveram connosco durante toda a semana. Certamente saímos todos de
coração cheio e com a certeza que deixamos muitos amigos em Satão. Obrigado
Os chefes
CONCERTO DO PADROEIRO EM SÁTÃO
A zona envolvente de Sátão e nomeadamente o arciprestado do Dão viveram um momento único, de rara beleza, arte e solenidade numa tarde construída por todos os presentes, mais
de duas centenas, mas de modo particular pelos dois coros intervenientes. Na véspera tinha já
havida uma primeira atuação no Seminário Maior de Viseu.
Assim, depois de uma breve introdução do sr. Pe. Jorge Seixas, abriu o momento o Grupo
Coral Paroquial de Sátão, estruturado, no seu formato atual, já a partir do ano 2000. Apesar de
o número de membros não ultrapassar os 30, ofertaram aos presentes peças religiosas de rara
beleza, de que se pode destacar a famosa composição do sr. Pe. Albano: “Para Deus omnipotente, toda a glória e louvor e vós, ó homens, cantai, batei palmas ao Senhor”, numa execução
excecionalmente conseguida, de provocar arrepios em alguns dos presentes. Na verdade, o
Grupo apresentou algumas peças compostas ou recolhidas pelo cónego Albano, figura maior da
cultura satense (ele diria satuense), entre as quais algumas populares de que se pode destacar
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a famosa “Estrelinha do Norte”, ainda ao ritmo da recente comemoração dos seus 100 anos de
nascimento. Como alguém dizia, é notório o trabalho do maestro Dr. João Adelino, corroborado
pelo organista Adelino Rodrigues, além do empenho de todos os membros.
A segunda parte foi da responsabilidade do Coro de S. Teotónio, com cerca de oitenta
elementos presentes, entre cantores e instrumentistas. Entre esses, contava-se o organista Dr.
Acácio Ferreira, natural da Vila de Sátão, a sentir-se em casa neste recital. Sob a batuta do
maestro eng. António Mário, o Coro de S. Teotónio, projeto com seis anos, brindou os presentes
com várias peças, de que se pode destacar uma “Avé Maria” e algumas partes importantes de
uma “Missa Brevis”.
A beleza musical, eivada de sentimento, foi um ingrediente degustado pausadamente a
meia tarde deste domingo, 18 de fevereiro, precisamente o dia habitual de recordar S. Teotónio,
o padreiro da diocese. A terminar, os dois coros cantaram, juntamente com parte da assistência,
o recente hino da Diocese: “Igreja Diocesana, Povo de Deus em Viseu”. E depois de um breve
convívio, foi altura de partir, deixando a ecoar, durante tempo infindo, os acordes desta bela
tarde, como por entre as colunas da igreja matriz de Sátão.
JA
VILA LONGA
CONSAGRAÇÃO DE ALTAR E BÊNÇÃO DE AMBÃO
Na paróquia de Vila Longa, foi sagrado um novo Altar e benzido um novo Ambão, na
Igreja Matriz, onde é Padroeira Nossa Senhora da Graça. Foi no Domingo, dia 25 de fevereiro,
no início da tarde, tendo o Bispo presidido à Eucaristia do 2º Domingo da Quaresma, tendo concelebrado o Pároco – Pe. António José Rodrigues –, o Arcipreste – Pe. José Cardoso de Almeida
– e o Vigário Judicial – Pe. João Martins Marques. A Comunidade estava feliz e proporcionou
um agradável convívio, no final da Eucaristia.
DIA DO DOENTE EM S. PEDRO DE LORDOSA
Lançado o convite pelo Pároco de Lordosa, para a celebração que a Igreja Católica recomenda o “ O Dia Mundial do Doente”, foram cerca de 170 os paroquianos que nela participaram na igreja matriz. Assim, a celebração da Eucaristia incluiu o rito da unção dos doentes, na
qual e em momento próprio foi administrado não só aos doentes, mas a todos quantos desejaram receber esta graça, e cremos terem sido cerca de 150. E ainda bem, já que este sacramento
não é de mortos, mas de vivos, como defende o Concílio Vaticano II.
A esta Eucaristia festiva que foi muito participada e animada com cânticos adequados,
seguiu-o um momento de convívio animado pelos dois grupos folclóricos da paróquia, culminando com um lanche partilhado, durante o qual o Pároco, o Sfr. Padre Amadeu Dias Ferreira
agradeceu a presença, a partilha e a amizade ali demonstrada por todos.
Pela Paróquia – Ir. Madalena
CENTRO SOCIAL DE CABANAS DE VIRIATO
Participando nas celebrações dos 30 anos do Centro Social de Cabanas de Viriato – CenIgreja Diocesana
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tro Social Prof.ª Elisa Barros Silva – o Bispo esteve presente, no dia 18 de março, a convite do
seu Presidente. A celebração festiva iniciou-se com a Eucaristia, concelebrada pelo Pároco – Pe.
Carlos Sousa – e continuou com a visita a todas as pessoas do Centro Social e com um almoço
de confraternização. O Bispo deu os parabéns ao Presidente da Direção, aos elementos que fazem parte dos Órgãos Sociais, a todos os Colaboradores que trabalham no Centro e a todas as
pessoas que, em Creche, em Lar e em Apoio Domiciliário são servidas por esta Instituição.
CONGRESSO MINEIRO NA URGEIRIÇA
Na Casa do Pessoal da Urgeiriça, freguesia de Canas de Senhorim, realizou-se um Congresso Mineiro, no passado sábado, dia 24 de março. O salão da Casa do Pessoal estava praticamente cheio, com antigos trabalhadores das Minas, com muitas pessoas da Urgeiriça e das
redondezas e com responsáveis da EDM – Empresa responsável pelo tratamento das zonas
atingidas pelas consequências das Minas. O Bispo da Diocese – Pároco em Canas de Senhorim
de 1998 a 2005 – foi convidado e abriu o Congresso com uma comunicação de solidariedade
para com todos, sobretudo para com os que mais sofreram e sofrem as consequências negativas
do empreendimento. Convidou e fez votos para que se virassem as páginas de saudade e de
sofrimento, iniciando e carregando de esperança o futuro novo.
LEIRADOS – PARÓQUIA DE SUL
CAPELA DE SOSSA SENHORA DO ROSÁRIO RESTAURADA
O Bispo da Diocese, D. Ilídio Leandro, inaugura no próximo sábado, 14 de abril, às 11h,
as obras de restauro da Capela de Nossa Senhora do Rosário, em Leirados, sul, concelho de S.
Pedro do Sul. A Capela, que terá sido edificada nos finais do século XVIII princípio do século
XIX, destinada ao culto privado, foi recebida em herança por Isaías Pinto, que teve desde sempre o objetivo de proceder à sua recuperação para depois a disponibilizar à comunidade.
“Recuperei a capela porque me senti na obrigação de o fazer. Durante algum tempo tive
outras prioridades na vida, mas agora com a vida estabilizada achei que era altura de o fazer”,
adianta Isaías Pinto, reconhecendo que a grande motivação para reabilitar a Capela de Nossa
Senhora do Rosário “foi a relação familiar de grande tradição” com o templo. “Depois de me
ter sido dada pelos meus irmãos criou-me uma responsabilidade acrescida”, assume.
Para o proprietário, ter de novo a Capela em condições para o culto é “uma forma de
guardar a memória dos antepassados”, nomeadamente os avós, já que “vai ficar à disposição da
população, menos para velórios e funerais, disponibilizando-a sempre que for necessário”.
A capela encontrava-te totalmente degradada da qual resultavam as paredes e pouco mais.
A par da obra de construção civil, onde foram investidos 30 mil euros, o Departamento dos
Bens Culturais da Diocese de Viseu procedeu ao restauro da estrutura retabular de talha dourada.
EA
IRMANDADE DA SENHORA DA OUVIDA
No início da noite de sábado, 28 de abril, o Bispo esteve na Igreja Matriz de Ranhados, na
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apresentação de um livro sobre a Irmandade de Nossa Senhora da Ouvida. Com o título «Memória Histórica da Irmandade de Nossa Senhora da Ouvida de Ranhados», o Dr. João Ferreira
da Fonseca – com ascendente familiar naquela freguesia – a convite do Presidente da Junta e do
Pároco da freguesia de Ranhados, fez o reencontro com a história desta Irmandade, fundada no
século XVII. A apresentação a toda a Comunidade, onde estavam diversas Irmandades e representantes de várias Autoridades, foi feita na Igreja, repleta, pelo Vigário-Geral da Diocese – Pe.
Armando Esteves Domingues.
PARÓQUIA E FREGUESIA DE RANHADOS
APRESENTADA OBRA SOBRE ESTATUTOS
DA IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA OUVIDA
A igreja paroquial de Ranhados, em Viseu, foi na noite de 28 de abril o palco escolhido
para a apresentação da obra sobre a primeira alteração estatutária da Irmandade de Nossa Senhora da Ouvida, de 1688, depois do nascimento da mesma em 1629. A obra foi editada em
parceria pela paróquia de Ranhados e pela junta de freguesia. Foi realizada por João Ferreira
da Fonseca, historiador com origens em Ranhados, contou com o prefácio do Bispo D. Ilídio
Leandro, e apresentação do Padre Armando Esteves Domingues, Vigário-geral da Diocese e
Pároco do Viso.
A história desse “achado notável”, como considerado pelo autor João Ferreira da Fonseca
tem um início “feito por acaso”. A obra, escrita em português do século XVII, foi descoberta num alfarrabista em Lisboa, pelo “olheiro Paulo Galveias”, como lhe chamou Luís Filipe
Mendes, presidente da Junta de Freguesia de Ranhados, instituição parceira na edição da obra,
juntamente com a paróquia de Ranhados.
João Ferreira da Fonseca realizou o trabalho da transcrição para português atual mas fez
algo mais. O historiador, ao analisar “este livro de estatutos, que é um livro de regras”, concebeu “retratar a vida dos irmãos” que serviram a irmandade, e dotar a obra nascente de uma
contextualização histórica local e nacional, em vários vetores. A ideia que cedo lhe ficou, da
leitura da revisão estatutária de 1688, foi de “uma irmandade ativa e democrática” onde todos
os irmãos eram ouvidos.
IRMANDADES RENOVADAS
O Padre José Pedro, pároco de Ranhados, conduziu a sessão e logo enfatizou “a relíquia
da história religiosa” que é a obra ‘descoberta’ em Lisboa, e o trabalho realizado pela Irmandade de Nossa Senhora da Ouvida ao longo de quase quatro séculos. Considerando que a existência de uma irmandade “é sempre uma realidade importante numa paróquia”, o Padre José
Pedro sustentou que esta obra agora tornada pública constitui “uma oportunidade para renovar,
rejuvenescer as irmandades que temos”, porque “algumas já não têm vida”, referiu.
O Bispo D. Ilídio Leandro também focou a sua comunicação na necessidade de renovação
das irmandades “nãos apenas nas opas mas nos atos para as quais foram fundadas”. “Há formas
de ser de algumas irmandades que até estorvam e importunam nos atos em que participam, por
não exprimirem bem as razões que levaram à sua fundação”, garantiu.
O chefe da Igreja Diocesana de Viseu sustentou que os verdadeiros valores que justificam
a existência das irmandades devem focar-se no “acompanhamento dos irmãos que precisam da
irmandade, na dor e na solidariedade”.
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Na apresentação da obra, o Padre Armando Esteves Domingues expôs algumas ideias fundamentais relacionadas com a forma como o autor criou o texto, aludindo aos diversos capítulos
que compõem a obra. “Havia uma grande sintonia entre os irmãos e os clérigos”, no fundo,
entre os “cristãos batizados”, referiu o Padre Armando que sublinhou ainda que “constatei um
grupo de homens que nunca se deixaram abater”, aludindo aos irmãos como “testemunhas do
espírito das obras de misericórdia”. O apresentador da obra lembrou a importância desta e das
outras irmandades e do seu papel como “agentes caritativos de proximidade”, concluiu.
A obra original, de 1688, esteve exposta a meio da igreja, junto dos exemplares da obra
recém-publicada, que foi vendida a 10 euros, dinheiro que reverterá para a paróquia de Ranhados.
PBA
ENCERRAMENTO DE MISSÃO POPULAR
O Administrador Apostólico da diocese presidiu à Eucaristia de encerramento de uma
Missão Popular, orientada pelo Pe. Álvaro – sacerdote Vicentino – acompanhado por um Seminarista estagiário, por uma Irmã Religiosa e por uma Jovem Missionária. A Missão decorreu
nas paróquias de Cambra e Carvalhal de Vermilhas, a convite do seu Pároco – Pe. Ricardo Alexandre. Concelebrou o Pároco e o Orientador da Missão – Pe. Álvaro. Presentes, paroquianos
das 2 paróquias. No final da Eucaristia, benzeram-se as 2 Cruzes da Missão e foram entregues
símbolos alusivos a este Acontecimento que marcou estas Comunidades.
S. FREI GIL E INÍCIO DE MISSÃO POPULAR
Na tarde de segunda-feira, dia 14 de Maio, o Administrador Apostólico da diocese presidiu à Eucaristia, na Igreja de S. Gil, em Vouzela – terra natal deste Santo português do século
XII. Concelebraram: o Pároco – Pe. Ricardo Alexandre – o Pe. António de Sousa Fernandes
– que fez a homilia – o Pe. Francisco Alexandre e o Pe. Bruno Cunha – Padre Vicentino que
iniciava a orientação da Missão Popular. Estiveram os Diáconos: António Lima Paiva e João
Francisco Morais. Estiveram, também, 3 Religiosas e 1 Irmão Marista que constituíam, com o
Pe. Bruno, a Equipa Missionária.
CANAS DE SANTA MARIA
21 ANOS DE ELEVAÇÃO A VILA
A missa paroquial, às 11:30 horas, foi de ação de graças pelos 21 anos de elevação de Canas de Santa Maria a Vila, estando em lugar de destaque a Bandeira da Freguesia. A Presidente
de Junta, Zélia Martins, ocupou lugar junto ao altar, com seu marido e foram lembrados todos
os que deram o seu contributo para o bem comum, servindo como autarcas locais.
O pároco, Padre João Pedro, realçou a importância de “fazer o bem” em todo o tempo e
circunstância e a função de eleito local é também um serviço ao bem-comum, serviço de importância primordial para que as comunidades cresçam e sejam lugar de alegria e felicidade.
Depois da Eucaristia, houve almoço, servido no salão do Centro Paroquial, em que participaram o Presidente do Município, José António de Jesus, e da Assembleia Municipal, Carlos
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Cunha. Também ocuparam lugar na mesa da presidência o Comandante do Posto da GNR de
Tondela, o Presidente da Direção dos Bombeiros Voluntários e o representante do Comandante
da mesma corporação.
Foram assinados protocolos de cooperação do Município com a Junta de Freguesia, nomeadamente para a construção da Casa Mortuária e de renovação do piso sintético do Polidesportivo do Tojal do Moinho.
GI
CRISMAS EM TONDELA
Por doença de D. Ilídio, presidiu o Arcipreste de Besteiros, Cónego Carlos Casal, concelebrando os párocos da Unidade Pastoral de Tondela, que apresentaram os jovens das suas
paróquias ao Crisma. Havia também jovens da paróquia de Mosteiro de Fráguas, apresentados
pelo seu pároco.
Uma assembleia muito atenta e participativa, constituída pelos crismandos, padrinhos e
familiares próximos viveram esta celebração.
CAPELA DE NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA COMEMORA 250 ANOS
A Capela de Nossa Senhora da Esperança, que comemora este ano 250 anos da sua construção, classificada como imóvel de interesse público desde 2002, situa-se na localidade de
Abrunhosa, freguesia de S. Miguel de Vila Boa, no concelho de Sátão. É uma joia de incalculável valor de todo o distrito de Viseu, ex-libris do estilo barroco e uma preciosidade artística que
deslumbra os olhos e a mente de quem a visita.
A 7 de setembro realiza-se uma procissão das velas, no âmbito das festas de Nossa Senhora da Esperança, a 8 de setembro, Festa da Natividade de Nossa Senhora. A grandiosidade
desta Capela é enaltecida em diversos documentos publicados, como por exemplo: Santuário
Mariano, de Frei Agostinho de Santa Maria, Terras do Concelho de Sátão, de Albano Martins
de Sousa e A Capela de Nossa Senhora da Esperança, A Obra de Arte Total num Depoimento de
Fé, de Maria de Fátima Eusébio.
Foi construída em meados do séc. XVIII por ordem do Cónego Luís Bandeira Galvão, é
um templo maneirista e barroco, onde sobressai uma grande harmonia estilística e arquitectónica. No interior, merecem destaque os tetos pintados; a decoração de talha do estilo nacional; as
molduras; os florões e pinturas marmoreadas; os azulejos e ainda o órgão de tubos, executado
pelo conceituado mestre organeiro Francisco António Solha, em 1768.
A Capela de Nossa Senhora da Esperança pode ser visitada todas as sextas-feiras, sábados e
domingos, das 10h00 às 12h00 e das 13h30 às 18h00.
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CAPÍTULO VII
ASSOCIAÇÕES E MOVIMENTOS
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ENCONTRO ANUAL DOS ANTIGOS ALUNOS DOS SEMINÁRIOS
Mais de uma centena de antigos alunos dos Seminários da nossa Diocese encontraram-se
e reviveram tempos de infância e juventude.
Após o acolhimento, à entrada do Seminário de Nossa Senhora da Esperança, houve Eucaristia presidida pelo Reitor do Seminário, Cónego António Jorge.
Na homilia, realçou o papel de Maria na vida dos seminaristas, como exemplo de alguém
que soube interpretar, em “acorde perfeito” a relação horizontal e a relação vertical que cada um
deve cultivar para viver e crescer como ser humano, sem esquecer a sua relação com Deus.
Depois da Eucaristia e após um café́ , houve a Assembleia Geral, para apresentação e votação de contas do exercício anual, tendo as mesmas sido aprovadas por unanimidade.
O almoço foi servido nos claustros do Seminário e constituiu continuidade do convívio
que sempre marca estes encontros.
Depois do almoço voltou-se ao Auditório do Seminário para visionar um conjunto de fotografias memoráveis, fornecidas pelo Padre Geraldo, bem como um vídeo alusivo a uma deslocação do Coral Lopes Morago e do Grupo Ad Libitum à Alemanha, numa presença marcante
junto da Comunidade Portuguesa. Após o visionamento das imagens, partilharam-se “estórias”
vividas no Seminário, muitas carregadas de humor.
O Encontro terminou com o Dão de Honra, junto à sede da Associação dos Antigos Alunos, onde foram feitas obras de melhoria das instalações.
O Encontro do próximo ano irá realizar-se também no primeiro sábado de Setembro.
GI
CURSILHOS DE CRISTANDADE
As atividades deste Movimento iniciaram-se no início da noite de quinta-feira, 14 de
setembro, no Centro Pastoral Diocesano. Iniciaram-se com a Eucaristia, presidida pelo Bispo
da diocese e com o Presidente do Movimento e os membros da Escola Diocesana presentes. O
Conselheiro espiritual – Pe. Jorge Luís – chegou um pouco atrasado e não concelebrou, dadas
outras tarefas pastorais. Depois da Eucaristia, houve a 1.ª reunião da Escola, onde o Presidente
e o Conselheiro espiritual refletiram alguns pontos importantes para a vida deste Movimento.
GRUPO CORDAS – SANTA MARIA DE VISEU
PARTICIPAÇÃO NO JUBILEU DOS JOVENS EM FÁTIMA
Nos últimos dias 9 e 10 de setembro, mais de uma dezena de Jovens CORDAS estiveram
presentes no JubJovem 2017, em Fátima, incluído na celebração do centenário das aparições
marianas com o ponto de vista espiritual dos jovens participantes do evento. Os nossos jovens
participaram em várias iniciativas, incluindo a Procissão das Velas, a Eucaristia, o caminho
Igreja Diocesana

205

da Via-Sacra e um concerto com a presença da dupla António Zambujo e Miguel Araújo, que
criaram um caloroso convívio entre vários grupos de jovens, vindos de todo o País. De Fátima,
os nossos Cordinhas retiraram lições sobre a esperança e a fé́ , que esperam vir a aproveitar nas
próximas atividades.
22 OUTUBRO - DIA MUNDIAL DAS MISSÕES
“O Dia Mundial das Missões é ocasião propícia para o coração missionário das comunidades cristãs participar, com a oração, com o testemunho da vida e com a comunhão de bens,
na resposta às graves e vastas necessidades da evangelização” (Francisco)
O Papa Francisco na sua mensagem desafia os cristãos a transmitir “a força transformadora do Evangelho” a um mundo ferido e muitas vezes sem rumo.
Na reflexão – intitulada A Missão no coração da fé –, o Santo Padre começa por afirmar
que o fundamento da missão é o Evangelho. “Este é uma Boa Nova portadora de uma alegria
contagiante, porque contém e oferece uma vida nova: a vida de Cristo Ressuscitado, o qual,
comunicando o seu Espírito vivificador, torna-se para nós Caminho, Verdade e Vida (Jo.14,6)”.
O Evangelho é “uma Pessoa, que continuamente se oferece” e pode realizar uma transformação existencial: Jesus torna-se sem cessar nosso contemporâneo, consentindo à pessoa que O
acolhe com fé́ e amor experimentar a força transformadora do seu Espírito de Ressuscitado que
fecunda o ser humano e a criação. O coração da missão, portanto é o Ressuscitado. Jesus Cristo,
“através da Igreja, continua a sua missão de Bom Samaritano, curando as feridas sanguinolentas da humanidade, e a sua missão de Bom Pastor, buscando sem descanso quem se extraviou
por veredas enviesadas e sem saída”.
O Santo Padre recorda o testemunho valente e generoso de milhares de missionários que,
com confiança em Deus, tem capacidade de aproximar-se dos mais pobres e marginalizados do
mundo. Homens e mulheres que testemunham a Palavra viva, que ajuda a “superar os fechamentos, os conflitos, o racismo, o tribalismo, promovendo por todo o lado a reconciliação, a
fraternidade e a partilha entre todos”. Mas, alerta o papa, essa tarefa evangelizadora não é “a
propagação de uma ideologia religiosa, nem mesmo a proposta de uma ética sublime”. A missão da Igreja é favorecer o encontro com um acontecimento, com a pessoa de Cristo, que dá
sentido à vida e é Senhor da História.
Os discípulos e seguidores de Jesus Cristo estão chamados a viver em permanente de
conversão (E.G. 25-27), com a missão no coração. Como refere o papa, os crentes hoje são
interpelados a assumir atitudes de missionariedade: alegria contagiosa, confiança e coragem,
misericórdia e ternura, capacidade de sair na direção das periferias geográficas e existenciais e
a humildade de reconhecer que são “instrumentos e mediação do Reino de Deus”. São por isso,
convidados a adotar o programa do Mestre de Nazaré e, com a força transformadora do Evangelho, colaborar ativamente na libertação integral dos crucificados da História. Uma missão em
que os jovens, ‘esperança da missão’ devem envolver-se com “imaginação e criatividade”. A
Igreja, por natureza missionária, com a força do Ressuscitado no coração, sai com alegria ao
encontro das periferias sociais e culturais e contribui para o florescimento da revolução do amor
e da misericórdia no mundo.
Ir. Bernardino
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EQUIPAS DE NOSSA SENHORA
INÍCIO DE ATIVIDADES DO SETOR DE VISEU
Decorreu no passado dia 30 de setembro, no Centro Pastoral de Viseu, o início das atividades do Setor de Viseu das “Equipas de Nossa Senhora” para o ano de 2017/2018. Estiveram
presentes aproximadamente 35 casais.
Depois de um momento de oração o Conselheiro Espiritual do Setor, Cónego Manuel Moreira Matos fez o enquadramento do “tema de estudo” que o Movimento propõe aos seus membros (A Missão do Amor) relacionando-o com a Exortação Apostólica “A Alegria do Amor” do
Papa Francisco e a proposta da nossa Diocese para este ano pastoral, também ela centrada na
família (Família – Berço de Deus para a humanidade). Lembrou a importância do testemunho
dos primeiros cristãos e de como continua a ser importante testemunhar a nossa vida (a nossa
fé́ ) nas comunidades onde vivemos. Exortou os presentes a aproveitarem a metodologia e o
tema de estudo do Movimento para o seu crescimento espiritual e humano e assim darem maior
razão de ser ao seu compromisso.
Seguiu-se a apresentação das atividades previstas pelo Setor para este ano pastoral bem
como alguns esclarecimentos e informações relativos à vida do Setor e do Movimento.
A refeição assume um papel importante na dinâmica das ENS. É a volta da mesa que convivemos, partilhamos a vida e também o alimento que nos dá força para o caminho. Foi à volta
da Mesa do Pão e da Palavra, que nos alimenta e dá vida, que terminamos este encontro.
A Equipa do Setor de Viseu agradece a participação dos presentes e deseja a todos um
bom ano de atividades.
O Responsável de Setor
34.º CURSO ALPHA
Foi já́ em 19 de setembro que a equipa de responsáveis começou a sua preparação num
encontro de interiorização e reflexão espiritual, que começou em sanga- rinho e acabou na Cava
de Viriato. todos fomos levados a caminhar com Abraão pelo deserto, a “ser ele” a dialogar com
o senhor que, depois de lhe ter concedido o que pediu durante tantos e tantos anos, põe à prova a sua Fé́ , pedindo-lhe para imolar o seu filho no monte Horeb. e, enquanto “víamos aquele
carneiro ser reduzido a cinzas”, cada um pensava como é e até onde vai a nossa Fé́ . deus vai
pedir muito neste curso (oração, estudo, renúncias...) e temos de estar disponíveis para o dar a
conhecer aos novos participantes.
Muitos convites feitos, muita oração individual e comunitária prepararam a apresentação
do curso no dia três, ainda com a presença dos que acabaram o 33o e que, com os seus testemunhos e saudade pelo que viveram, incentivaram a inscrição dos novos. este curso vai realizar-se
no Quartel da Paz, uma vez que o Centro Social Paroquial está em obras. Foi necessária uma
adaptação de toda a “estrutura do curso”, porque o espaço é menor, mas tudo está a correr bem.
A 1.ª sessão foi no dia dez e, como de costume, o jantar foi servido às 20h 30m, num ambiente
de alegria tal que parecia serem já́ todos conhecidos e amigos de há́ muito tempo. e o certo é
que muitos nunca se tinham visto!...
O “pontapé́ se saída” para a evangelização deste grupo de 48 pessoas, avidas de aumentarem a sua Fé́ , foi um tema que pretendeu dizer algo, (tudo é impossível!), sobre “Quem é Jesus?
e “Por que morreu?”. nas reuniões de partilha, em que se debateram estes assuntos em mais
pormenor, todos puderam dar a sua opinião, manifestar o que sentem e pensam e pôr as suas
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dúvidas. os responsáveis, que vivem cada curso como se fosse o 1o, estão apenas a orientar, a
aprender muito com os novos e a ajudá-los a crescer na Fé́ , na esperança e no Amor. e já́ todos
sonham com o retiro de fim de semana em 18 e 19 de novembro!...
Mariazinha Aguiar
IV ENCONTRO NACIONAL DE LEIGOS
Hoje, com atualidade e significado, o Cristianismo desafia cada homem e cada mulher a
viver o tempo presente, nos espaços concretos e diversos da experiência humana, onde se pode
esperar contra toda a esperança, trabalhar pela justiça e pela paz, amar as pessoas uma a uma!
Por esta razão, a CNAL - Conferência Nacional de Associações de Apostolado dos Leigos convida todos os cristãos e não cristãos a vir a Viseu, que acolherá Portugal de 19 de outubro a 18
de novembro de 2017.
A partir de Viseu, propõe-se um percurso de contemplação, de reflexão e de festa, a culminar no Encontro Nacional do dia 18 de novembro!
O festival de cinema, de 19 de outubro a 16 de novembro, proporá, através de diferentes
obras, autores e abordagens, a reflexão sobre a realidade e a humanidade, no drama da sua complexidade e das suas contradições, como fecundas e portadoras de mistério e de promessa, onde
é possível a entrega radical e o bem maior.
O concerto com o Samuel Úria, na noite de 17 de novembro, destinado principalmente a
jovens dos 15 aos 35 anos, oferecerá um tempo de celebração da vitalidade do tempo presente
atraído pela certeza do futuro.
O 4.º encontro nacional de leigos, no dia 18 de novembro, convocará todos os homens e
mulheres, de todas as idades e condições, de norte a sul de Portugal, para o encontro, reflexão
e missão, na convicção que a comunhão abre caminhos amplos para servir a pessoa inteira e
construir uma sociedade melhor.
Com conferências gerais sobre a esperança, a justiça e a paz, durante a manhã, e com
painéis setoriais sobre a fé e a espiritualidade, o território, a família, o trabalho e a cidadania,
durante a tarde, contar-se-á com um leque de mais de 50 oradores internacionais e nacionais,
que proporcionarão uma oportunidade única de inspiração.
Que não falte ninguém! Porque Este é o Tempo para esperar contra toda a esperança, para
trabalhar pela Justiça e pela Paz, para amar as pessoas, para amá-las uma a uma.
ANIVERSÁRIO DO CNE EM VISEU
No sábado à noite, dia 21 de Outubro, o Bispo esteve com o CNE da Região de Viseu,
numa comemoração simples mas vivida com entusiasmo, celebrando os 90 anos de Escutismo
em Viseu. Este encontro teve lugar na Sede do Orfeão de Viseu, na Rua Serpa Pinto. Ali estiveram alguns atuais e antigos Escuteiros, vindos de diversos Agrupamentos e de diversos lugares.
Foi um encontro muito voltado para os valores do CNE e do que ele ajudou e ajuda na formação
integral dos jovens. O essencial é, como diz a Divisa – estar «sempre alerta para servir».
4.º ENCONTRO NACIONAL DE LEIGOS
O 4º encontro nacional de leigos, no dia 18 de novembro, convocará todos os homens e
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mulheres, de todas as idades e condições, de norte a sul de Portugal, para o encontro, reflexão
e missão, na convicção que a comunhão abre caminhos amplos para servir a pessoa inteira e
construir uma sociedade melhor.
Com conferências gerais sobre a esperança, a justiça e a paz, durante a manhã, e com
painéis setoriais sobre a fé e a espiritualidade, o território, a família, o trabalho e a cidadania,
durante a tarde, contar-se-á com um leque de mais de 50 oradores internacionais e nacionais,
que proporcionarão uma oportunidade única de inspiração.
Que não falte ninguém! Porque Este é o Tempo para esperar contra toda a esperança, para
trabalhar pela Justiça e pela Paz, para amar as pessoas, para amá-las uma a uma.
Programa:
08h30- 09h15| Expocenter
Credenciação
09h15 | Sala de Congressos da Expocenter
Sessão de abertura
09h45 | Sala de Congressos da Expocenter
A esperança que trazemos em nós
A grandeza da nossa esperança- “Felizes os que esperam n’O Senhor, Nosso Deus, O
Criador do Céu e da Terra”.
Marisa Cristina March (Filadélfia)
A beleza da nossa esperança
Paolo Galardi (Roma)
Moderação: Maria Quintela
11h30 | Sala de Congressos da Expocenter
O trabalho pela justiça e pela paz
A política pela justiça e pela paz- “Ser cristão na política, num mundo que já não o é
mais”.
François Huguenin (Paris).
A responsabilidade pela justiça- “O combate contra a pobreza em África”
Frankie Gikandi (Nairobi).
A responsabilidade pela paz- “A educação para a fraternidade e para a paz”
Carlos Palma Lema (Porto).
Moderação: José Pedro Ramos- Ascensão
13h00 | Expocenter
Almoço
15h00 | 17h00 Ateliers- Meios, lugares e tempo para a esperança, para o trabalho pela
justiça e pela paz, para o amor
Ateliers 1 e 7 – Fé e sentido para a vida | Auditório Centro Pastoral Diocesano
15h00 | Encontrar a fé – fonte de esperança
Gabriel Magalhães
Simão Carmo
Alexandra Rodrigues
Moderadora: Ana Marília Tomás Ferreira
17h00 | Encontrar sentido para a vida – caminho de esperança
João Ermida
Mariana Abranches Pinto
Johnson Semedo
Manuel Líbano Monteiro
Moderadora: Alberta Marques Fernandes
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Ateliers 2 e 8- Espiritualidade | Auditório Mirita Casimiro
15h00 | Alimentar a esperança pela oração
Teresa Dinis Cardoso
Teresa e Ricardo Manso
Margarida Benedita Machado
Moderador: Juan Ambrósio
17h00 | Desenvolver a esperança pela cultura
Maria de Fátima Eusébio
Lígia Rodrigues
Matilde Trocado
Moderador: José Augusto Bernardes
Ateliers 3 e 9- Território | Auditório do Seminário Diocesano de Viseu
15h00 | Repensar o agir no território
Maria José Aguilar Madeira
Maria Luísa Francisco
Paulo Caetano
Moderador: Damião Gonçalves Pereira
17h00 | Cuidar, empreender e desenvolver no território
João Nunes
António Gonçalves Ferreira
Margarida Alvim
Moderadora: Liliana Carona
Ateliers 4 e 10 – Família | Auditório Universidade Católica
15h00 | Refletir e cuidar da família
João Duque
Ângela Silva e Joaquim Matos
Fátima Ribeiro e Miguel Marques
Moderadora: Lurdes Gameiro
17h00 | Proteger e promover as famílias na periferia da pobreza
Rita Lobo Xavier
Ana Sofia Marques
Ana Vidal e Francisco Caldeira
Moderadores: António e Idalina Cruz Nogueira
Ateliers 5 e 11 – Trabalho | Auditório do IPDJ
15h00 | Pensar o valor e a missão do trabalho
Graça Franco
João Gil Pedreira
Bernardo Vasconcelos
Moderador: João Anacoreta Correia
17h00 | Apoiar e criar trabalho e novas relação produtivas
P. Samuel Guedes
Pedro Salgueiro
António Faria
Moderador: Maria de Fátima Almeida
Ateliers 6 e 12- Cidadania | Auditório da Escola Superior de Saúde
15h00 | Educar para a esperança, a justiça e a paz
Isabel Almeida e Brito
João Armando Gonçalves
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Maria Gaivão
Moderador: Jorge Pires Ferreira
17h00 | Trabalhar por uma cidadania que sustente e cuide de todos e o todo dos homens e
mulheres
Tiago Duarte
Marta Balula Dias
Rita Sacramento Monteiro
Moderador: Luís Manuel Pereira da Silva
19h00 Sé de Viseu
Missa
MOVIMENTO DOS CONVÍVIOS FRATERNOS
No dia 11 de novembro, dia de São Martinho, realizou-se um Encontro organizado pelo
Movimento dos Convívios Fraternos, de Viseu, com o tema central “Na Alegria Com JC”.
O Encontro iniciou-se por volta das 10 horas com uma Oração orientada pelo Frei José
Carlos Matias, da ordem dos Franciscanos, residente em Viseu há um mês. De seguida, o Frei
Zé Carlos fez-nos descobrir ou redescobrir a Alegria com que Jesus viveu a sua vida. Uma
Alegria vivida não pela acumulação de bens materiais ou pelo facto de ter sucesso, mas, sim,
uma alegria pelo Serviço ao outro e pela capacidade de manter a serenidade nos momentos de
adversidades, confiando em Deus.
Depois de refletir sobre a Alegria de Jesus, os participantes “reaprenderam a dar abraços
com sorrisos”. O professor de E.M.R.C, da diocese do Porto, Fernando Batista trouxe sorrisos
de Deus, e com a sua risoterapia, proporcionou um momento de encontro com a Alegria Humana, e, assim, deu sentido ao “abraço com sorriso” como encontro da Alegria de Jesus nos outros.
Seguiu-se a Eucaristia, momento de Encontro com A Fonte da Vida, e, onde se relembrou
que partilhar com Amor é multiplicar, ao jeito de São Martinho, fazendo chegar a todos o Amor
de Deus.
Para fechar este dia repleto de Encontro e Alegria com Jesus, um Momento Concerto,
abrilhantado pela Claudine Pinheiro e Valter e Noberto e Cristina CN Music, com uma entrada
simbólica de um euro e a possibilidade de doar alimentos, roupas e/ou produtos de higiene para
as vítimas dos incêndios, encerrou de uma forma singela este convívio “Na Alegria Com Jesus”
com beleza, profundidade e sobretudo Fé.
Movimento dos Convívios Fraternos
LEIGOS PARA O DESENVOLVIMENTO
APELARAM AO VOLUNTARIADO EM VISEU
Vai começar em breve, em Coimbra, um dos núcleos nacionais dos Leigos para o Desenvolvimento (LD), um novo período de formação que visa preparar voluntários antes de estes
partirem em missão para um dos três projetos em curso em África (Angola Moçambique, São
Tomé e Príncipe), por esta organização não-governamental católica que nasceu formalmente
em Lisboa, em 11 de abril de 1986.
Mais do que apenas darem essa informação, Joana Rodrigues e Susana Cálix, duas responsáveis dos LD deslocaram-se à Escola Superior de Tecnologia e Gestão, do Instituto Politécnico
de Viseu, no passado dia 7 de novembro, para apelar ao voluntariado dos jovens estudantes para
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partirem em missão. A sala que serviu de acolhimento aos participantes estava cheia.
Numa altura em que os LD assinalam os 31 anos de existência, o trabalho de captação de
jovens voluntários mantém-se fiel ao que foi pensado pelo Padre António Vaz Pinto, na década
de 1980. No Centro Universitário Manuel da Nóbrega, em Coimbra, juntamente com mais alguns universitários, perante a questão do que fazer depois de terminado o curso, nasceu a ideia
de pôr os talentos a render (em linha com a parábola do Novo Testamento), ao serviço de povos
tão ligados a Portugal e que (ainda) vivem em condições difíceis.
A sessão começou com o visionamento de um pequeno vídeo de forma a melhor transmitir e interiorizar as ações dos LD e para criar um ambiente favorável ao apelo que estava a
ser apresentado. Em seguida, Susana Cálix e Joana Rodrigues convidaram antigas e recentes
voluntárias dos LD em terras africanas, conhecidas como ‘anciãs’ no grupo, que apresentaram
os testemunhos das missões que levaram a efeito.
Sílvia, uma voluntária “recém-chegada” de Benguela, há três semanas, como a própria
referiu, apresentou algumas das linhas gerais que norteiam o trabalho desenvolvido pelos LD, e
confirmou que na comunidade há sempre que fazer. “Ser leigo em missão é ser muita coisa ao
mesmo tempo. É vestir a camisola da comunidade e tentar encontrar o melhor para a comunidade, na dinamização de ações e de procura de fundos para ajudar a comunidade”, certificou.
Depois de confirmar que ser voluntária em missão foi algo que esteve presente dento de
si, desde há muito tempo, Sílvia, num discurso que foi crescendo em emoção visível, declarou
que ser voluntária em missão “é resolver os problemas que surgem, mas também é ter carinho
para dar, é ter boas experiências e dar de si aos outros. É por o rosto de Cristo no rosto dos outros e ajudar sempre”, concluiu.
ÁFRICA (E ÁSIA) NO CORAÇÃO
Os Leigos para o Desenvolvimento (LD) são uma organização católica que fundamenta
a sua intervenção nos valores cristãos e promove a dignidade humana. Segue em linha com a
ação da Companhia de Jesus.
A atuação dos LD tem sido focalizada em África, em especial em Angola, Moçambique
e São Tomé e Príncipe. Esse trabalho tem sido realizado desde o início informal da organização pelo Padre António Vaz Pinto e seus companheiros. Atualmente, a ação voluntária dos LG
centra-se apenas nestes três países lusófonos. Em Angola, o trabalho dos LG está focalizado
na missão de Benguela, cidade costeira, no centro do país. Em Moçambique, os voluntários
dos LD realizam os seus trabalhos na missão de Cuamba, cidade no noroeste do país. Em São
Tomé e Príncipe, os LD estão situados nas missões de Porto Alegre e na cidade de São Tomé.
As áreas de trabalho fundamentais são: Formação e Educação; Dinamização e Organização Comunitária; Empreendedorismo e Empregabilidade; Capacitação de Agentes Locais; Promoção
do Voluntariado e Pastoral.
Timor-Leste, no continente asiático, também foi alvo de uma atenção especial, mas temporalmente definida. Os LG entraram no território, centrando-se na capital, Díli, em 2000, um
ano depois do referendo nacional que levou à independência do país, em 2002. Desde esse
período já foram criadas diversas estruturas promovidas pelos LD, como ensino pré-primário
e ocupação de tempos livres, ludotecas. Entre 2010 e 2011, os LD estiveram envolvidos num
projeto do ensino pré-escolar e consolidação da língua portuguesa. Em dezembro de 2012 o
projeto foi entregue aos parceiros locais.
Para além de África e de Ásia, o Centro de São Pedro Claver, em Lisboa, dos Leigos para
o Desenvolvimento em Portugal assume grande importância. O trabalho que é ali realizado
prende-se com o apoio dado a estudantes portugueses e estrangeiros, com explicações e cursos
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de língua portuguesa para estrangeiros e ainda de língua inglesa e informática. Cerca de dois
mil alunos já passaram pelo Centro. De uma forma total, o trabalho desenvolvido pelos Leigos
para o Desenvolvimento beneficia cerca de 20 mil pessoas por ano. Mais de 400 voluntários já
partiram em missão.
PBA
MINI-ENTREVISTA
O que motiva alguém a pertencer aos Leigos para o Desenvolvimento?
Joana Rodrigues – O que motiva e é a primeira diferença, que é mais significativo, é
esta referência ‘do Desenvolvimento’. Essa é a principal motivação, o de dar o nosso tempo e
o nosso trabalho para o desenvolvimento de pessoas, dos espaços. O primeiro objetivo é fazer
um ano de missão fora do país. Atualmente, os Leigos do Desenvolvimento estão presentes em
Angola, Moçambique e São Tomé e Príncipe.
Susana Cálix – Para além de estarmos nesses três países, os Leigos para o Desenvolvimento também temos o Centro de São Pedro Claver, em Portugal, que dá apoio a imigrantes.
Ajudamo-los a aprenderem a língua portuguesa.
Como é partir em missão?
Joana Rodrigues – Com os Leigos para o Desenvolvimento fiz missão em 2011-2012,
em Benguela, Angola. Fiz a formação em Portugal para estar nesse tempo de missão. Depois,
há sempre este convite a ajudar a dinamizar em Portugal o trabalho da instituição [nos núcleos
de Porto, Coimbra e Lisboa].
Somos leigos a participar na vida da Igreja, na construção da Igreja e fazer parte deste
projeto maior. Acho que isso é motivador, mas não temos esse papel definido de padres ou de
irmãs. Na minha comunidade éramos só mulheres, mas julgo que é essa pertença a algo maior
que nos guia.
Susana Cálix – Eu fiz a minha missão em 2015-2016. O nosso trabalho é voluntário. Ajudamos e colaboramos com a organização. Eu e a Joana fazemos parte do núcleo de divulgação
de Coimbra, e fazemos a divulgação na região centro. Nós temos por base a Igreja Católica e
seguimos muito a linha dos jesuítas. Logo à partida, está subentendido esse cariz religioso.
Quais são as áreas de trabalho nas missões?
Susana Cálix – Em África trabalhamos as áreas da educação, do empreendedorismo, da
formação, da pastoral...
Joana Rodrigues – A ideia é que haja um projeto comunitário numa comunidade muito
delimitada que envolva integramente as pessoas, e depois temos as várias áreas de intervenção,
mas com este sentido de percebermos numa comunidade o que podemos dinamizar e desenvolver.
	É ajudar a fazer a diferença?
Susana Cálix – Sim, é deixar a semente. É ajudar a fazer a diferença no sentido de darmos o nosso contributo àquele povo.
O que pretendem com esta iniciativa em Viseu?
Susana Cálix – Para já é dar a conhecer os Leigos para o Desenvolvimento e depois cativar jovens e mostrar o nosso trabalho.
Joana Rodrigues – No fundo, é apresentarmos esta proposta para que mais pessoas possam adquirir. A formação vai acontecer em Coimbra, está a iniciar-se para um novo ciclo, que
vai de novembro a junho. Quem deseja ir em missão faz formação específica nos grupos e depois juntam-se os três núcleos para ações de formação em conjunto.
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VISEU ACOLHE O 4.º ENCONTRO NACIONAL DOS LEIGOS
SOB O SIGNO DA ESPERANÇA
Este é o tempo. ‘Este é o tempo para esperar contra toda a esperança, para trabalhar pela
justiça e pela paz, para amar as pessoas, para amá-las uma a uma’. Esse é também o tema do
4.º Encontro Nacional dos Leigos que se realiza em Viseu, no próximo fim-de-semana, 17 e 18
de novembro. A organização é da responsabilidade da Conferência Nacional de Associações de
Apostolado dos Leigos (CNAL) e o encontro marca o encerramento de um percurso iniciado
em 19 de outubro.
A sala de congressos da Expocenter, na freguesia do Campo de Madalena, será o espaço
central deste encontro nacional, de manhã. Aqui serão apresentadas as conferências gerais sobre
a esperança, a justiça e a paz. Às 9h45, depois da sessão de abertura, serão apresentadas duas
conferências sob o tema ‘A esperança que trazemos em nós’, que serão moderadas por Maria
Quintela. Marisa Cristina March (Filadélfia, Estados Unidos da América) apresentará a conferência ‘A grandeza da nossa esperança: Felizes os que esperam n’O Senhor, Nosso Deus, O
Criador do Céu e da Terra’. Paolo Galardi (Roma, Itália) apresentará a conferência ‘A beleza da
nossa esperança’. Às 11h, sob o tema ‘O trabalho pela justiça e pela paz’, e com a moderação
de José Pedro Ramos-Ascensão, serão apresentadas três conferências: ‘Ser cristão na política,
num mundo que já não o é mais’, por François Huguenin (Paris, França); ‘A responsabilidade
pela justiça: o combate contra a pobreza em África’, por Frankie Gikandi (Nairobi, Quénia); ‘A
responsabilidade pela paz: a educação para a fraternidade e para a paz’, por Carlos Palma Lema
(Porto).
ATELIÊS TEMÁTICOS
A seguir ao almoço, a partir das 15h, vão acontecer diversos ateliês temáticos, em outros
locais de Viseu, sobre a fé e a espiritualidade, o território, a família, o trabalho e a cidadania,
com o título geral: ‘Meios, lugares e tempo para a esperança, para o trabalho pela justiça e pela
paz, para o amor’. Serão mais de 50 oradores internacionais e nacionais, que, de acordo com a
organização, “proporcionarão uma oportunidade única de inspiração”. As sessões terão temas
gerais e específicos e vão funcionar nos auditórios de cada um desses espaços, a saber: ‘Fé e
sentido para a vida’, no Centro Pastoral Diocesano, com ‘Encontrar a fé – fonte de esperança’
(15h) e ‘Encontrar sentido para a vida – caminho de esperança’ (17h); ‘Espiritualidade’, no
Auditório Mirita Casimiro, com ‘Alimentar a esperança pela oração’ (15h) e ‘Desenvolver a
esperança pela cultura’ (17h);
‘Território’, no Seminário Diocesano de Viseu, com ‘Repensar o agir no território’ (15h)
e ‘Cuidar, empreender e desenvolver no território’ (17h); ‘Família’, na Universidade Católica, com ‘Refletir e cuidar da família’ (15h) e ‘Proteger e promover as famílias na periferia da
pobreza’ (17h); ‘Trabalho’, no Instituto Português do Desporto e da Juventude, com ‘Pensar
o valor e a missão do trabalho’ (15h) e ‘Apoiar e criar trabalho e novas relação produtivas’
(17h); ‘Cidadania’, na Escola Superior de Saúde, com ‘Educar para a esperança, a justiça e a
paz’ (15h) e ‘Trabalhar por uma cidadania que sustente e cuide de todos e o todo dos homens
e mulheres’ (17h). No final das várias sessões, os leigos confluem para a Sé de Viseu onde terá
lugar, pelas 19h, uma Eucaristia presidida pelo Bispo da Diocese, D. Ilídio Leandro.
A criação da Conferência Nacional de Associações de Apostolado dos Leigos (CNAL),
em 2011, marcou o início de uma nova fase do laicado católico português, que deu uma “nova
expressão à condição comum da maioria dos batizados e procurando iniciativas que aproximem
todos os que enfrentam o desafio de viver o Evangelho para lá dos ambientes litúrgicos, no
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seu quotidiano profissional e nas relações humanas de todos os dias e com todas as pessoas”.
A organização sustenta que “a realização dos Encontros Nacionais de Leigos é uma expressão
dessa intenção e vai conseguir concretizá-la na medida em que se esquecerem agremiações e
pertenças particulares para afirmar em conjunto o seguimento do mesmo Mestre”.
O primeiro Encontro Nacional dos Leigos aconteceu em Coimbra, no dia 16 de novembro
de 2013, sob o tema ‘Cultura do Encontro na Igreja e no Mundo Contemporâneo’. O segundo
encontro teve lugar na cidade do Porto, no dia 24 de janeiro de 2015, sob o tema ‘Recolocar o
Homem no centro da sociedade, do pensamento e da vida’. O terceiro encontro aconteceu em
Évora, no dia 7 de maio de 2016, sob o tema ‘Nada nos é indiferente entre a Terra e o Céu’.
PBA
SESSÕES DE CINEMA E CONCERTO SOLIDÁRIO DE SAMUEL ÚRIA
Na projeção do 4.º Encontro Nacional dos Leigos, que termina no próximo domingo, 18
de novembro, a organização do evento levou a cabo um festival de cinema projetando cinco
filmes no Palácio do Gelo Shopping, em Viseu. De acordo com a organização, este evento cinematográfico pretende propor “através de diferentes obras, autores e abordagens, a reflexão
sobre a realidade e a humanidade, no drama da sua complexidade e das suas contradições, como
fecundas e portadoras de mistério e de promessa, onde é possível a entrega radical e o bem
maior”.
Entre 19 de outubro e 16 de novembro, às quintas-feiras à noite (21h), cinco filmes promoveram debates acerca dos diversos temas visados nas películas. Cada um deles contou com
um apresentador e um moderador, que motivaram o público presente a pensar no que tinham
visionado. Os cinco filmes projetados foram: ‘O homem que viu o infinito’ (2016), de Mathew
Brown (19 de outubro); ‘Os olhos de André’ (2015), de António Borges Correia (26 de outubro); ‘Terra Prometida’ (2012), de Gus van Sant (2 de novembro); ‘O herói de Hacksaw Ridge’
(2016), de Mel Gibson (9 de novembro); ‘Dos homens e dos deuses’ (2010), de Xavier Beauvois (16 de novembro).
Amanhã à noite, 17 de novembro, 21h, Samuel Úria sobe ao palco da Aula Magna do
Instituto Politécnico de Viseu para um concerto que se destina a um público mais segmentado
(a organização refere “jovens dos 15 aos 35 anos”), algo que “oferecerá um tempo de celebração da vitalidade do tempo presente atraído pela certeza do futuro”. O concerto terá uma veia
solidária, sendo que a reserva de lugar na Aula Magna (sujeita a limitação de lugares) será feita
mediante donativo para as vítimas dos incêndios, no valor de dois euros (2€) por reserva. Os
donativos e o levantamento dos títulos de reserva poderão ser nos seguintes locais: a receção
da Casa Episcopal de Viseu (9h-12h30 e 14h- às 17h), no Jornal da Beira (9h-12h30 e 14h3019h), no Centro Pastoral de Viseu (9h- 13h e 14h30-18h). Na Internet também poderá efetuar a
reserva de lugar e para o 4.º Encontro Nacional dos Leigos no site: cnal.pt
ENCONTRO NACIONAL DE LEIGOS EM VISEU
DESPERTAR NOS CRISTÃOS A UNIÃO PARA CONSTRUIR
UMA SOCIEDADE MELHOR
O 4.º Encontro Nacional de Leigos, que se realizou em Viseu, nos dias 17 e 18 de novembro, foi um momento de união e de despertar nos cristãos a necessidade de construírem uma
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sociedade melhor. Ao longo das diversas intervenções que aconteceram na sala de congressos
da ExpoCenter na manhã de sábado (18), ficou patente, entre os conferencistas, o desejo de
transmitir aos cerca de 500 participantes essa vontade que intrinsecamente deve vir de nós, na
união do dever cristão.
No lançamento dos trabalhos, Alexandra Viana Lopes, presidente da Conferência Nacional das Associações de Apostolado dos Leigos (CNAL), lembrou que os leigos devem comungar juntos, na procura de um conhecimento pessoal e coletivo e de uma “estima recíproca para
construir uma sociedade melhor”. A dirigente chamou a atenção para “para a amizade e para o
amor”, estimulando em cada um dos cristãos e dos leigos a “comunhão entre todos” e “a força”
do que une “superior” ao que divide. “Só a comunhão abre caminhos amplos para servir a pessoa inteira e construir uma sociedade melhor”, sintetizou.
Também D. Joaquim Mendes, presidente da Comissão Episcopal Laicado e Família, insistiu na ideia de um “despertar para um empenho conjunto de todos os leigos”, que contribua
para a “transformação e a santificação” da sociedade e do mundo. “O tema deste Encontro [Este
é o Tempo] vem lembrar-nos isso e despertar para um empenho conjunto, na comunhão da diversidade das vocações e condições de vida, dos ministérios e dos carismas, dando cada um o
seu próprio contributo para o alcançar”, disse o Bispo auxiliar de Lisboa, que confirmou que
“este é o tempo de assumir esta missão, é o tempo de levar o Evangelho ao mundo”.
EM BUSCA DA ESPERANÇA, DA BELEZA E DO UNIVERSO
Durante a manhã, o grandes tema [A esperança que trazemos em nós] foi aprofundado por
especialistas vindos dos Estados Unidos da América (EUA) e de Itália, concretamente Marisa
Cristina March (cosmologista da Universidade da Pensilvânia, Filadélfia – EUA) e Paolo Galardi (sacerdote e conselheiro espiritual do Centro Aletti, Roma).
Marisa Cristina March focou a sua intervenção na redescoberta do universo partindo da
visão bíblica. “Nós não vivemos num universo estéril, vazio, solitário, vivemos num universo
em que Deus entrou, em que Deus montou a Sua tenda connosco”. A cosmologista referiu que
o universo só encontra o seu verdadeiro significado em Deus, e solicitou que “cada pessoa encontre o seu “verdadeiro sentido e identidade em Deus”.
Paolo Galardi abordou a esperança numa perspetiva de procura de um caminho para a felicidade. “Na Igreja continuamos a esperar o sucesso, os números, o fruto das nossas obras. Esperamos que as nossas associações cresçam, esperamos que o nome de Cristo seja reconhecido
nos nossos ambientes de trabalho”, alertou o sacerdote. De acordo com Paolo Galardi, “a nossa
esperança não é otimismo, não consiste em viver confiando numa deusa da sorte que talvez faça
girar as coisas a nosso favor”. Nesse sentido, o sacerdote e conselheiro espiritual referiu que
“se as nossas esperanças são tão pobres e frágeis que se perdem no caminho, é porque ainda
trabalhamos para nós mesmos, e esperamos as nossas ideias”.
O segundo grande tema da manhã [O trabalho pela justiça e pela paz] foi explorado
por François Huguenin, historiador e ensaista francês (Paris), por Frankie Gikandi, diretora do
Kimlea Technical Center, em Nairobi (Quénia), e por Carlos Palma Lema, coordenador mundial da Living Peace International (Porto).
François Huguenin atendeu à concretização de uma aposta claramente cristã na política,
confirmando que, dessa forma, “há lugar para uma outra visão do mundo e da política”. Já a
africana Frankie Gikandi, voltou a trazer para o debate público a questão da pobreza em África
e da “necessidade de se combater cristianamente” essa situação. Por seu turno, Carlos Palma
Lema, chamou a atenção para a necessidade de se “educar para a fraternidade e para a paz”, e
de assumir o papel cristão na responsabilidade civil.
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Da parte da tarde, diversos locais de Viseu receberam vários ateliês temáticos. O 4.º
Encontro Nacional de Leigos terminou com a celebração de uma Eucaristia na Sé de Viseu,
presidida pelo Bispo da Diocese, D. Ilídio Leandro.
PBA
GEN ROSSO – Musical “Streetlight”
O Multiusos de Viseu encheu, na noite do passado sábado, dia 25 de novembro, para assistir ao musical “Streetlight – Together 4 Peace” do grupo internacional GEN ROSSO, numa
organização da Fundação S. José. Estiveram presentes cerca de 1700 pessoas.
Este espetáculo teve a particularidade de integrar quase uma centena de alunos das escolas de Viseu. Na quinta e na sexta-feira anteriores, funcionaram no Centro Sócio-Pastoral Diocesano e no Seminário Maior sete workshops (Canto, Teatro, Orquestra, Percussão, Hip Hop
Gang, Hip Hop Combination, Strong Moves) orientados pelos próprios membros da banda. O
resultado deste trabalho, de apenas algumas horas, foi bem visível no extraordinário desempenho a que foi possível assistir no próprio espetáculo.
O GEN ROSSO e os alunos participantes trouxeram-nos uma história ocorrida no fim dos
anos sessenta nos Estados Unidos: uma história de dois amigos, Charles e Jordan, que viviam
num bairro onde a violência e a vingança de gangs eram o dominante; a história de uma banda,
Streetlight, da qual fazia parte Charles, que acreditava ser possível um mundo sem violência
e com tolerância, um mundo de fraternidade. Através da música e da dança, este drama afirma
sem medo a força transformadora do amor na vida de cada um e na sociedade.
Foi um espetáculo envolvente, que interpelou todos os presentes. Foi igualmente uma
experiência memorável para todos os jovens que participaram nos workshops e no espetáculo.
CONVÍVIO FRATERNO N.º 1334
No início da noite de domingo, dia 3 de Dezembro, realizou-se o encerramento de mais
um Convívio Fraterno da nossa Diocese – o 1334º a nível nacional. Foram mais cerca de duas
dezenas de jovens que tiveram uma óptima oportunidade de conhecer, profundamente, o fundamental cristão como encontro com Jesus Cristo. Deste despertar da Fé nasce o desejo de proximidade com Jesus Cristo e com os irmãos, na Igreja, que constituirá o viver a Fé, na Igreja e na
Comunidade. Como sempre acontece, foi um momento muito forte de partilha de sentimentos
e de emoções que transmitem uma forte experiência de fé eclesial.
APOSTOLADO DE ORAÇÃO
Vimos informar que irá realizar-se na nossa Diocese, como tem sido hábito, o nosso dia
de Estudo e Reflexão, orientado, desta vez, por um sacerdote natural da nossa diocese, o Sr. Pe.
Manuel Morujão, que à semelhança do Sr. Pe. Dário também pertence à Companhia de Jesus.
Acontecerá já no próximo dia 20 de janeiro, sábado, no Centro Pastoral Diocesano. Como em
anos anteriores, iniciaremos os trabalhos às 10h e encerraremos às 16h. Desta vez o tema versará sobre o 175º Aniversário do Apostolado da Oração. Como diz o povo “ Nem todos vão
tão longe…”, eis a razão por que estamos curiosos de saber todas as informações acerca dessa
grande festa!
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O almoço ser-nos-á servido, para quem se inscrever, no Centro Pastoral/ e ou no Seminário, cuja inscrição (8 €) deverá ser feita até ao dia 10 de janeiro, para o tel. 961 677 885 (Irmã
Madalena). Dado que o Centro Pastoral reduziu os espaços de refeitório, só ali almoçam as
primeiras 50 pessoas a inscrever-se; Mas para as restantes já é servido no Seminário. Assim
sendo, pedimos aos Centros que nos informem o mais cedo possível do número de almoços
que precisam. Informamos também que das 9,30 h às 10h é o tempo destinado a recebermos os
pagamentos do referido almoço e de proceder à respectiva entrega das senhas. Para qualquer
esclarecimento poderão sempre contactar-me, também.
		 Indicamos o programa do dia de reflexão:		
09,30h – Acolhimento/Pagamento dos almoços
10,00h – 1.º Tema
11,00h – 2.º Tema
12,00h – Eucaristia
13,h00 – Almoço
14h30 – 3.º Tema
15,00h – Informações Várias
16,00h - Encerramento
Pela Direção Diocesana
Ir. Maria Madalena Frade da Costa
EQUIPAS DE NOSSA SENHORA
ENCONTRO DE ADVENTO/NATAL DO SECTOR DE VISEU
No passado dia 1 de dezembro os casais das Equipas de Nossa Senhora do Sector de Viseu
realizaram o seu habitual encontro de Advento/Natal. O encontro iniciou-se com a eucaristia
a que se seguiu a refeição partilhada. Terminada a refeição, o serão foi preenchido por jogos e
atividades que algumas equipas e famílias partilharam com os presentes. Foram momentos de
convívio e boa disposição que os cerca de 80 participantes apreciaram.
O Sector agradece a disponibilidade do Seminário Diocesano e da senhora que que nos
deu o apoio na cozinha. Agradece também às equipas Viseu 6 e Viseu 12 que tomaram em mãos
a organização. Um agradecimento muito especial aos filhos dos casais destas equipas pela forma como prepararam as músicas para a eucaristia e o convívio.
CONVÍVIOS FRATERNOS
CRUZ PEREGRINA PASSA PELO NÚCLEO DO DÃO
O Núcleo dos Convívios Fraternos do Dão, que agrega convivas das Paróquias de Aguiar
da Beira, Penalva do Castelo e Sátão, recebeu cheio de alegria e entusiasmo, a Cruz Peregrina
do movimento dos Convívios Fraternos, que marca de forma indelével os 50 anos do movimento.
A peregrinação na zona Dão, iniciou-se com a passagem da Cruz Peregrina, no dia 7 de
dezembro em Moita – Moledo, pelos convivas que tinham passado o dia em adoração.
No dia 8 de dezembro, feriado, dia da rainha e padroeira de Portugal, dia da Imaculada
Conceição, Nossa Senhora da Conceição, o dia começou na Igreja de Ínsua em Penalva do Cas218
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telo, na Santa Missa em Honra de Nossa Senhora, tendo-se seguido uma procissão em direção
à gruta de Nossa Senhora de Lurdes, procissão essa onde a Cruz Peregrina se incorporou, com
os convivas a transporta-la nos braços, por todo o percurso.
O dia continuou com a oração de acolhimento da Cruz Peregrina no belo Santuário de
Nossa Senhora da Esperança, situado na localidade de Abrunhosa, freguesia de S. Miguel de
Vila Boa, concelho de Sátão, cuja Capela de Nossa Senhora da Esperança, é património classificado como Imóvel de Interesse Público.
Seguiu-se um momento de animado convívio entre os presentes, durante um lanche partilhado.
Este fantástico dia terminou com a Capela cheia de convivas e outras pessoas não convivas que se quiseram juntar, para uma oração aos pés da Cruz, com cânticos de Taizé. Nesta
oração tivemos a graça da presença de um casal, ambos convivas há cerca de 30 anos, mas por
vários motivos têm andado afastados das atividades do movimento, cumprindo-se assim uma
das missões da Cruz Peregrina – a chamada aos convivas mais distantes do movimento.
Esta peregrinação terminou na tarde do dia 9 de dezembro, com a chegada da Cruz Peregrina à Igreja Paroquial de Sátão, onde houve partilha de testemunhos e a participação na
eucarística, após a qual, com a presença do Diretor Espiritual Diocesano, se deu o momento da
despedida com a passagem da Cruz Peregrina à zona de Fornos de Algodres.
FC&SG
90 ANOS DO ESCUTISMO EM VISEU
Foi no dia 18 de dezembro de 1927 que aconteceram as primeiras Promessas de Escuteiros em Viseu, sendo Assistente o Pe. João Crisóstomo – futuro Bispo Auxiliar de Viseu. Para
lembrar e agradecer este Acontecimento, tão vivo e fecundo na nossa Diocese, com as largas
centenas de Escuteiros atuais nos mais de 30 Agrupamentos existentes, a Junta Regional promoveu uma Eucaristia de Ação de Graças. Teve lugar na Catedral, na tarde de domingo, dia
17 de dezembro, presidida pelo Bispo e concelebrada pelo Assistente Regional – Pe. Geraldo
Morujão e pelo Pároco de Santa Maria e Assistente do Agrupamento 102, o mais antigo da Região – Cón. Manuel Matos.
AGRUPAMENTO DO CORAÇÃO DE JESUS
ESCUTEIROS CANTAM JANEIRAS AO BISPO
O Agrupamento de Escuteiros da Paróquia do Coração de Jesus cantou, a meio da tarde
de 2 de janeiro, as Janeiras na Casa Episcopal.
Depois de passarem pelos Paços do Concelho, onde foram recebidos pelos Vereadores da
Câmara Municipal de Viseu, os escuteiros da Paróquia do Coração de Jesus visitaram também
D. Ilídio Leandro, para lhe cantarem as Janeiras, desejando-lhe um Bom Ano Novo.
D. Ilídio agradeceu a amabilidade do gesto e entabulou uma conversa escutista com os
mais pequenos, perguntando-lhes o significado desta tradição de cantar as Janeiras. “É para
desejarmos Bom Ano Novo às pessoas”, responderam. Lembraram, depois, que é também para
recordar o nascimento do “Grande Chefe”, o Menino Jesus.
D. Ilídio desejou-lhes também “boa caça”, expressão escutista que significa boa aquisição
de valores, para que o Ano 2018 seja efetivamente bom.
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A conversa terminou num contacto mais pessoal com os Chefes que acompanham e dinamizam o Agrupamento, agradecendo D. Ilídio os votos de boa saúde formulados pelos visitantes.
GI
MOVIMENTO DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO
DIA DE ESTUDO E REFLEXÃO
À semelhança dos anos anteriores, a direção do movimento informa que no próximo
dia 20 de Janeiro (sábado), irá realizar-se na nossa Diocese um dia de Estudo e Reflexão,
orientado, desta vez, por um sacerdote da nossa diocese, o sr. Pe. Manuel Morujão, que
pertence à Companhia de Jesus. Como em anos anteriores, iniciaremos os trabalhos às 10horas
e encerraremos às 16 h. Escusado será dizer que o acolhimento será feito às 9,30 horas.
Desta vez o tema versará sobre o 175º Aniversário do Apostolado da Oração. E como diz
o povo “nem todos vão tão longe…”, eis a razão por que estamos curiosos de saber todas as
informações acerca dessa tão grande festa!
O almoço ser-nos-á servido pelo Centro Pastoral/e ou no Seminário, cuja inscrição tem
o custo de 8,00 Euros e deverá ser feita até ao dia 10 de Janeiro, para o Telm nº 961 677 885
(Irmã Madalena). Dado que o Centro Pastoral reduziu os espaços de refeitório, só ali almoçam
as primeiras 50 pessoas a inscrever-se; para as restantes já o mesmo é servido no Seminário.
Assim sendo, pedimos aos Centros o favor de nos informarem o mais breve possível de quantos
almoços necessitam.
Mais informamos que o 1º Tema terá início às 10 horas, seguindo-se um pequeno intervalo, após o qual teremos o segundo. Às 12 horas teremos a Eucaristia, o almoço às 13 h, sendo
que pelas 14,30 teremos o 3º tema que será seguido de informações várias. Às 16horas far-se-á
o encerramento.
A Direção Diocesana - Ir. Madalena
DIA DE ESTUDO E REFLEXÃO DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO EM VISEU
No passado dia 20 de Janeiro realizou-se em Viseu o tradicional dia de Estudo e Reflexão
do Apostolado da Oração. Marcado pela alegria da presença do Padre Manuel Morujão, sacerdote jesuíta e digno filho da diocese de Viseu, foi todo ele preenchido pela oração e diálogo,
uma profunda reflexão sobre as verdadeiras raízes e actualidade deste “abençoado movimento”,
prestes a celebrar os 175 anos da fundação ocorrida no ano de 1844. Trata-se de um movimento
de leigos com a máxima actualidade na Igreja, uma vez que se fundamenta na necessidade que
temos de um coração orante, à semelhança do Coração de Cristo. Apesar de contar já tantos
anos, é necessário dar-lhe mais vida e prolongá-lo cada vez mais no tempo e no mundo, frisou
o Conferente.
Foi pelas 10 horas que os trabalhos começaram com o Oferecimento do Dia ao Sagrado
Coração de Jesus, seguindo-se a Oração da Manhã com o hino de Laudes e um Salmo do dia.
Após as boas - vindas a todos os presentes e respectiva apresentação dos centros, verificou-se
que estariam ali cerca de 150 elementos. A seguir tivemos a primeira intervenção pelo Conferente, a qual foi marcada pela dinâmica da esperança, uma das grandes virtudes cardiais
altamente necessária em nossos dias. Só despertando-a em nós esta virtude humana poderemos
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despertá-la nos outros. E tal como exorta o Papa Francisco, “os cristãos devem ser missionários
da esperança e nunca profetas da desgraça”; “só assim abrimos espaços de salvação”, pois o
Sagrado Coração de Jesus “é a nossa esperança” – como recorda o apóstolo S. Paulo (1Tim 1,1).
Olhando-se o rosto da assembleia, notava-se que todos compreendiam a necessidade de “uma
esperança de vistas largas, ou seja, uma esperança cujo nome é Jesus Cristo”. É esta a espiritualidade do movimento do Apostolado da oração: viver as 24 horas do dia em atitude orante,
a exemplo do próprio Filho de Deus, que ao vir mundo exclamou: “ Eis que venho ó Pai para
fazer a Tua vontade”. Assim sendo, tudo nos pode e deve mover à pertença a este movimento
agora chamado “Rede Mundial de Oração com O Papa”, que ao considerar-se a si mesmo como
“Servo dos Servos de Deus”, a todos convida a rezar em união com ele e com a Igreja, “una e
em comunhão com todos”, promovendo sempre o respeito nas diversidades; deste modo, seremos todos autênticos promotores de comunhão quer na família, quer na paróquia, ou no grupo.
Só assim construímos o mundo que o Sagrado Coração de Jesus tanto deseja. Veja-se que outra
coisa não é o que chamamos de “VIVER EM APOSTOLADO DA ORAÇÃO”, referiu o Padre
Morujão.
A esta interpelação seguiu-se um curto intervalo, sendo que a manhã foi preenchida ainda
por outra intervenção complementar seguindo-se depois a Eucaristia por todos os associados da
nossa Diocese. De tarde, após o almoço foram retomados os trabalhos que ficaram preenchidos
por um novo diálogo e informações necessárias. Pelas 16 horas agradeceu-se a presença e a
participação de todos e deu-se o dia por encerrado, tal como constava do programa antecipadamente enviado pela Presidente da Direcção Diocesana aos cerca de 75 centros ainda existentes
em toda a Diocese.
A Presidente, Ir. Maria Madalena Frade da Costa
CURSILHOS DE CRISTANDADE
Por convite do Diretor Espiritual dos Cursilhos de Cristandade da Diocese – Pe. Jorge
Luís – o Bispo encontrou-se com o novo Secretariado Diocesano deste Movimento, no início
da noite de quinta-feira, 25 de janeiro, na sala do Secretariado, no Centro Sócio Pastoral. Ali,
agradeceu aos membros propostos a aceitação desta missão, desejando-lhes um bom ano de
ação cristã e apostólica.
RETIRO DAS EQUIPAS DE NOSSA SENHORA
Decorreu, nos dias 20 e 21 de janeiro de 2018, nas Caldas da Felgueira (Nelas), o Retiro
Anual do Sector de Viseu das Equipas de Nossa Senhora.
Sob o lema “Ser Luz de Cristo na Relação Conjugal e Familiar”, foi orientado pelo Pe.
Manuel António Rocha dos Santos atual pároco de Mangualde e contou com a presença de mais
de 30 casais.
A partir de pequenas “conversas” sobre cada um dos sete temas propostos, o orientador
convidava os participantes a “retirarem-se” para, depois de um tempo de reflexão individual,
o casal se encontrasse e, em diálogo, pudessem olhar-se a partir da reflexão do seu cônjuge. A
entrega de documentos escritos que serviram de base à reflexão (individual e em casal) ajudou
os participantes a “quebar” as barreiras que a as rotinas da vida vão construindo nas relações e
ao (re)encontro do casal.
No domingo, dia 21, juntaram-se mais alguns casais que participaram nos trabalhos dessa
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manhã, na Eucaristia e no almoço com que terminou o Retiro. Tivemos ainda a presença do
Assistente do Sector, Cónego Manuel Moreira Matos.
A palavra “retiro” pressupõe isso mesmo: retirarmo-nos do quotidiano para, na oração e
na escuta, renovarmos e encontrarmos novos caminhos para as nossas vidas. Parar faz bem! Só
quando paramos conseguimos “escutar” o que o nosso cônjuge nos diz todos os dias; só quando
paramos podemos “olhar” o que os olhos vêm nas rotinas do quotidiano.
Renovados por este tempo de encontro despedimo-nos das Caldas da Felgueira E, nesta
despedida, fica o nosso abraço solidário e fraterno a todos os que viveram e vivem ainda o drama e as dificuldades dos incêndios do ano passado.
O Sector de Viseu
4.º FIM-DE-SEMANA DA BEIRA ALTA
DE ENCONTRO MATRIMONIAL
Nos dias 3 e 4 de fevereiro, nas instalações do Seminário Maior de Viseu, um conjunto
de dez casais (a Mila e o Zé Albuquerque; a Sandrina e o António Martins; a Maria Helena e o
Carlos Domingos; a Maria Helena e o António Santos – de Mangualde; a Rita e o Jorge Diz; a
Palmira e o Jorge Gonçalo – de Tondela; a Ana Raquel e o Carlos Figueiredo; a Rosa Maria e o
Nefetali Amante; a Adelaide e o Carlos Caetano – de Campo de Madalena; a Idalina Arlete e o
António Lázaro, de Oliveira, S. Pedro do Sul), viveram uma experiência de vida dialogante ao
jeito da proposta feita pelo Movimento Encontro Matrimonial. Foram dois dias muito intensos
em que os casais trabalharam várias ferramentas que os podem ajudar a que, de forma íntima
e responsável, viver uma relação alicerçada no diálogo, na ternura e na oração. A equipa que
ajudou este conjunto de casais nesta caminhada realizada veio de vários lados do país: a Rita e o
Luís, de Évora; a Luísa e o Tó (António Carvalho), de Lisboa; a Geninha e o António Cavadas,
dos Carvalhos e o Pe. Manuel Rocha, atual Pároco de Mangualde.
Encontro Matrimonial é um Movimento que surgiu para dar aos casais a oportunidade de
examinarem a sua vida a dois e aos sacerdotes ou religiosos, a sua relação com a comunidade.
A Missão do Movimento tem por base o Evangelho de S. João: «Amai-vos como Eu vos amei».
Já a Visão é: dentro da Igreja, ajudar na renovação dos sacramentos do Matrimónio e da Ordem,
para que vivam plenamente uma relação responsável e íntima, proporcionando-lhes, para este
estilo de vida, uma experiência católica e uma Comunidade de apoio permanente.
O FDS (fim-de-semana) é uma ocasião para dialogar em casal sentimentos, esperanças,
desacordos, alegrias, desilusões, júbilos… A dinâmica encoraja para um diálogo aberto e honesto, cara a cara, coração a coração, com a pessoa que escolhemos para viver o resto das nossas vidas ou, no caso dos sacerdotes ou religiosos, com a comunidade em que estão inseridos.
Durante o FIM-DE-SEMANA uma equipa de três casais católicos e um sacerdote partilham uma série de temas de reflexão durante todo o Fim-de-Semana. Através destes temas
de reflexão, é dada aos casais a oportunidade de se olharem como pessoas e de olharem o seu
casamento e a sua relação com Deus e com o mundo.
DIA DA UNIÃO EUCARÍSTICA REPARADORA
Celebra-se em Viseu o dia mundial da UNER, este ano na véspera, 3 de março, sábado, a
começar com a Santa Missa às 10.00h, na igreja do Carmo, presidida pelo Sr. Bispo de Viseu,
D. Ilídio Leandro. De tarde haverá tempo de reflexão com as Irmãs Missionárias Eucarísticas
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de Nazaré e tempo de Adoração ao SS, no Centro Sócio Pastoral Diocesano. Também haverá
almoço para os participantes que se inscreverem.
UNIÃO EUCARÍSTICA REPARADORA
A UNER de Viseu celebrou o seu aniversário e o seu Fundador – S. Manuel González
– na manhã de sábado, dia 3 de março, na Igreja do Carmo. Presidiu à celebração o Bispo da
Diocese, tendo concelebrado o Diretor Diocesano – Pe. Geraldo Morujão – e um Assistente paroquial – Pe. António Marques Alexandre. Estiveram presentes as 3 Missionárias Eucarísticas
Reparadoras que vieram expressamente de Fátima.
MOVIMENTO DA MENSAGEM DE FÁTIMA
Como acontece todos os anos, o Movimento da Mensagem de Fátima, através do Secretariado Diocesano, leva a efeito o DIA DO ASSOCIADO.
Este ano o encontro está marcado para o dia 18 de Março – Domingo no Centro Pastoral
de Viseu.
	É um encontro de Formação sob o tema – DAR GRAÇAS PELO DOM DE FÁTIMA –
Tempo de Graça e Misericórdia.
Todos os Associados de todas as Paróquias estão convidados a viver este dia de reflexão,
oração e convívio, com início às 9 horas e terminando o encontro com a Eucaristia às 16,30
horas.
Secretariado Diocesano do M. M. de Fátima.
AGRUPAMENTO 1063 – FRAGOSELA
25 ANOS A SERVIR
O Agrupamento 1063 de Fragosela, do Corpo Nacional de Escutas, comemorou no passado fim -de-semana, 17 e 18 março, os 25 anos da sua fundação.
Estas comemorações coincidiram com a realização da Velada de Armas, e das Promessas
do Agrupamento, celebrações muito importantes para qualquer escuteiro.
Sob o lema “25 anos a Servir”, na Velada de Armas, os fundadores do agrupamento foram
convidados a partilhar as memórias da sua fundação, e, antigos e atuais escuteiros foram também convidados a partilhar as vivências mais marcantes como escuteiros.
As Promessas realizaram-se na Eucaristia de Domingo, presididas pelo atual assistente
Cónego Miguel de Abreu, e pelo antigo assistente, Pe. Nuno Azevedo. Contou com a presença
da Vereadora Engª Conceição Azevedo, em representação do Município de Viseu, e do Chefe
Regional Pedro Cruz, e demais representantes das associações locais e Junta de Freguesia. Fizeram promessa 8 Lobitos, 3 Exploradores, 1 Pioneiro, 2 Caminheiros e 2 Dirigentes, facto que
nos deixou muito orgulhosos pois significa que continuas a crescer e a contribuir para a formação de mais jovens. A Eucaristia foi também oportunidade para homenagear os fundadores do
agrupamento, e o Chefe Regional condecorou o Chefe de Agrupamento com a Cruz de S. Jorge
pela sua entrega e dedicação ao escutismo e o antigo Assistente com um Louvor Regional.
Seguiu-se o almoço convívio em que foram convidados todos os escuteiros e familiares,
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outros agrupamentos da região, antigos escuteiros e todas as instituições e pessoas, que de
alguma forma, colaboraram com o Agrupamento ao longo destes 25 anos. Após o almoço, foi
também tempo para agradecimentos menos formais, com a entrega de uma lembrança manual
feita por nós.
Mas a maior surpresa foi para os Dirigentes e escuteiros pois, a nossa comissão permanente dos pais, ofereceu ao agrupamento uma carrinha de transporte de pessoas, oferta esta que
resultou de um esforço conjunto dos pais e de empresas ligadas à Paróquia.
Estas comemorações foram sem dúvida vividas com muita emoção por todos nós, mas
foram também a oportunidade de agradecer publicamente a quem tanto nos tens ajudado a viver
os ideais de Baden Powell e a transmiti-los o melhor que sabemos, de rever velhos amigos, de
reavivar memórias mas também de criar novas memórias. E cá continuamos, Sempre Alerta
para Servir!
Uma dirigente
O MCC DE VISEU EM VIA-SACRA
Na noite do passado dia 10 de Março, o nosso Movimento na cidade de Viseu, saiu à rua
para acompanhar o Senhor numa VIA-SACRA,
através das
ruas da vetusta , risonha e
bela cidade de Viriato.
Previamente programada, para o itinerário – que, a princípio, se previa fazer - um percurso que nos levaria do Centro Pastoral Diocesano até ao Largo
da SÉ Catedral, o mau estado do tempo que no momento se fez sentir, forçou a alteração do nosso projeto.
Porém, como estamos habituados a prever todos os imprevistos, também no presente
evento a situação inesperada foi convenientemente acautelada.
Assim, a partir da 6.ª Estação fomos acolhidos pelo Seminário Maior, que nos possibilitou
prosseguir a caminhada até ao Calvário, nos claustros do rés-do-chão daquele equipamento.
Deste modo, os irmãos que se deslocaram de vários pontos da nossa diocese – e foram
mais de uma centena – puderam partilhar aquele significativo ato religioso e, simultaneamente,
admirar a beleza daquelas instalações, particularmente as escadas de granito suspensas que dão
acesso ao terceiro piso daquela majestosa e imponente construção.
O encerramento deste evento ocorreu dentro da magnifica Igreja do referido monumento,
onde os cursilhistas mais antigos puderam reviver as inúmeras clausuras, que ali de correram
em grande clima de alegria.
CURSILHOS DE CRISTANDADE NUMA ULTREIA REGIONAL
Foi no passado Domingo que o Movimento dos Cursilhos de Cristandade da Diocese de
Viseu promoveu um encontro para partilhar a ALEGRIA que um dia encontraram na vivência
de um Cursilho
O local escolhido foi a Paróquia de Bodiosa, graças à generosidade, espírito de entrega e
dedicação de um grupo de Valentes que se disponibilizou para assumir todos os trabalhos.
O convite foi feito a todos os Núcleos em atividade e comunhão e congregaram-se mais
de duas centenas de pessoas.
Apesar de esse convite envolver a participação na Eucaristia da Paróquia que nos acolheu, muitos não puderam estar presentes devido ao seu empenhamento nas celebrações das
Paróquias onde residem. Porém após a satisfação do seu compromisso paroquial deslocaram-se
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para as instalações da Associação em Queirela de Bodiosa que nos abriu gentilmente as suas
portas.
Acolhidos pela equipa organizadora, sentimo-nos em casa, tal foi o entusiasmo e a alegria
daquela extraordinária equipa.
Como fomos dos primeiros a chegar àquele local, tivemos a oportunidade de visitar as
instalações acolhedoras, gostosamente apresentadas pela “alma mater” da organização enquanto nos ia explicando o nascimento e desenvolvimento daquele espaço, colocado ao serviço das
gentes daquele povo
Pouco a pouco foram chegando, dos vários pontos da Diocese, os Cursilhistas e trocaram-se abraços e sorrisos traduzindo bem o entusiasmo e a alegria que o encontro lhes iria proporcionar.
Após demorada troca de saudações, foi dado início ao almoço convívio, na forma habitual
entre nós.
Connosco estiveram o Diretor Espiritual do Movimento – Padre Jorge Luís, vindo da Paróquia de Fornos de Algodres, e o Pároco de Bodiosa, Padre Caldeira, também ele Cursilhista
de longa data e sempre disponível para os nossos trabalhos.
Estabeleceu-se entre todos animada partilha sendo por demais evidente a alegria que todos contínhamos e transmitíamos aos nossos próximos mais próximos.
Foi então que a azáfama da circulação dos “porta-travessas” se fez notar e, porque eram
muitos os servidores, num ápice todos estavam servidos e desfrutando o saboroso arroz à valenciana que ainda fumegava.
A sã alegria lia-se nos rostos dos irmãos, felizes pelo reviver do encontro proporcionado.
Mas o ponto mais alto ainda estava para vir.
Após o café, tomado no andar de cima das instalações concentrámo-nos numa sala ao
lado, onde nos aguardava um maravilhoso e acolhedor salão, para vivermos ali um ponto alto –
após a EUCARISTIA – que foi a verdadeiramente designada ULTREIA REGIONAL.
	À mesa orientadora dos trabalhos estiveram a Vice-Coordenadora Cidália Santos e o
Diretor Espiritual do MCC o Padre. Jorge Luís.
Imediatamente a seguir às Orações introdutórias foi um maravilhoso partilhar de vidas
transformadas um dia, pela passagem por um Cursilho de CRISTANDADE.
Os relatos foram enternecedores e vibrantes, demonstrativos da vida na Graça de Deus.
Não ficaríamos de bem com a nossa consciência se aqui não deixássemos um agradecimento muito sincero à Associação que nos acolheu e a toda a equipa envolvida nas tarefas e
responsabilidades acrescidas, particularmente àqueles que ainda não sendo Cursilhistas, acarinharam e deram o melhor do seu trabalho generosa e alegremente.
Bem hajam.
DE COLORES.
Um participante
MOVIMENTO DA MENSAGEM DE FÁTIMA
APOIOU 500 PEREGRINOS NO CENTRO PASTORAL
Vêm normalmente em grupo, cansados, mas bem-dispostos e movidos pela fé que os vai
levar a Fátima. Em quatro dias pararam no Centro Pastoral de Viseu perto de 500 peregrinos
vindos de vários concelhos de Vila Real, e também de Lamego, Resende e outros pontos da
região para umas horas de descanso antes de continuarem a caminhada até à Cova da Iria.
O Movimento da Mensagem de Fátima (MMF) da Diocese de Viseu é quem assegura
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este centro de apoio aos peregrinos em Viseu, onde participam dezenas de voluntários desde
médicos, enfermeiros, estudantes de enfermagem, fisioterapeutas, massagistas e muitas outras
pessoas dispostas a colaborar independentemente da tarefa que a operação exige, entre elas
vários párocos para um apoio espiritual.
“O nosso Bispo D. Ilídio pedia-nos na Missa [do dia 4 de maio] para saber ouvir e acolher,
e é também isso que fazemos”, afirmou Filomena do MMF que apoia a operação com “uma
satisfação enorme em poder ajudar aquelas pessoas, muitas delas, emocionadas em verdadeiro
espírito de peregrinação”.
Nos vários grupos de peregrinos que chegaram ao Centro Pastoral entre 5 e 8 de maio,
encontravam-se este ano muitos jovens, mas também pessoas com mais de 70 anos. A presidente do Movimento da Mensagem de Fátima da Diocese de Viseu, Isabel Martins, refere que “é
normal”. “As pessoas vêm com o mesmo empenhamento e fé, alguns muito reservados, mas na
sua maioria bem-dispostos”, acrescentou a responsável.
E isso é visível. Com os pés a darem sinal de cansaço, colaboram, contam histórias da
jornada, cantam e recebem com humildade o apoio ali prestado. No domingo, 6 de maio, o dia
em que o núcleo recebeu o maior número de peregrinos, descansaram, comeram uma refeição
quente, receberam massagens e outras terapias e dormiram algumas horas mais de 300 pessoas.
O primeiro grupo de 200 peregrinos saiu para a estrada às 3h e o segundo partiu às 5h da manhã
com um pequeno reforço para o caminho: “todos os anos entregamos um kit com água, fruta e
pão”.
Na segunda-feira o ritmo continuou com os peregrinos a chegarem ao longo do dia em
grupos mais pequenos, alguns mais desgastados pelo calor que se fez sentir, mas o espírito era
o mesmo. Enquanto o grupo de São Dinis, Vila Real, chegava para passar boa parte da noite já
o grupo de Nogueira, do mesmo distrito, cumpria o tempo de descanso para voltar ao caminho,
este ano, motivados pela companhia do Padre João. Mas no segundo andar do Centro Pastoral
cruzamo-nos com peregrinos de várias localidades como Maria de Vila Pouca de Aguiar, uma
jovem franzina a recuperar pelas mãos de um grupo de massagistas estagiários. É uma “caminhada dura mas uma experiência apaixonante”, responde outra peregrina já de pés lavados e
hidratados pelo enfermeiro voluntário com muitos anos de experiência.
A presidente do Movimento da Mensagem de Fátima da Diocese de Viseu considera que
“as pessoas continuam com a mesma fé”, “todas carregam uma história de vida diferente”, mas
destaca o facto de “a grande maioria” dos peregrinos não fazer o caminho para cumprir promessa, mas para “uma experiência em espírito de fé em que tudo fica para trás”, e que Isabel
Martins confirma ser “uma libertação” pelas duas experiências de ir a Fátima a pé.
FALTA DE PREPARAÇÃO
“Estão muito bem-dispostos apesar de trazerem os pés muito mal tratados. Isso é sinal
de que não se preparam”, comenta num tom elevado um dos enfermeiros voluntário para que
o alerta chegue aos corredores. A falta de preparação é ainda o alerta destes especialistas que
apoiam os peregrinos nos vários albergues espalhados pela região.
Ao longo do tratamento confirma-se essa falta de preparação para fazer uma peregrinação
e mesmo “falta de conhecimento” de pormenores que são fundamentais. Isabel Martins aconselha os peregrinos a participar nas ações de formação que decorrem ao longo do ano, para uma
melhor preparação física, espiritual e ao nível da prevenção rodoviária onde a GNR tem vindo
a colaborar.
EA
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CONVITE PARA A FESTA SOLENE DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
Caros irmãos, irmãs e amigos de todos os centros paroquiais do movimento da Rede mundial de Oração com o Papa - Apostolado de Oração.
Interpelados pelo último documento do Papa Francisco “Gaudete et Exsultate”, dirigido
a toda a Igreja, somos convidados a refletir e a interiorizar o termo “Santidade”, cujo modelo
temos no Sagrado Coração de Jesus que nos disse: “Sede Santos”, ou seja, fazei e dizei como Eu
ao entrar no mundo: “Eis que venho ó Pai para fazer a Tua vontade”. É este um desafio permanente e sempre atual, pois Deus ama-nos com amor eterno e infinito, mesmo que lhe voltemos
as costas e não pensemos nisso. Coragem, firmeza interior, pois quem deseja ser santo, isto é,
amigo do Sagrado Coração de Jesus, é humilde e tanto é capaz de reconhecer os próprios erros,
como os dos seus irmãos em Cristo!
	É com este espírito que através do órgão oficial da nossa Igreja diocesana, queremos
informar e convidar todos quantos se dizem amigos do Sagrado Coração de Jesus, a participar
na festa solene do Sagrado Coração de Jesus, que irá realizar-se na Sé Catedral já no próximo
dia 8 de Junho às 15,30h, e será presidida pelo sr. Bispo – D. Ilídio.
Cordialmente,
Viseu, 13 de maio de 2018
Pela Direcção Diocesana - Ir. Maria Madalena Frade da Costa
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NOTÍCIAS VÁRIAS
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DESPEDIDA DO FREI PEDRO
Na manhã de domingo, dia 3 de setembro, o Bispo presidiu à Eucaristia na Igreja dos
Terceiros, tendo concelebrado o Frei Pedro, o Frei Francisco e o Frei João – membros da Comunidade Franciscana presentes em Viseu. A razão da presença do Bispo foi a despedida de Frei
Pedro, o Superior desta Comunidade. Depois de quase 13 anos – aqui se ordenou sacerdote – os
seus Superiores chamaram-no para outra Comunidade – Coimbra, sua terra natal. O Bispo, em
nome da Diocese, agradece toda a bela atividade de Frei Pedro, nestes quase 13 anos, e deseja-lhe muitas felicidades na nova missão.
CONVENTO DE SANTA BEATRIZ
Depois das férias de Verão, o Bispo passou pelo Convento de Santa Beatriz da Silva, na
tarde de terça-feira, dia 5 de setembro e esteve um pouco com as Irmãs da Comunidade, saudando-as e desejando-lhes um bom ano. Aproveitou, também, para conversar com a Abadessa – a
Irmã Isabel Bernardes – trocando impressões sobre alguns temas de interesse para a Diocese e
para esta Comunidade.
CANDIDATURA AUTÁRQUICA
Na tarde de terça-feira, dia 5 de setembro, o Bispo recebeu os elementos da candidatura
do CDS à Câmara Municipal de Viseu. Foi uma oportunidade para breve mas interessante troca
de impressões sobre a ação do Poder Local e a missão dos Autarcas no equilíbrio e no desenvolvimento das populações do interior viseense.
D. NUNO MANUEL EM VISEU
Preparando as celebrações da Exaltação da Santa Cruz e de Nossa Senhora das Dores, o
Reitor da Igreja de Nossa Senhora do Carmo – Pe. José́ Mota – e a sua Equipa prepararam um
programa com várias realizações. Na segunda-feira, à noite, 11 de setembro, teve lugar uma
conferência sobre o tema – “Perdoar? Esquecer? A força sanante do perdão”. Foi conferencista
D. Nuno Manuel, Bispo Auxiliar de Braga e natural da nossa Diocese. O Bispo da diocese esteve presente.
COMISSÃO EPISCOPAL LAICADO E FAMÍLIA
A primeira reunião da nova Equipa da Comissão Episcopal do Laicado e Família, presidida por D. Joaquim Mendes, teve lugar na tarde de terça-feira, dia 12 de setembro, na Casa
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de Nossa Senhora das Dores, em Fátima. Há elementos novos nesta Equipa, concretamente o
Secretário e D. Nuno Manuel. Foi apresentado e discutido o pro- grama fundamental para este
ano que está a começar.
ARCIPRESTES E VIGÁRIOS EPISCOPAIS
O Bispo reuniu, pela primeira vez neste Ano Pastoral, o seu Conselho Episcopal alargado
– Arciprestes e Vigários Episcopais. Aconteceu na manhã de terça-feira, dia 19 de setembro. Foi
uma reunião de partilha de alguns temas de interesse, presente e futuro, para a nossa Diocese.
No final da manhã, houve almoço de confraternização na Casa Episcopal.
CELEBRAÇÃO DE S. MATEUS
Como acontece em cada ano, o Bispo presidiu à celebração de S. Mateus, na manhã de
quinta-feira, no passado dia 21 de setembro, a convite da Câmara Municipal. S. Mateus é Patrono do Concelho de Viseu e da Feira que tem o seu nome, também conhecida como “Feira
Franca”. A Eucaristia solene teve a participação do Grupo Coral “Contigo”, de Torredeita e foi
celebrada na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Conceição. Concelebraram o Pe. José́ de
Fátima, pároco e seu irmão – Pe. Geraldo Morujão. À Eucaristia seguiu-se a Procissão com o
andor do Padroeiro.
COMUNIDADE SACERDOTAL DOS TERCEIROS
O Bispo convidou a Comunidade dos Freis da Igreja dos Terceiros para um almoço na
Casa Episcopal – oportunidade para conhecer e trocar impressões com a nova equipa presente
nesta Igreja. O novo Superior é o Frei Francisco Ervas, continuando o Frei Giovanni Sartori.
São novos elementos na Comunidade o Frei José́ Carlos, natural de Moledo, Castro Daire e o
Frei Andrea, natural de Itália. O Bispo deseja as maiores felicidades e agradece um muito bom
trabalho pastoral nesta Igreja, nesta cidade e nesta diocese.
BODAS DE PRATA DE CASAMENTO
Na tarde de sábado, dia 30 de setembro, o Bispo presidiu à celebração da Eucaristia, na
Igreja Matriz de Caparrosa, concelebrando o Pároco – Pe. Sérgio – e um anterior Pároco – Pe.
José́ Cardoso. A razão desta concelebração foi a celebração dos 25 anos de casamento do casal
Deolinda e Alfredo, naturais de Caparrosa e a viver e a trabalhar em Viseu.
LAR DE SANTA TERESINHA
No fim da tarde de domingo, dia 1 de outubro, o Bispo presidiu à Eucaristia, na Capela
do Lar de Santa Teresinha, celebrando a Padroeira desta Instituição Particular de Solidariedade
Social (IPSS). Presentes as Meninas que vivem neste Lar, a Irmã Adélia que as acompanha, as
Funcionárias e outros Responsáveis, a Direção e a Assembleia Geral e muitas outras pessoas
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amigas. Depois da celebração, muito bem solenizada, seguiu-se um jantar, servido muito fraternalmente numa das salas da Casa.
APRESENTAÇÃO DA CIRP
A CIRP (Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal), em Viseu, tem uma nova
equipa. É seu Responsável o Pe. Álvaro Cunha, ex-provincial dos Padres Vicentinos e membro
da Comunidade da Diocese, em Orgens (Monte Salvado). Com os outros elementos, a nova
Direção diocesana apresentou cumprimentos ao Bispo, na manhã de terça-feira, 3 de outubro.
FESTA NO RIV
Na manhã de terça-feira, dia 3 de outubro, o RIV vestiu-se de festa para receber um grupo de militares que prestaram serviço no estrangeiro. O Bispo, convidado para o efeito, esteve
presente, bem como muitas das Autoridades civis e militares, da cidade e da região.
FESTA DE S. FRANCISCO DE ASSIS
No final da tarde do dia 4 de outubro, o Bispo presidiu à celebração de S. Francisco de
Assis, na Igreja dos Terceiros, em Viseu. Concelebrou o novo Superior da Comunidade Franciscana – Frei Francisco Ervas – e os restantes membros da Comunidade: Frei Giovanni, Frei José́
Carlos e Frei André́ . Estes 2 sacerdotes ficam a fazer parte da Comunidade de Viseu. O Bispo
deseja muitas felicidades a estes novos membros franciscanos e augura-lhes bom trabalho em
Viseu.
CASAMENTO NA CURIA
Na tarde de sábado, dia 7 de outubro, o Bispo deslocou-se à Curia – diocese de Aveiro –
onde presidiu à celebração da Eucaristia, na qual se celebrou o casamento de 2 jovens – o André́
Cruz e a Mariana Paixão. Esta é a filha mais nova do Juiz Claudino Seara Paixão, de Carapito,
condiscípulo de Seminário do celebrante.
BÊNÇÃO E INAUGURAÇÃO EM NELAS
Convidado pelo Diretor do Empreendimento Chão do Grou (Residências Seniores) – Dr.
Michael – o Bispo esteve em Nelas, na tarde de sexta-feira, dia 23 de fevereiro, abençoando
estas construções. Presidiu à inauguração o Ministro do Trabalho e do Emprego e da Solidariedade Social. Este Empreendimento é Obra dos Administradores Ana Paula Machado e José Pais
Machado, Emigrantes na Namíbia.
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D. MANUEL LINDA ESTEVE NA SÉ, UM DIA ANTES
DE SE TORNAR NO NOVO BISPO DO PORTO
A notícia da nomeação de D. Manuel Linda como o novo Bispo da Diocese do Porto,
conhecida na passada quinta-feira, 15 de março, supera – no presente título – a eucaristia que
o então Bispo das Forças Armadas e de Segurança celebrou na Sé de Viseu, um dia antes (14),
perante centenas de militares (Exército e GNR) e da PSP.
A celebração eucarística no tempo da Quaresma é já uma tradição entre militares e forças de
segurança. Mas este ano serviu ainda outro intento: o de, por via da oração, solicitar proteção para
os militares, de três regimentos nacionais (incluindo o Regimento de Infantaria 14, de Viseu), que
constituirão uma força de paz que, em Abril próximo, será enviada para o Afeganistão.
A esse propósito, um outro momento marcou esta eucaristia, dotando-a com um significado especial. Foi benzida uma imagem de Nossa Senhora de Fátima que irá acompanhar a força
de paz para o Afeganistão, assim como uma placa evocativa e duas estátuas – um militar de
Cavalaria e o Viriato (símbolo do RI 14).
Na bênção final, D. Manuel Linda reiterou o desejo de esta Páscoa ser “um encontro
entre todos nesta família”, e a que a mesma “seja abençoada”. Dirigindo-se em especial aos
militares que farão parte do contingente rumo ao Afeganistão, que estavam espalhados entre a
assembleia, o então Bispo das Forças Armadas e da Segurança sustentou o seu desejo de poder
“integrar, de alguma maneira, essa força de paz”, solicitando que “Deus vos ajude nesse vosso
trajeto”.
No altar, a cocelebrar com D. Manuel Linda estiveram o Cónego Manuel Matos, Deão da
Sé, o Padre Marcelino Pereira, capelão militar, e ainda os alguns.
Na assembleia, entre os presentes estiveram, entre outros, Alves Bastos, comandante do
Regimento de Infantaria n.º 14, Vítor Rodrigues, comandante da Guarda Nacional Republicana
(Viseu), e o coronel António Gabriel, presidente do núcleo de Viseu da Liga dos Combatentes,
para além de outros oficiais das Forças Armadas.
PBA
ANÚNCIO JUBILOSO PARA A IGREJA DE VISEU
Da Nunciatura Apostólica, veio a notícia, já esperada há algum tempo, do novo Bispo
para a Igreja de Viseu. É o Rev.do Cónego António Luciano dos Santos Costa, um sacerdote da
vizinha Diocese da Guarda e já conhecido em Viseu por ter leccionado no Centro de Viseu da
UCP e no Instituto Superior de Teologia de Viseu. Acolhida com alegria a sua nomeação, ele
será ordenado Bispo, na Catedral da Guarda, no dia 17 de junho e tomará posse, na Catedral de
Viseu, na tarde do dia 22 de julho.
D. ANTÓNIO LUCIANO DOS SANTOS COSTA
É O NOVO BISPO DA DIOCESE DE VISEU
O Papa Francisco nomeou D. António Luciano dos Santos Costa como o novo Bispo
da Diocese de Viseu. A informação foi veiculada pela Nunciatura Apostólica em Portugal, na
quinta-feira, 3 de maio. A ordenação episcopal está marcada para a Sé da Guarda, no dia 17
de junho (domingo), 16h.
O novo bispo português nasceu a 26 de março de 1952, em Corgas, freguesia e paróquia
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de Sandomil (Seia), Distrito e Diocese da Guarda. D. António Luciano dos Santos Costa trabalhou como enfermeiro nos Hospitais da Universidade de Coimbra. Após ter cumprido o serviço
militar em Moçambique, regressão aos Hospitais da Universidade de Coimbra, completando a
sua formação em Enfermagem.
Aos 28 anos iniciou o percurso para a formação sacerdotal no Instituto Superior de Estudos Teológicos, em Coimbra, seguindo depois para o Seminário da Guarda para prosseguir os
estudos. Foi ordenado diácono a 8 de dezembro de 1984 e sacerdote em 29 de junho de 1985,
na Catedral da Guarda.
D. Ilídio Leandro, o até então, Bispo de Viseu, declarou à Agencia Ecclesia que o seu sucessor conhece “bastante bem” e reconhece a “disponibilidade” e “desejo” com que vai e “tem
de servir Deus amando esta Igreja que lhe é confiada”.
“Quero desejar as maiores felicidades e, naturalmente, prestar-lhe o sentimento da minha
unidade, estima e da minha oração; para que de facto exerça o melhor possível como Deus quer
e ele deseja o ministério episcopal nesta Igreja de Viseu”, desenvolveu D. Ilídio Leandro.
PRESIDENTE DA CÂMARA DÁ AS BOAS VINDAS AO NOVO BISPO
E CONSIDERA QUE D. ILÍDIO FOI “UM BISPO MARCANTE PARA VISEU”
“Queria saudar o novo Bispo de Viseu e dizer que Viseu o vai acolher de braços abertos,
ainda por cima sendo uma pessoa oriunda da região das Beiras e tendo todo um percurso de vida
que atesta desde logo que vamos ficar bem servidos”, afirmou o presidente da Câmara Municipal de Viseu, Almeida Henriques, após ter sido anunciado como novo Bispo de Viseu o cónego
António Luciano dos Santos Costa, vigário episcopal para o Clero da Guarda, sucedendo a D.
Ilídio Leandro.
Em declarações aos jornalistas Almeida Henriques mostrou-se ainda disponível para continuar a trabalhar com a Diocese na linha que tem sido seguida até agora. “Para além das boas
vindas dizer que estamos muito disponíveis para continuar a trabalhar com a Diocese neste trabalho muito social e cultural que temos empreendido em conjunto e, sobretudo, nesta vertente
da proximidade que muito valorizamos”, afirmou o autarca.
O presidente da Câmara de Viseu saudou ainda o trabalho desenvolvido por D. Ilídio
Leandro reconhecendo que irá ficar como “um Bispo marcante” para a Diocese e para o concelho pela obra e como pessoa. “Gostava de deixar também uma palavra de muito preço ao D.
Ilídio Leandro que foi um Bispo marcante de Viseu. Não é por acaso que lhe foi atribuído por
unanimidade o Viriato de Ouro (o mais alto galardão do concelho tendo sido atribuídos apenas
a quatro personalidades até agora). Quero deixar um tributo de agradecimento pelo brilhante
trabalho que desenvolveu e, sobretudo, pela pessoa muito humana e muito próxima, marcando
este seu período ao serviço da Diocese de Viseu”, concluiu.
EA
D. ANTÓNIO LUCIANO DOS SANTOS COSTA É O NOVO BISPO DE VISEU
ENTRADA SOLENE NA DIOCESE A 22 DE JULHO
Sandomil, n o concelho de Seia, distrito e diocese da Guarda é, por estes dias, centro de
uma agitação inusitada que contrasta com a vida pacata desta freguesia que conta com pouco
mais de mil habitantes. A notícia da nomeação do cónego António Luciano dos Santos Costa
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como o novo Bispo da Diocese de Viseu não tem deixado as pessoas indiferentes. A surpresa da
nomeação foi ainda maior porque o nome António não diz muito a essa população que conhece,
desde há muito, o futuro Bispo como Padre Luciano.
André Martins é um desses casos. Este jovem presidente da junta de freguesia de Sandomil lembra-se bem do Padre Luciano dos tempos em que tirou o curso de Gestão de Empresas
na Universidade da Beira Interior (UBI), na Covilhã. Na altura, André Martins contactou muitas
vezes com o agora Bispo de Viseu, uma vez que o Padre Luciano assumia a funções de capelão
da UBI. A relação de amizade entre ambos aumentou pelo facto de serem ambos naturais de
Sandomil, e ser nessa freguesia que muitas vezes se encontravam.
Perante a notícia que catapultou a freguesia para a ribalta, André Martins garante que “é
um orgulho e uma mais-valia para a nossa freguesia e para o nosso concelho”. Contactado pelo
Jornal da Beira, o presidente da junta de Sandomil enaltece as qualidades do futuro Bispo. “O
Padre Luciano é uma pessoa muito simples, que está sempre pronto a ajudar quem precisa. Está
muito presente entre os paroquianos e é admirado por toda a população”, refere André Martins.
O autarca recorda ainda a influência que o sacerdote tem junto dos mais novos, “estando sempre
disponível para dar uma palavra de apreço e um ombro amigo”. Consciente que os afazeres do
futuro Bispo o vão afastar mais de Corgas e de Sandomil, André Martins está convicto que “o
Padre Luciano não se vai esquecer das suas origens”.
No mesmo sentido, Paulo Gouveia, um habitante de Sandomil e funcionário da junta de
freguesia – que conhece há muito o Padre Luciano – também confirma as qualidades humanas
do futuro Bispo de Viseu. “É uma pessoa preocupada com as pessoas da terra [Sandomil], está
sempre disponível para ajudar”, sustenta.
De resto, a presença do Padre Luciano na freguesia de Sandomil e na aldeia de Corgas
é regular, tanto que o prelado ainda ali possui uma casa a que recorre frequentemente. É nesta
pequena povoação que o Padre Luciano celebra a eucaristia sempre que lhe é possível. A partir
de agora, essas celebrações acontecerão noutra Diocese.
SURPRESA, SAUDAÇÕES E PARTILHAS NAS REDES SOCIAIS
O Padre Luciano era até agora administrador paroquial das paróquias do Vale do Mondego, vigário episcopal para o clero na Diocese da Guarda, juiz do Tribunal Eclesiástico e também
capelão do Hospital Distrital da Guarda. Depois que foi avançada a notícia da sua nomeação
como Bispo de Viseu, na manhã de 3 de maio, o novo Bispo confessou que a mesma foi recebida com “muita surpresa e muita emoção”. Ainda assim, o prelado recém-nomeado garantiu
estar preparado para “olhar para a frente com Cristo Bom Pastor”. Nesse mesmo dia D. António
Luciano dirigiu formalmente as suas primeiras palavras como Bispo de Viseu, num texto intitulado ‘Mensagem à Igreja que caminha com esperança pascal na Diocese de Viseu’.
Naquela quarta-feira, 3 de maio, o novo Bispo português foi saudado, desde logo, pelos
seus ‘pares’: D. Manuel Felício, Bispo da Guarda, e D. Ilídio Leandro, Bispo de Viseu a quem
irá suceder. Este último prelado referiu à Agência Ecclesia que “D. António Luciano é uma
prenda que a Igreja Diocesana de Viseu vai receber e com a qual se vai sentir muito bem no
caminho que Deus quer que ela percorra”. Ao mesmo tempo, D. Ilídio garantiu que a Diocese
“ficará bem entregue” e ao novo Bispo desejou “as maiores felicidades na condução desta sua
Igreja e que se sinta, de facto, muito feliz”.
Por seu turno, D. Manuel Felício, Bispo da Guarda, apresentou o até então sacerdote da
sua Diocese: D. António Luciano “sabe trabalhar em rede, em equipa com outros padres, que
sabe deixar-se ajudar. Aborda os problemas com coragem mas também com humildade, sabe
trabalhar no silêncio e tem sempre presente as grandes causas”. Noutro prisma, D. Manuel
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Felício lembrou que o novo Bispo de Viseu é alguém “muito próximo de todos”, a começar
pelo clero, e “com uma grande capacidade de compreensão”. “Esta presença junto de qualquer
presbitério é muito importante, porque o bispo em grande medida só é aquilo que conseguir
fazer para o seu presbitério, porque sozinho não vai a lado nenhum. Penso que é este perfil que
a Igreja precisa”, disse D. Manuel Felício.
A notícia da nomeação do novo Bispo de Viseu rapidamente chegou às redes sociais na
Internet. Foram muitos os que partilharam nas suas páginas pessoais do Facebook a nomeação
de D. António Luciano. Instituições nacionais a que D. António Luciano está ligado, como sacerdote, e pessoas mais ou menos conhecidas transmitiram palavras de amizade e de incentivo
nesta sua nova missão.
A ordenação episcopal de D. António Luciano dos Santos Costa acontecerá no dia 17 de
junho (domingo), na Sé da Guarda. A sua entrada solene na Diocese de Viseu irá decorrer no
dia 22 de julho (domingo).
PBA
AS ORIGENS DO NOVO BISPO
D. António Luciano dos Santos Costa nasceu em 26 de março de 1952, na aldeia de
Corgas, freguesia e paróquia de Sandomil, concelho de Seia, distrito e diocese da Guarda.
Tem 66 anos. É o mais velho de sete irmãos e mantém raízes em Corgas. Aí frequentou a
escola primária e depois foi para o colégio de Nossa Senhora da Conceição, em São Romão,
Seia. Mais tarde, ingressou na Escola de Enfermagem Dr. Ângelo da Fonseca, em Coimbra,
exercendo posteriormente funções de enfermeiro nos Hospitais da Universidade de Coimbra
(HUC). Foi chamado a cumprir o serviço militar que aconteceu em Moçambique. Regressado a
Portugal e a Coimbra, D. António Luciano retomou o serviço nos HUC.
Já no ano letivo de 1980-81 iniciou o seu percurso para a formação sacerdotal no Instituto Superior de Estudos Teológicos, em Coimbra, sendo ordenado diácono a 8 de dezembro de
1984 e presbítero em 29 de junho de 1985. Mais tarde foi enviado para Roma para estudar Teologia Moral na Academia Alfonsiana nos anos 1987-89. D. António Luciano integrou a Comunidade do Pontifício Colégio Português e tornou-se professor de Teologia Moral no Seminário
Maior da Guarda e de Deontologia Profissional e Ética na Escola de Enfermagem, funções que
exerceu até ao ano académico de 2011.
O recém-nomeado novo Bispo de Viseu foi igualmente vice-postulador da causa de beatificação e canonização de João de Oliveira Matos, que foi bispo auxiliar da Guarda, e nomeado
juiz do Tribunal Eclesiástico e notário para as causas de beatificação e canonização de monsenhor Joaquim Alves Brás e da beata Rita Amada de Jesus. Foi também um dos promotores
da criação de uma capelania na Universidade da Beira Interior, na Covilhã, desenvolvendo um
trabalho específico com o setor universitário.
Lecionou na Faculdade das Ciências da Saúde até 2016-17 e fez estudos em Bioética,
no Centro de Bioética da Faculdade de Medicina, Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Em
setembro de 2009 foi nomeado capelão coordenador do Hospital Distrital da Guarda. Foi ainda
docente de Teologia Moral no Instituto Superior de Teologia das Beiras e Douro, com sede em
Viseu, e também deu aulas de Doutrina Social da Igreja, Ética e Bioética no Pólo de Viseu da
Universidade Católica Portuguesa. Foi ainda capelão do Instituto Politécnico da Guarda.
Enquanto sacerdote na Diocese da Guarda, D. António Luciano foi administrador paroquial das paróquias do Vale do Mondego (Pero Soares, Vila Soeiro, Misarela, Faia, Cavadoude,
Aldeia Viçosa, Vila Cortês do Mondego e Porto da Carne), vigário episcopal para o clero, juiz
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do Tribunal Eclesiástico; capelão do Hospital Distrital da Guarda – Conselho Presbiteral, e
membro do Cabido da Sé da Guarda.
RELIGIOSAS DA COMUNIDADE PEQUENAS FREIRAS POBRES
DE JESUS E MARIA NA CASA EPISCOPAL
Um grupo de religiosas da Comunidade mista Pequenos Frades & Pequenas Freitas Pobres de Jesus e Maria visitou o Administrador Apostólico da Diocese, D. Ilídio Leandro, na
passada sexta-feira, 18 de maio. A visita decorreu no âmbito da habitual semana anual em que
permaneceram na Diocese “para contactar” com os grupos já existentes em paróquias e a abrir
a possibilidade de “criar novos movimentos” em Viseu, onde já existem sete grupos, revelou a
irmã Clara, uma jovem de Castelo Branco que trabalha atualmente em Itália.
“Trazemos sempre a mensagem de Fátima” acrescentou a Irmã Clara que esteve na Casa
Episcopal acompanhada da irmã Bela, natural da Covilhã. ‘Estrada fazendo. Pregai o Evangelho” é o lema desta Comunidade Religiosa aprovada pela Igreja Católica em 2014, com um carisma: “O nosso carisma por excelência, além da contemplação é aquele de andar pelas estradas
com simplicidade, pobreza e profissionalismo para levar as almas em direção aos sacramentos,
particularmente de S. Confissão e de S. Comunhão”. A sua contemplação vai desde missões
paroquiais a exercícios espirituais, catequeses em etapas e outras.
A Comunidade Pequenos Frades & Pequenas Freitas Pobres de Jesus e Maria possui
atualmente três Dioceses italianas em Sicília, Sardegna e Lombardia, um estudentado em Toma,
encontrando-se ainda em mais duas diocese, uma americana e outra francesa.
PAPA NOMEIA D. ANTÓNIO MARTO COMO CARDEAL
BISPO DE VISEU ENTRE 2004 E 2006
Está marcado para 29 de junho, solenidade dos Apóstolos São Pedro e São Paulo, no
Vaticano, o consistório onde serão criados 14 novos Cardeais, onde se destaca o nome de D.
António Marto, bem conhecido da Diocese de Viseu, atual Bispo de Leiria-Fátima.
“Apraz-me anunciar que a 29 de junho haverá um Consistório para a nomeação de 14
novos cardeais, cuja proveniência exprime a universalidade da Igreja que continua a anunciar
o amor misericordioso de Deus a todos os homens da terra. A inclusão dos novos cardeais na
Diocese de Roma, por outro lado, manifesta a ligação inquebrável entre a sede de Pedro e as
Igrejas particulares espalhadas pelo mundo”, disse o Papa Francisco.
D. António Marto junta-se assim a D. José Saraiva Martins, D. Manuel Monteiro de Castro e D. Manuel Clemente no Colégio Cardinalício, que vai passar a contar com 125 eleitores
(59 dos quais criados por Francisco) e 102 cardeais com mais de 80 anos, os quais não têm
direito a voto num eventual Conclave para eleição de um novo Papa.
O Bispo de Leiria-Fátima disse que recebeu e notícia com surpresa e emoção, encara-a
“como um serviço” e deseja “participar” na reforma que o Papa está a fazer, sugerindo “simplicidade” aos Cardeais.
“Acho que deverá chegar o momento em que os Cardeais se apresentem com a mesma
simplicidade com que o Papa Francisco se apresenta. Desejarei dizer isso ao Santo Padre, mas
o Santo Padre terá a última palavra”, disse o Bispo de Leira-Fátima.
“O Santo Padre conhece bem o que eu penso e sabe que tem em mim um apoiante da
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reforma que está a fazer na Igreja, uma Igreja mais próxima, mais evangélica e mais misericordiosa”, acrescentou D. António Marto.
D. António Marto afirmou também que a sua nomeação para Cardeal acentua a “ligação
entre a Sé de Pedro a Diocese de Leiria-Fátima”, considerando que a celebração do centenário
“terá contribuído” para a escolha do Papa, por ter experimentado “ao vivo” o que significa Fátima para a Igreja universal e para o mundo.
António Augusto dos Santos Marto nasceu a 5 de maio de 1947, em Tronco, concelho de
Chaves; é filho de Serafim Augusto Marto e de Maria da Purificação Correia dos Santos.
Passou pelos Seminários de Vila Real e do Porto, sendo ordenado Padre em Roma no ano
de 1971, como presbítero da Diocese de Vila Real; estudou Teologia Sistemática na Pontifícia
Universidade Gregoriana de Roma (de 1970 a 1977), onde fez o doutoramento, com a tese:
“Esperança cristã e futuro do homem. Doutrina escatológica do Concílio Vaticano II”.
Desde 1977 até 2000 trabalhou na formação de candidatos ao sacerdócio no Seminário
Maior do Porto, como formador e prefeito de estudos. A partir de 1977 exerceu também atividade docente em diversos âmbitos. Foi professor de diversas áreas da teologia no Instituto de
Ciências Humanas e Teológicas (Porto), no Centro de Cultura Católica (Porto), na Faculdade
de Teologia e na Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa (Porto). É membro
da Sociedade Científica da Universidade Católica Portuguesa.
A 10 de novembro de 2000 é nomeado Bispo, por João Paulo II, tendo escolhido o seguinte lema episcopal: “Servidores da vossa alegria” (2Cor 1,24).
Foi Bispo auxiliar de Braga de 2001 a 2004 e Bispo de Viseu desde então até 22 de abril
de 2006, data em que recebeu a nomeação para Bispo de Leiria-Fátima, por decisão de Bento
XVI; entrou nesta diocese no dia 25 de junho de 2006.
Desde abril de 2014 é vice-presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, que tem
como presidente o também Cardeal D. Manuel Clemente.
12.º ANIVERSÁRIO DA BEATIFICAÇÃO CELEBRADOS NA CATEDRAL
O Administrador Apostólico, D. Ilídio Leandro, afirmou que é um desejo de toda a Diocese de Viseu ver Rita Amada de Jesus ser declarada Santa, por ser “um guia e modelo para
todos”. Para D. Ilídio Leandro, a Madre Rita “foi e é apostola da família, apostola dos mais
pobres e dos mais pequenos, e desafia-nos a viver assim ensinando-nos a ser filhos de Deus e
todos irmãos em Jesus Cristo”.
D. Ilídio Leandro presidiu à cerimónia religiosa que assinalou o 12.º aniversário da
Beatificação de Rita Amada de jesus, na Sé de Viseu, no passado domingo, 27 de maio. Madre
Rita, nasceu em Ribafeita, concelho de Viseu. Aos 20 anos seguiu a vida religiosa, partilhou
uma vida dedicada aos pobres e aos mais pequenos e fundou o Instituto das Irmãs de Jesus
Maria José hoje espalhado por várias partes do mundo.
Para a irmã Salete Pereira do Centro de Viseu do Instituto Jesus Maria José a canonização de Rita Amada de Jesus é mais do que um objetivo da instituição: “é um desejo nosso e da
Diocese. Acredito nesse momento mais tarde ou mais cedo”. A religiosa explica que o processo
está a decorrer desde a sua beatificação, “o Instituto está a divulgar por todo o mundo os feitos
da beata”, “a Santa Sé está recolher todas as graças e possíveis milagres para que sejam reconhecidos, e já há algumas graças que estão a ser refletidas por Roma”.
Sobre o balanço destes 12 anos passados desde o dia 28 de maio de 2006, em que Rita
Amada de jesus foi beatificada, a irmã Salete Pereira destaca “o empenho e a divulgação da
obra” de Madre Rita pela Diocese, mas, na opinião da religiosa o “grande marco” que fica é “a
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construção da Casa Memorial [em Ribafeita], tornando-a um lugar vivo, acolhedor e dinâmico
para receber grupos”.
Os restos mortais de Madre Rita depositados numa urna relicário, na Capela da comunidade das irmãs Jesus Maria José em Jugueiros, Viseu, é para a irmã Salete Pereira outra das
obras conseguidas ao longo da década. O templo pode ser visitado uma vez que se encontra
aberto ao público.
Numa altura em que a comunidade de religiosas está a fazer crescer em todo o mundo o
que chama uma “família de Leigos” denominada Fraternidade Jesus Maria José “com a mesma
espiritualidade, carisma e missão”, o futuro da obra em memória da beata Madre Rita em Viseu
passa por “tornar mais dinâmica a Casa Memorial em Ribafeita com uma comunidade de leigos
também ali a crescer, e, assim, aumentar o número de devotos “à santidade da beata como modelo cristão e modelo para nós todos”, sublinha a irmã.
Terminar a obra da Igreja, na Quinta do Galo, em Viseu, é outros dos objetivos futuros.
Nesta altura já se pratica o culto naquela Igreja, mas a intensão é ser “Igreja Tumular”, passando
para lá os restos mortais de Madre Rita, com uma outra dinâmica do espaço religioso.
Para efetivar tudo isto, a comunidade de Viseu do Instituto Jesus Maria José “está esperançada que [o novo Bispo, D. António Luciano] acompanhe de perto a obra”, deseja a irmão
Salete Pereira: “Como Padre Luciano fez parte do processo [de beatificação] e conhece a nossa
caminhada, porque nos acompanhou bastante, agora, esperamos que venha a colaborar connosco nas várias dimensões eclesiásticas”.
EA
DIA DA DIOCESE
O Dia da Diocese que tradicionalmente é celebrado no último domingo do Junho, será,
este ano, a 1 de Julho. Este dia surge num ambiente especial, pois, se por um lado a Diocese
vive já em ambiente de espectativa pelo novo Bispo que foi designado, por outro, todos – leigos, religiosos e sacerdotes – se preparam para, nesse dia 1 de Julho, fazerem uma sentida
homenagem ao Sr. D. Ilídio que serviu a diocese durante 12 anos e vai deixar de ser o Bispo
Titular.
A todos, mas especialmente a quem mais de perto colaborou na pastoral diocesana com
o Sr. D. Ilídio Leandro, se pede que dinamizem os sectores da pastoral em que estão empenhados, seja nas paróquias, arciprestados ou serviços diocesanos, para que este dia seja de festa e
comunhão fraterna com o Sr. D. Ilídio.
Em linhas gerais, o programa terá os seguintes momentos:
- 15h – encontro com as famílias dos Grupos de Pastoral Familiar e dos Grupos de Acompanhamento Familiar no âmbito do Capítulo VIII da Amoris Laetitia, Secretariado da Família e
movimentos familiares. No decorrer deste encontro será apresentado o Documento Diocesano
“Acompanhar, Discernir, Integrar”.
- 17h – Eucaristia Solene de Ação de Graças na Catedral
- 21h30 – Concerto na Sé Catedral de homenagem ao Sr. D. Ilídio, patrocinado pela Câmara Municipal de Viseu.
Pretende-se, assim, que seja uma jornada de comunhão e de alegria para o Sr. D. Ilídio e
toda a diocese, criando, ao mesmo tempo, um clima de festa que culminará no dia 22 de Julho,
véspera da Festa da Dedicação da Catedral e dia de tomada de posse do novo bispo, D. António
Luciano.
P. Armando Esteves – Vigário Geral
240

Igreja Diocesana

“SEJA FEITA A TUA VONTADE” É O LEMA DO NOVO BISPO DE VISEU
BRASÃO DE D. ANTÓNIO LUCIANO
VAI TER ELEMENTOS DA SERRA DA ESTRELA
D. António Luciano, Bispo nomeado para a Diocese de Viseu, escolheu o lema episcopal
‘Fiat voluntas tua’ – Seja feita a tua vontade –, que vai constar no brasão com elementos da vida
e da região de origem do novo prelado, a Serra da Estrela.
Em nota de imprensa, a Diocese da Guarda informa que D. António Luciano pediu “um
brasão simples” que fizesse referência à região que o viu nascer, a 26 de março de 1952, em
Corgas, freguesia e Paróquia de Sandomil, em Seia, no distrito e Diocese da Guarda, “sem esquecer a palavra de Deus e a Virgem Maria”.
Neste contexto, a insígnia episcopal, que está a ser desenvolvido pelo arquiteto António
Saraiva, vai ter “alguns elementos” relacionados com referência à Serra da Estrela, evocando
Nossa Senhora da Estrela, aos rios Alva e Mondego, e “à candeia como fonte de luz e distintivo
do curso de enfermagem”.
A celebração da ordenação episcopal de D. António Luciano vai começar às 16h de 17 de
junho, na Sé da Guarda; o início da atividade pastoral na Igreja viseense está marcada para 22
de julho.
O Bispo da Guarda, D. Manuel Felício, já nomeou a comissão organizadora da ordenação
episcopal do futuro Bispo de Viseu, nomeado pelo Papa Francisco a 3 de maio.
O báculo vai ser oferecido pelos padres da diocese; o anel episcopal pela sua paróquia de
origem, Sandomil, em Seia; a cruz peitoral por pessoas ligadas à Unidade Local de Saúde da
Guarda; a Mitra e outras vestes litúrgicas por pessoas da Universidade da Beira Interior.
SAGRAÇÃO EPISCOPAL DO NOVO BISPO DE VISEU
O Bispo da Guarda, D. Manuel Felício, vai ordenar, a 17 de junho, às 16h00, na Sé daquela cidade, D. António Luciano que foi nomeado pelo Papa Francisco o novo Bispo de Viseu.
Na cerimónia serão coordenantes D. Ilídio Leandro, atual Bispo de Viseu, e D. Jorge Ortiga, Arcebispo de Braga, sede da Província Eclesiástica de Braga a que pertence a Diocese de
Viseu.
D. António Luciano escolheu como lema episcopal «Fiat voluntas tua» (seja feita a tua
vontade) que integra o brasão episcopal, que foi desenvolvido pelo arquiteto António Saraiva
e que terá alguns elementos relacionados com a vida e a região de origem do novo Bispo de
Viseu.
O brasão episcopal faz referência à Serra da Estrela, a Nossa Senhora, aos rios Alva e
Mondego, e à candeia como fonte de luz e distintivo do curso de enfermagem.
DIA DA DIOCESE CENTRADO ESTE ANO NA FAMÍLIA
“Este ano o programa do Dia da Diocese é centrado na família e na Exortação Apostólica
que o Papa Francisco dá à família”, revela o administrador apostólico da Diocese de Viseu,
D. Ilídio Leandro, antecipando o programa preparado para o Dia da Diocese, que é celebrado
anualmente no último domingo de junho, mas que este ano foi adiado para 1 de julho por 24 de
junho ser Dia de S. João Baptista.
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As celebrações do Dia da Diocese começam às 15h com o encontro com as famílias
dos grupos da Pastoral Familiar dos Arciprestados e com todas as famílias que estejam já no
embrião dos grupos de acompanhamento a casais divorciados e recasados. D. Ilídio Leandro
explica que o momento é a grande novidade do programa deste ano em que vai ser apresentada
à Diocese a proposta que os bispos do Centro refletiram a partir da exortação do Papa sobre o
acolhimento aos casais divorciados e recasados.
“Vamos sobretudo olhar para esse ponto. Vamos ter um encontro com casais que dão o
Curso de Preparação para o Matrimónio e vamos ter em conta movimentos da pastoral familiar,
mas vamos ter em conta um pequeno grupo de casais de cada um dos seis Arciprestados, para
lhes explicar e apresentar esta proposta de, no seu Arciprestado, procurarem descobrir os casais
que são recasados e divorciados, no sentido de lhes dar esperança e de os motivar a irem ao
encontro da proposta que a Igreja faz para se refazerem, renovarem e reencontrarem uma forma
de viverem o seu amor na Igreja e acolhidos pela Igreja”, explica o administrador apostólico da
Diocese.
D. Ilídio Leandro sublinha que “a Exortação Apostólica trata da família no seu todo, da
preparação para o matrimónio, do acompanhamento dos casais novos, do acompanhamento da
família, da beleza da família”, mas “tem em conta também aqueles casais que fracassaram no
seu amor através do divórcio e depois, através da procura de um novo casamento”. “Ora, naturalmente que nós para além de refletirmos todo o papel da família e toda a vida da família desde
a preparação para o matrimónio até à felicidade no amor, temos que ter também um sentido
pastoral para com aqueles casais que fracassaram nesse amor e que procuraram, através de um
novo casamento, a sua felicidade”, acrescenta, lembrando que no domingo vai ser lançado um
livro de apoio pela Diocese intitulado ‘Acompanhar, Discernir, Integrar”.
Do programa comemorativo do Dia da Diocese de Viseu faz ainda parte a Eucaristia de
Ação de Graças na Catedral, às 17h, na Catedral, aberta a toda a comunidade. Às 19h decorre
um jantar convívio no Centro Sócio Pastoral da Diocese para todos os religiosos, leigos e convidados que “colaboraram mais de perto na Pastoral Diocesana nestes anos” com o Bispo.
Mas a data também é de homenagens a D. Ilídio Leandro a poucos dias de abandonar o
lugar após 12 anos ao serviço da Diocese como Bispo. “Pensámos fazer do Dia Diocese um
dia para agradecimento e despedida a D. Ilídio pelos 12 anos de Bispo da Diocese em quatro
momentos”, comentou o vigário geral da Diocese, o Padre Armando Domingues. Também a
Câmara Municipal de Viseu vai dedicar-lhe um concerto, marcado para as 21h30, na Catedral.
Em tom de nostalgia, o administrador apostólico da Diocese comenta que é apenas a última
celebração como Bispo: “Mas é um dia que celebrarei o meu amor muito especial a esta igreja
de que faço parte e vou continuar enquanto Deus quiser”.
No Dia da Diocese de Viseu este ano centrado na família como vem sendo todo o ano
pastoral, vai ser apresentado o livro ‘Acompanhar, Discernir, Integrar’. Nas 31 páginas da brochura estão explicados os critérios de orientação pastoral para a aplicação do capítulo VIII da
Exortação Apostólica ‘Amoris Laetitia’.
Para D. Ilídio Leandro o livro “é sobretudo um comentário ao capitulo VIII da Exortação
Apostólica do Papa sobre a alegria do amor e é depois uma proposta que a Diocese faz para
esses casais saberem que a Igreja não está longe e que [esses casais] são membros da Igreja
porque são batizados e têm na Igreja lugar, seja por reencontrarem a possibilidade de comungar,
mas se não chegarem aí que seja para colaborarem com a vida da Igreja como cristãos e a Igreja
mostrar que está aberta e acolhedora para a sua vida”.
O livro faz parte do projeto da Pastoral 2017/2019 centrado no tema ‘Família Berço de
Deus para a Humanidade’ em que D. Ilídio Leandro deixa a mensagem de que “a família humana é a célula fundamental da sociedade e da Igreja”.
242

Igreja Diocesana

CONCERTO NA CATEDRAL UM “RECONHECIMENTO” DA AUTARQUIA
A Câmara Municipal de Viseu vai dedicar a D. Ilídio Leandro um concerto de câmara e
coral sinfónico, marcado para domingo, 1 de julho, às 21h30, na Catedral. A autarquia, aproveitando o Dia da Diocese pretende desta forma “prestar um momento de homenagem” sendo
mais um reconhecimento do trabalho desenvolvido como Bispo ao longo dos 12 anos, já que
a 21 de setembro, Dia do Município, irá entregar a D. Ilídio a mais elevada condecoração do
Município: ‘Viriato de Ouro’.
O concerto Coral Sinfónico - uma criação do grande compositor Joseph Haydn – conta no
seu elenco com Carla Caramujo (Soprano); Rodrigo Carvalho (Barítono); Diogo Rato Pombo
(Tenor); Coro Sinfónico Inês de Castro e a Orquestra da Ópera no Património.
O concerto é oferecido pelo Município no âmbito do projeto Ópera no Património, que
está a proporcionar grandes concertos nos melhores monumentos da região Centro.
A Entrada é gratuita mas com lotação limitada sujeito ao levantamento prévio de ingresso
no Posto de Informação Turística do Rossio.
DIA DA DIOCESE DE VISEU
D. ILÍDIO LEANDRO FOI HOMENAGEADO
D. Ilídio Leandro, Administrador Apostólico da Diocese de Viseu, foi homenageado na
tarde de domingo, 1 de julho, na Sé, numa cerimónia que marcou o fim da sua Prelatura como
Bispo de Viseu, 12 anos depois. “Foi uma enorme e imerecida honra servir esta Igreja de Viseu
e as suas maiores riquezas (…)”, referiu D. Ilídio na homilia, numa Catedral cheia de gente.
“Foi para mim uma altíssima honra trabalhar com quem, como eu, se disponibilizou, ao longo
destes 12 anos, para servir em qualquer área da vida social, familiar, eclesial ou política, disponibilizando-se para melhorar a comunidade a que cada uma e cada um pertencem e responder
às necessidades de cada pessoa e de cada Comunidade, em cada situação concreta”, confirmou
o anterior Prelado que manterá o cargo de Administrador Apostólico até ao próximo dia 22, dia
em que o novo Bispo de Viseu, D. António Luciano, entrará solenemente na Diocese.
As riquezas a que aludia D. Ilídio são “os padres, os diáconos, as religiosas e os religiosos,
os leigos; as comunidades paroquiais, as comunidades religiosas e os institutos seculares; os
movimentos, os grupos de corresponsabilidade eclesial, em diálogo de caminho e de construção
do bem comum, com os que estão revestidos de autoridade cívica, seja autárquica, académica
ou militar”.
A eucaristia foi celebrada por D. Ilídio e cocelebrada pelos Bispos de Aveiro, D. António
Moiteiro, de Lamego, D. Manuel Felício, e Auxiliar de Braga, D. Nuno Almeida , à qual atenderam muitos sacerdotes da Diocese. O Coro de São Teotónio, formado por interferência de D.
Ilídio Leandro, apresentou às centenas de fiéis um repertório que foi por estes agradavelmente
acolhido. Nos ritos finais da celebração foi lido um poema e entregue um presente a D. Ilídio.
ENCONTRO DA PASTORAL FAMILIAR
Antes da eucaristia na Catedral, D. Ilídio marcou presença no Seminário Maior para um
encontro da Pastoral Familiar, em que foi apresentado o opúsculo ‘Acompanhar, Discernir, Integrar’. Este “livrinho” como a ele se referiu D. Ilídio, resultou de uma reflexão dos Bispos do
Centro do país (Aveiro, Coimbra, Guarda, Leiria-Fátima, Portalegre-Castelo Branco e Viseu),
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contém os critérios de orientação pastoral para a aplicação do capítulo VIII da Exortação Apostólica ‘Amoris Laeticia’, do Papa Francisco, sobre a forma como a Igreja Católica deve lidar
com a situação dos recasados e responder ao desafio que o Pontífice lança nesse documento.
D. Ilídio leu uma pequena parte do opúsculo, referindo que “a exortação Amoris Laeticia
propõe à nossa missão cuidar sobretudo de quatro pontos mais urgentes: a preparação para o
matrimónio, o acompanhamento dos casais jovens, o apoio à família na transmissão da fé e a
maior integração eclesial dos divorciados a viver em nova união”.
Aludindo ao capítulo VIII, que declarou ser “talvez o mais delicado e mais polémico”,
de toda a Exortação Apostólica, D. Ilídio disse que tal documento “é fundamental na vida da
Igreja para termos um coração enorme, em que todos temos lugar”. E insistiu num ponto já focado pelo Papa Francisco: “procuremos não nos sentir bem na mesa de Deus quando há muitos
irmãos que ali não estão porque não têm consciência de que podem estar. Ora, se essas pessoas
continuam fora e não comem do bem que Deus lhes dá, então quem não deve estar na mesa de
Deus somos nós, a banquetear-se como o rico na mesa de Lázaro”, garantiu.
Por fim, D. Ilídio lembrou que “os 16 pontos devem ser muito práticos para colocar ao
serviço da Diocese, para que as pessoas que estão por fora sintam vontade de ir para dentro da
Igreja”, concluiu.
JANTAR NO CENTRO PASTORAL E CONCERTO NA SÉ
O jantar que aconteceu no Centro Pastoral Diocesano foi a continuação da homenagem
a D. Ilídio, e centenas de pessoas partilharam com o anterior Bispo de Viseu mais do que uma
refeição. Coube ao Vigário-Geral, Padre Armando Domingues, ler um documento que revisitou
os 12 anos da Prelatura de D. Ilídio, apontando as suas grandes realizações, como foram, entre
outras, a criação do Departamento dos Bens Culturais, o Sínodo Diocesano e a História da Diocese de Viseu.
Já no final do jantar em sua honra, D. Ilídio renovou os agradecimentos pelos anos vividos e afirmou que viveu na Diocese de Viseu – como Seminarista, Sacerdote, Pároco e Bispo
– “a missão da Igreja ao serviço do mundo”.
A noite honorífica a D. Ilídio terminou com um concerto na Sé, integrado no programa
‘Ópera no Património’, organizado pela Câmara Municipal de Viseu. Foi apresentada a obra
‘A Criação’, do compositor Joseph Haydn, que contou com as atuações de Carla Caramujo
(Soprano), Rodrigo Carvalho (Barítono), Diogo Rato Pombo (Tenor), Coro Sinfónico Inês de
Castro, Orquestra da Ópera no Património, e Filippo Arlia (Direção Musical).
PBA
PALAVRAS FINAIS AO SR. BISPO
D. Ilídio Ex.mo e Rev.mo Sr. D. Ilídio, Excelentíssimos e Rev.mos Srs. Bispos, Srs presidentes de Municípios desta diocese, ex.mas autoridades Civis, militares e Académicas. Caros
amigos e amigas.
A família diocesana reúne-se, hoje, em clima de festa pelo dom da vida e do ministério
episcopal do Sr. D. Ilídio. Em nome desta família, partilho algumas palavras. Espero ser fiel e
digno de o fazer.
A 10 de Junho de 2006 , após ter sido escolhido para Bispo de Viseu, D. Ilídio Leandro
dizia aos microfones da RR: “Gosto de estar no mundo e na Igreja como alguém que pode ajudar a construir pontes entre as pessoas. Também essa é a missão de um Bispo, construir pontes
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entre os homens e deles com Deus”.
Já passaram 12 anos e esta vontade ou “modo de ser Bispo” continua a ver-se na nossa
diocese e nunca estará terminado como também o Ministério do Sr. D. Ilídio não terminará hoje
ou no dia 22. Continuará a ser irmão e Bispo da Igreja e entre nós, “convosco…por Cristo e para
Todos”, segundo o lema que escolheu. Talvez, e quem sabe, esta fase da vida que vai começar,
já afastado da responsabilidade direta do Governo da Diocese, não o fará ainda mais livre e disponível para aquilo que sempre foi uma caraterística pastoral do Sr. D. Ilídio desde que foi ordenado padre: “A entrega com paixão à Evangelização, qual companheiro de viagem, fermento
no meio da massa, como quem sabe que a meta única é Cristo e mais nada ou ninguém. Como
diria hoje o Papa Francisco, um pastor com mais cheiro das ovelhas!
Há uns tempos atrás, alguém me dizia: “O Sr. D. Ilídio é um Bispo na linha do Papa, parecido em muita coisa…”. A que eu respondi, brincando: “e porque não o Papa à semelhança
do D. Ilídio?”. Na verdade, o Evangelho apresentado com linguagem simples, como simples
deve ser o viver da Igreja, capaz de acolher a todos como só os pobres sabem fazer, esta Igreja
“em saída”, sem medo das periferias, despojada de glórias e vanglórias a que o Papa deu corpo
e voz, é a Igreja que o Espírito Santo há muito vem fecundando por toda a terra… também em
Viseu, também através do homem humilde que o D. Ilídio sempre foi e é.
Há pessoas que nascem para “deixar marca” e permitam-me que aqui lembre algumas
delas:
– Enquanto padre jovem, D. Ilídio Leandro deixava por todo o lado “a marca” da alegria,
de homem feliz na sua missão, de amor a Jesus Cristo que a tantos jovens, nomeadamente a
jovens seminaristas, encheu de entusiasmo e desejo de seguir Cristo no sacerdócio. Quem não
lembra os momentos de oração e retiro, de canções e propostas inovadoras, de jogos e atividades de tempos livres, de proposta para experiência em movimentos juvenis?… até o escutismo
voltou ao Seminário…
– Muitos de nós, sacerdotes e leigos, recordamos a dedicação aos jovens seminaristas
menores e maiores, aos jovens da Pastoral Juvenil e Ensino Superior (PESV), com as suas atividades, campos de Férias, Jornadas de Estudo, Retiros e até estruturas físicas estáveis que criou
para eles.
– Quem o apanhou pela frente, nas paróquias, recordará como “revirava” tudo nas paróquias para as renovar, no espírito do Concílio vaticano II, seja nas diversas catequeses, na
Liturgia ou no campo Social! Basta lembrar como dinamizou o Escutismo, a Ação Católica, os
Movimentos de Casais, nomeadamente os Casais de Nossa Senhora, etc. etc.?
– Nunca dizia que não a um colega e ia a correr com os seus velhos carros, de um lado
para o outro, em trabalhos pastorais ou visitas de amigo… PORQUÊ recordar esta fase da sua
vida, quando o que se trata é de agradecer a Deus o Bispo que nos deu nestes 12 anos? Um
Bispo não se inventa de repente, é a continuidade de um homem e um padre que é chamado a
dar a vida em serviços e responsabilidades novas…
Talvez isto dê para entender o mérito que teve em fazer a “conversão” à realidade nova e
não fácil da vida de Bispo da Diocese que tão bem conhecia. Uma vantagem? Só Deus o sabe.
A verdade é que sempre soube viver com o coração as tarefas que se propôs para renovar a Diocese. Em tempos de mudança aceleradíssima, nada fáceis mas propícios a novas oportunidades.
O dinamismo interior e a vontade de sair levou-o a refletir, estudar e falar de temas e assuntos,
alguns deles fraturantes e controversos mas que o tempo lhe tem vindo a dar razão. Não lhes
fugiu!
Alguém me ajudou a entender o que é a verdadeira “viabilidade“ de um projeto: precisa
de ser viável espiritualmente, com viabilidade relacional e também de meios… financeira (em
3º lugar).
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Saber o que se é, o ideal que nos move e a quê e a quem entregamos a vida, é decisivo. D.
Ilídio, obrigado por esta espiritualidade sem altos e baixos que nos mostraram que nada é nem
pode ser derrota. Tudo é caminho de ressurreição.
Na relacional, eu que tive o privilégio de contar sempre com a sua amizade, sei quanto
sempre quis bem aos seus colegas padres, quantas vezes no silêncio, sem qualquer queixa ou
crítica, sofria por algo que não tinha sido bem entendido ou aceite, ou porventura, por críticas
que lhe eram dirigidas, das quais nunca se defendia, não se lamentava nem delas falava. Numa
entrevista, dizia: “eu só sei ser próximo e amigo” e “A experiência que tenho na Diocese, no
Seminários, no Secretariado do Clero e nas paróquias, também, é aquela que me leva a sentir
que estou com as pessoas e que gosto muito de estar com elas”.
	É verdade ainda hoje, e vamos certamente voltar a vê-lo nesta afinação…
2. Como de um jogo de futebol fica para o futuro apenas o resultado final e eventualmente
quem marcou, diria que de poucos Bispos de Viseu ficará tanto título para a história como do
Sr. D. Ilídio nestes 12 anos:
– restauro da Casa Episcopal que o levou ao Seminário por vários anos (7?) e numas
condições pouco “dignas” para o exercício do múnus Episcopal. Vários anos, mesmo sem secretário, nunca lhe ouvimos uma palavra de queixume ou lamento por não ter condições… anos
difíceis para quem o conhecia e observava, dos quais nunca disse uma palavra…
– Criação do departamento dos Bens Culturais e Arquivo Histórico da Diocese. A visão,
nem sempre entendida, de que uma imagem, um templo, uma alfaia litúrgica podem ser uma
aula, uma catequese, um momento de diálogo e cultura por onde a evangelização pode e deve
passar. Preservar o património significa não só guardar bens, mas também fazê-los falar do
Senhor da Fé dos homens que os fizeram nascer ou adquiriram. Assim, se pode falar de Inventários do Património religioso, de restauros, de Exposições e de Museus… em especial o desta
Catedral.
– O Apoio sem reservas à Escola católica, nomeadamente ao Projeto do Colégio da Via
sacra, que tanto se desenvolveu nestes últimos anos, o estímulo à formação de leigos e Escola
da Fé.
– A difícil tarefa de enfrentar a diminuição de número de alunos nos seminários, com o
fecho do Seminário de Fornos de Algodres, a ida dos alunos de Teologia para Braga e o revés
do Instituto de Teologia em Viseu.
– A constante insistência, desde o início do seu Episcopado, na formação e promoção dos
leigos, nos ministérios laicais, na corresponsabilidade ativa e efetiva dos leigos nas comunidades paroquiais, o desenvolvimento duma pastoral corresponsável, tanto na forma como pensou
a pastoral na Diocese, envolvendo os Vigários, os Arciprestes, os Secretariados, como dando
importância aos diversos Conselhos. Basta olhar a Cúria Diocesana, onde leigos já são parte
bem visível… partilhando decisões… No fundo, formas de concretizar o Concílio…
– O lançamento e realização do Sínodo que, durante 5 anos, refletiu a diocese a partir do
concílio ecuménico Vaticano II. Será, porventura, o melhor dos legados que, juntos, também
consigo, D. Ilídio, iremos continuar…. Alguém de uma diocese que fez há pouco tempo um Sínodo dizia: “não demos conta… já acabou!”. Aqui, ouviu-se dizer que demorou muito tempo…
Eu diria: “vai demorar muito tempo”! Teve o condão de nos colocar em Sínodo, a fazer caminho lento de aprendizagem à sinodalidade, a fazer e caminhar juntos… Processo dificílimo, mas
a acontecer.
Dizia, então: “Vão ser publicadas agora as Conclusões e as Constituições do Sínodo para
os próximos dez anos na nossa Diocese, vai ser apresentado um Livro no próximo dia 23 de
julho e elas são sobretudo propostas, linhas de conduta para a Diocese de Viseu nestes próximos
dez anos.”
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A semente ainda não é fruto nem os alicerces são ainda casa… mas, sem eles não há frutos
nem construção que resista. A semente foi lançada, vários passos dados, outros para dar!
– A história da Diocese. A celebração do Jubileu dos 500 anos da Dedicação da Catedral
de Viseu, coincidindo com a conclusão da celebração deste mesmo Sínodo Diocesano, motivou
a feliz ideia de se escrever a História da Diocese, com início no longínquo século VI. A compilação da história da Diocese de Viseu “é um trabalho sem paralelo”, que resulta de uma parceria
entre 14 historiadores de diferentes universidades do país, diria o coordenador do projeto, José
Pedro Paiva. “foi, sem dúvida um projeto inovador e ambicioso”…
– O lugar que sempre deu à FAMÍLIA, nas suas palavras: “… um bem necessário e insubstituível”, aquando da publicação da Amoris Laetitia, diria: “A principal novidade é viver
o amor com alegria”. Admirador do papa Francisco, sentiu-se como recebeu com alegria e entusiasmo a Encíclica e como olhou e não mais calou a força da sua mensagem e a necessidade
de acompanhar, ajudar a discernir e INSERIR os recasados de modo a que ninguém se sinta
excluído. Não admira por isso que, hoje mesmo, tenha entregue nas mãos das famílias o Documento da Diocese intitulado: Acompanhar, Discernir e Integrar. Não já um documento do Bispo
D. Ilídio, mas da Diocese porque, agora, o Bispo “cala-se” e continua a Diocese com os seus
homens e mulheres, com as suas famílias e os seus sacerdotes, religiosos e leigos e o seu novo
bispo, D. António Luciano.
Termino com uma frase também da apresentação do D. Ilídio, aquando da sua designação
para bispo de Viseu: “a minha preocupação foi sempre a de criar laços, elos de ligação entre
as pessoas e os grupos, sobretudo quando há conflitos”. Continuamos a contar consigo! “MEMÓRIA E PROFECIA” é o livro/resumo do Sínodo e, nesse tom lhe desejo, lhe desejamos, o
melhor: Que continue a ser Profecia no meio de nós. Nós procuraremos, vivendo e assumindo
as nossas responsabilidades, ter e ser Memória. Obrigado Sr. D. Ilídio. Acrescentamos a este
momento um gesto… queremos vê-lo por cá e por todo o lado onde Deus o queira… mas em
segurança. Os doze anos do seu carro e o estado a que ele chegou ao serviço dos homens e mulheres desta sua querida diocese, tornaram-no inseguro e os seus amigos decidiram dar-lhe uma
chave que pode por a trabalhar um carro modesto, mas seguro. Sei quanto lhe custa receber,
mas as prendas, simplesmente, “Dão-se”. Não sobrecarrega em nada a diocese, é oferta livre de
pessoas. Ficamos felizes se o aceitar!
Pe. Armando Esteves,
Vigário Geral
D. ILÍDIO LEANDRO ESTEVE (PELA ÚLTIMA VEZ)
NA SOLENIDADE DE NOSSA SENHORA DO CARMO
D. Ilídio Leandro, administrador apostólico da Diocese de Viseu, marcou presença, pela
última vez, na Solenidade de Nossa Senhora do Carmo, na passada segunda-feira, 16 de julho,
pois no próximo domingo, 22, D. António Luciano entrará solenemente na Diocese, como o
novo Bispo.
Esse momento foi recordado no final da cerimónia, ainda antes da saída da procissão, pelo
padre José Mota, reitor da Igreja da Ordem Terceira do Carmo. Agradecendo a “amabilidade
de praticamente todos os anos de nos honrar com a sua presença, ao presidir à missa da noite
neste dia da festa de Nossa Senhora do Carmo, o padre Mota lembrou o carinho e a atenção que
a Igreja do Carmo mereceram por parte de D. Ilídio ao longo do seu bispado. “Nesta última semana, como pastor da Diocese, é uma alegria para nós ter aqui o D. Ilídio a celebrar”, declarou
o padre Mota.
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Antes, na homilias, D. Ilídio lembrou a “beleza do monte Carmelo” e a ligação dos monges carmelistas com a Nossa Senhora do Carmo, para depois declarar que a Mãe, Nossa Senhora, “é tão presente na nossa vida, apesar de ser visível apenas espiritualmente. Ela é intercessora, é doadora da vida”.
Focando-se em especial na Igreja do Carmo, D. Ilídio disse que esta “representa para muitas pessoas que estão nesta Diocese um verdadeiro oásis e um porto seguro de encontro com a
Mãe”, lembrando que “na Diocese há cerca de 50 paróquias dedicadas a Nossa Senhora, como
igrejas matrizes, fora as capelas”.
Com uma igreja completamente cheia, a procissão saiu de forma ordeira desde o interior
do tempo, não sem antes, as palavras do padre Mota, dirigidas a D. Ilídio, terem suscitado um
forte aplauso, de pé, por parte dos fiéis. A procissão percorreu várias artérias da cidade, sendo
visível a presença de muitas pessoas nos passeios das ruas.
PBA
LXVII SEMANA DE CANTO GREGORIANO
O Centro Ward de Lisboa- Júlia d´Almendra vai realizar em Viseu, de 26 de Agosto a 2
de Setembro próximo, a LXVII Semana de Canto Gregoriano com o apoio de várias entidades
locais ligadas à Igreja, nomeadamente, o Seminário Maior, a Igreja-Museu da Misericórdia e a
Sé Catedral.
A atividade pedagógica da Semana integra os Cursos de Canto Gregoriano ( 1º, 2º e 3º
Ano), Direcção Polifónica, Técnica Vocal, Iniciação Musical e Latim Litúrgico.
A ctividade cultural está repartida por vários dias. Assim, no dia 26 de Agosto, Domingo,
às 21h30, terá lugar na Igreja do Seminário Maior de Viseu o Concerto de Abertura da Semana
pelo Grupo Ançã-ble. No dia 28, Terça-Feira, às 21h30, na Igreja da Misericórdia realizar-se-á
um Concerto de Órgão pelo Prof. António Duarte. No dia 30, Quinta-Feira, às 15h00, no Seminário Maior, o Pe Pedro Miranda dará uma conferência subordinada ao título: “ A Paz: dom ou
construção?” No dia 1 de Setembro, Sábado, às 17h00, na Igreja da Misericórdia realizar-se-á
o Concerto de Alunos de todos os Cursos. Todas estas atividades culturais são de entrada livre.
A LXVII Semana encerrará no Domingo, às 11h00 na Sé Catedral com a celebração da Missa
Solene cantada por todos os participantes.
Para inscrições na Semana, os interessados poderão aceder ao site centroward.wix.com/
centrowardlisboa onde consta toda a informação.
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FALECEU O BISPO DO PORTO D. ANTÓNIO FRANCISCO DOS SANTOS
D. António Francisco dos Santos, Bispo do Porto, faleceu a 11 de setembro aos 69 anos,
na Casa Episcopal da diocese, que anunciou a morte, em comunicado oficial.
O corpo do Bispo do Porto esteve em câmara ardente e as exéquias solenes celebraram-se
no dia 13 de setembro, às 15h00, na Catedral do Porto.
O prelado foi nomeado Bispo do Porto em fevereiro de 2014, sucedendo a D. Manuel
Clemente, e tomou posse a 5 de abril do mesmo ano.
D. António Francisco dos Santos foi ainda Bispo de Aveiro e Auxiliar de Braga, tendo
sido ordenado Bispo em março de 2005, na Sé de Lamego.
O falecido Bispo era natural de Tendais, no concelho de Cinfães, distrito de Viseu (Diocese de Lamego) e foi ordenado padre em dezembro de 1972.
Após os estudos no seminário da sua diocese, licenciou-se em Filosofia na ‘École Pratique de Hautes Études Sociales’, com mestrado no Instituto Católico de Paris, onde obteve ainda
o diploma de Sociologia Religiosa.
Durante os estudos em Paris, foi membro da equipa sacerdotal da Paróquia de São João
Batista de Neuilly-sur-Seine, assumindo a responsabilidade pastoral da comunidade portuguesa.
João Paulo II nomeou-o Auxiliar de Braga, a 21 de dezembro de 2004; Bento XVI escolheu-o como Bispo da Diocese de Aveiro, em setembro de 2006 e tomou posse a 8 de dezembro
do mesmo ano.
Na Conferência Episcopal Portuguesa, ocupava o cargo de presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana e de vogal da Comissão Episcopal da Educação
Cristã e Doutrina da Fé.
FALECEU D. MANUEL MARTINS
Aos 90 anos faleceu o primeiro Bispo da Diocese de Setúbal, D. Manuel Martins, na sua
terra natal, Leça do Balio, onde se encontrava atualmente.
O Bispo emérito nasceu a 20 de janeiro de 1927, em Leça do Balio, concelho de Matosinhos; foi ordenado sacerdote em 1951, após a formação nos seminários do Porto, seguindo-se
a frequência do curso de Direito Canónico na Universidade Gregoriana, em Roma.
Foi pároco de Cedofeita, no Porto, entre 1960 e 1969, quando foi nomeado vigário-geral
da diocese nortenha em 1969, antes ir para Setúbal.
Na Conferência Episcopal Portuguesa D. Manuel Martins foi presidente da Comissão
Episcopal da Ação Social e Caritativa e da Comissão Episcopal das Migrações e Turismo, tendo
sido também presidente da Secção Portuguesa da Pax Christi e da Fundação SPES
A 23 de abril de 1998, o Papa João Paulo II aceitou o seu pedido de resignação ao cargo
de Bispo de Setúbal.
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FALECEU O PADRE MANUEL FERREIRA TAVARES
O Pe. Manuel Ferreira Tavares nasceu no lugar de Sequeirô, freguesia de Sejães, no concelho de Oliveira de Frades, a 30 de Setembro de 1926.
Iniciando a sua formação nos Jesuítas, por um período curto, acabou por frequentar os
Seminários da Diocese de Viseu e foi ordenado sacerdote, na Sé de Viseu, a 17 de Junho de
1951, vindo a ser colocado como coadjutor na Paróquia de Santa Maria, da mesma cidade.
Entre 1954 e 1962, foi Prefeito e Professor no Seminário Menor, em Fornos de Algodres,
deixando nos alunos uma imagem de ternura e carinhosa proximidade, apesar do rigor e da
exigência nas actividades de estudo e formação.
Terminada a sua função pedagógica no Seminário, foi pároco durante mais de quarenta
anos, na zona de Lafões, de onde era natural, e no arciprestado do Sátão, com uma passagem
meteórica pela zona de Mangualde.
Residia no Centro Sócio-Pastoral da Diocese, desde que deixou a actividade pastoral e
aí faleceu, no dia três, estando em câmara ardente na Capela desta instituição, onde ontem foi
celebrada Eucaristia de corpo presente, em seu sufrágio, às 16:30 horas.
Trasladado para a Igreja Paroquial de Oliveira de Frades, aí foi celebrada Eucaristia de
sufrágio, depois do canto do Ofício de Defuntos, às 11:00 horas. D. Ilídio Leandro presidiu à
celebração exequial, lembrando que os presentes estavam “a recordar, a agradecer, a sufragar
e a dizer adeus a este irmão que se foi entregando, gastando e envelhecendo ao serviço de todos”, morrendo “como o grão de trigo”, como testemunham “as Comunidades onde ele se foi
gastando, como a semente que vai morrendo na terra, mas que vai germinando em crianças,
jovens, adultos, casais, doentes e idosos que foram escutando a sua Palavra, recebendo a sua
visita amiga, saboreando a sua companhia, beneficiando da sua disponibilidade de consagração
e entrega e celebrando os sacramentos da vida...”
Valorizando a celebração como momento de despedida de quem parte, D. Ilídio convidou
a que “relativizemos o que é passageiro e valorizemos o que é fonte e sinal de eternidade, ao
serviço da transformação de tudo o que é terreno. A luz e a força da morte devem iluminar e
fortalecer a nossa forma e estilo de viver, sem o que perderíamos a oportunidade que a morte de
cada outro é, para nós, como o momento mais alto e decisivo da sua vida”.
“Esta é a feliz esperança que anunciamos, celebramos cada Domingo e estamos a afirmar
na passagem do nosso querido irmão e amigo Pe. Manuel Tavares”, concluiu.
Ficou sepultado no cemitério paroquial de Sejães, sua terra natal.
GI
FALECEU A IRMÃ SERAFINA
Em 12 de janeiro de 2018, faleceu em Jugueiros no Instituto Jesus Maria José a Irmã Serafina Almeida Martelo com 101 anos de idade.
A Irmã Serafina nome de religiosa e de Batismo Maria de Almeida Martelo, nasceu no
dia 17 de novembro de 1916, na freguesia de Ribafeita, concelho e Distrito de Viseu. Filha de
Custódio de Almeida Martelo e de Florência Tralhão tinha 4 irmãs e 1 irmão. Era uma família
crente e piedosa.
Decidiu abraçar o projeto de Beata Rita Amada de Jesus, Fundadora do Instituto Jesus
Maria José.
De acordo com o seu pai a Ir. Serafina, foi para o Brasil, aí fez sua formação académica e
religiosa passando por várias comunidades. Aqui permaneceu durante 12 anos.
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Em 24 de Junho de 1940 fez os primeiros votos. Em 24 de Junho de 1947 fez os votos
perpétuos.
Dedicou-se à educação, trabalhando em orfanatos, onde revelou grandes competências
em trabalhos manuais, dedicou-se ao tratamento de pessoas idosas e doentes, lembrando com
saudades as vivências juntas daqueles a quem se doou. Em 26 de Agosto de 1948, regressa a
Portugal com 32 anos, foi para a comunidade de Paços de Brandão.
Em 1952 com a transferência das Irmãs para Ovar, casa de formação, a Irmã Serafina foi
para o Orfanato da Santa Casa da Misericórdia de Ovar aqui, dedicou-se à educação de crianças
órfãs e desfavorecidas, passou por outras comunidades entre elas Casa de Saúde S. Mateus em
Massorim.
Durante alguns anos, trabalhou e orientou o Lar Universitário Jesus Maria José em
Coimbra, dedicando-se de alma e coração às jovens, muitas vezes, substituindo a família na
atenção e carinho que nada lhes faltasse e obtivessem um bom progresso na vida académica e
até profissional. É de salientar as amizades que ainda hoje perduram.
Em 1975, foi transferida para a Residência Jesus Maria José, Jugueiros - Viseu, adaptando-se a uma nova realidade. A Ir. Serafina, dedicou-se a lavores, trabalhos manuais, ao cultivo
da quinta e deu inicio ao acolhimento de crianças, de tenra idade, ajudando assim os pais, a irem
tranquilos para o trabalho.
Ao longo da sua vida, fez amigos, com facilidade pela sua simplicidade, espontaneidade,
proximidade e sensibilidade pelos que mais necessitavam, nunca se recusou em fazer o bem e
oferecer aos amigos mais íntimos algo daquilo que ela própria granjeava com o seu esforço e
dedicação.
Demonstrou amor ao Instituto e à Madre Fundadora de quem foi devota com elevada
devoção e serviu de testemunha no processo de Beatificação de Beata Rita Amada de Jesus.
O tempo levou-lhe a memória e a orientação, mas, não lhe retirou a fé, a bondade, a dedicação e o querer estar com os outros.
Que o Senhor lhe dê o eterno descanso e interceda por nós junto de Deus.
Irmã Salete
FALECEU D. ANTÓNIO DOS SANTOS,
BISPO EMÉRITO DA DIOCESE DA GUARDA
Faleceu a 26 de março, pelas 19h30, no Hospital Distrital da Guarda, o Bispo emérito da
Guarda, D. António dos Santos.
As exéquias de D. António dos Santos foram celebradas na Sé da Guarda na quarta-feira,
dia 28, às 15h00, seguindo-se cortejo fúnebre para a sua terra natal, na Paróquia de Santo António de Vagos, em Aveiro.
“Gosto muito das pessoas da Guarda. Levo a Guarda no meu coração” foram as últimas
palavras de D. António dos Santos, disse o atual Bispo da Guarda em comunicado
Para D. Manuel Felício, o anterior Bispo da Guarda era “amigo dos seus padres e próximo
de todos”. “Depois dos tempos difíceis vividos pelo seu antecessor D. Policarpo da Costa Vaz ,
as vocações e as ordenações sacerdotais nesta Diocese da Guarda tiveram com D. António dos
Santos significativo crescimento. Chegou a ordenar só num ano 5 novos padres”, lembra D.
Manuel Felício.
D. António dos Santos foi ordenado sacerdote a 1 de julho de 1956, em Albergaria-a-Velha, na Diocese de Aveiro, onde nasceu a 14 de abril de 1932, em Quintã, Vagos.
Na diocese natal foi pároco em Ílhavo antes de ser ordenado Bispo, a 7 de abril de 1976,
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no pavilhão municipal de Ílhavo, onde esteve como Bispo-auxiliar até 1979.
Nomeado Bispo da Guarda a 17 de novembro de 1979, por João Paulo II, D. António dos
Santos exerceu o ministério como Bispo residencial até 1 de dezembro de 2005, quando resignou por motivos de saúde, sucedendo-lhe D. Manuel Felício.
EXÉQUIAS DO FREI JOÃO
Com a participação dos Freis que vivem e trabalham em Portugal – Coimbra, Lisboa
e Viseu – e com a presença do Provincial dos Frades Menores Franciscanos, vindo de Itália,
celebraram-se as Exéquias de Frei Giovanni Sartori, falecido no hospital. Com a Igreja dos
Terceiros repleta, presidiu à Eucaristia o Bispo de Viseu, na qual concelebraram muitos padres
da Diocese e outros. Frei João tinha sido ordenado em 22 de maio de 1993 e celebrou, em quinta-feira santa, as bodas de prata sacerdotais. Foi sepultado na sua terra natal, em Itália.
EXÉQUIAS DE FREI GIOVANNI SARTORI - 15/04/2018
A despedida do Frei Giovanni Sartori é ocasião de ação de graças a Deus, que, como
Bispo, sinto que toda a nossa Diocese de Viseu se sente chamada a dar. Ação de graças pela
Vossa presença, aqui entre nós, caríssimos Freis, seguidores de S. Francisco de Assis e de Santo António de Lisboa, a quem saúdo, em nome de toda a Igreja de Viseu. Ação de graças pelo
vosso testemunho e ação de graças pela vossa disponibilidade, nos Ministérios da oração, da
reconciliação, da liturgia, da santificação e do serviço. Também, ação de graças pelo Frei João.
Ele encarnava bem este Vosso modo de estar presentes aqui: na simplicidade próxima e afável;
na bondade simples e confiante; na disponibilidade generosa e amiga. Era expressão muito
bela do carisma dos vossos Santos Fundadores, nos gestos e nas atitudes, com as palavras, nem
sempre as mais fáceis e imediatas para expressão e transmissão da riqueza do coração. Recordamos tantos momentos simples e belos na sua estadia entre nós! Fiquemos com um dos últimos:
o seu testemunho de alegria com que celebrou, na passada quinta-feira Santa, os 25 anos de
sacerdócio – que vai completar já, na Casa do Pai, no próximo dia 22 de Maio. Viveu-os em
consagração total e feliz: a Deus e à Igreja, no serviço ao Mundo e no carisma Franciscano. Foi,
entre nós, testemunha da Ressurreição e da Páscoa de Jesus Cristo. Como ele o foi e o viveu e
o Evangelho no-lo pede, sejamos nós, também, fiéis, felizes e coerentes testemunhas de todas
estas coisas…
Dai-lhe, Senhor, o eterno e feliz descanso! AMEN.
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1. PUBLICAÇÃO

ACOMPANHAR, DISCERNIR, INTEGRAR
CRITÉRIOS DE ORIENTAÇÃO PASTORAL PARA A APLICAÇÃO DO CAPÍTULO VIII
DA EXORTAÇÃO APOSTÓLICA AMORIS LAETITIA
A Família humana é a célula fundamental da Sociedade e da Igreja. Como comunhão de
pessoas, a Família é Berço, é Instituição, é Igreja Doméstica, é Comunidade de vida e de amor
É tudo isto, ao serviço da pessoa humana e da sociedade. E de tal forma é tudo isto que percebemos a razão e o alcance da frase que o Papa S. João Paulo II desenvolveu na Conclusão da
Familiaris Consortio: «O futuro da humanidade passa pela Família».
Porque a Sociedade nos vai apresentando várias formas diferentes, e, muitas vezes, contraditórias da verdadeira e autêntica família, o mesmo Papa pede na Exortação de 1981: “Família, torna-te aquilo que és!”
O fundamental para a constituição e subsistência da Família é a relação pessoal, capaz de
constituir comunhão de vida, alicerçada no amor conjugal. Nem sempre esta relação se firma
na união de pessoas para toda a vida, muitas vezes, carente de preparação, de maturidade e de
capacidade de superação das diferenças e das dificuldades, mais próprias e frequentes numa
construção frágil e temporária. Ultrapassadas as dificuldades de uma união desfeita e irrecuperável, importa reparar as dores ainda não resolvidas - com a própria consciência, com o cônjuge,
com os filhos, com as famílias de ambos e com a comunidade próxima - e, com serenidade e
confiança, avançar para uma nova união.
Quando esta nova união encontra a paz e é sinal de nova esperança e de nova vida, perante
todas as pessoas e grupos relacionais, as pessoas estão capazes de refazer a sua comunhão com
Deus, com a Igreja e com a Sociedade, reencontrando o seu lugar de membros de uma Igreja
que, sendo humana, acolhe, compreende e cura feridas, abertas pela fragilidade de que somos
constituídos.
Esta Carta Pastoral é para ser lida à luz da Exortação Apostólica Amoris Laetitia e tida em
conta na Igreja Diocesana de Viseu, cabendo ao Bispo aprovar cada situação pessoal e familiar
concreta, através da mediação de quem, por ele, for indicado, em cada Arciprestado, para o
acompanhamento pessoal e o reencontro, sereno e feliz, com as normas sacramentais da Igreja.
Viseu, Dia do Bom Pastor de 2018
Bispo Ilídio Pinto Leandro
“A alegria do amor que se vive nas famílias é também o júbilo da Igreja” (AL 1)
É nesta atitude de jubilo que acolhemos a Exortação Apostólica Amoris Laetitia que o
Papa Francisco ofereceu à Igreja no final dos dois sínodos dos bispos sobre a família no mundo
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atual. Agradecemos ao Santo Padre o seu olhar positivo, os seus estímulos e as suas propostas
para uma renovação da pastoral matrimonial e familiar perante as dificuldades e os desafios que
os casais e as famílias hoje têm de enfrentar e superar.
Numa linguagem simples e concreta, o Papa Francisco conduz-nos a descobrir, antes de
mais, a beleza e o valor do matrimónio cristão como obra prima e graça de Deus Criador para
constituir uma família feliz. Matrimonio e família são um dom de Deus e, simultaneamente,
uma vocação e missão especifica do ser humano.
“O matrimonio e a família recebem de Cristo, através da Igreja, a graça para testemunhar
o Evangelho do amor de Deus. O sacramento do matrimónio não é uma convenção social, um
rito vazio ou mero sinal externo de um compromisso. O sacramento é um dom para a santificação e salvação dos esposos” (AL 71-72), para a sua missão familiar, para o seu caminho de
felicidade. É um caminho de crescimento e de realização a percorrer ao longo de uma vida com
generosidade, compreensão e perseverança paciente.
Achamos, assim, oportuno começar por reafirmar a beleza do sacramento do matrimónio,
caminho de santidade constantemente proclamado pelo Magistério e defendido pelo Papa Francisco. Como cristãos, acreditamos que é possível viver o matrimónio em plenitude com a ajuda
da graça sacramental, da oração e do cuidado pastoral. De facto, “não podemos renunciar a propor o matrimónio com receio de contradizer a sensibilidade atual, ou para ir de encontro à moda
ou, então, por sentimentos de inferioridade, face à degradação moral e humana. Estaríamos a
privar o mundo de valores que podemos e devemos oferecer. É verdade que não tem sentido
limitarmo-nos a uma denúncia retórica dos males atuais, como se com isto pudéssemos mudar
alguma coisa. Nem tão pouco adianta pretender impor normas com a força da autoridade. O que
nos é pedido é um esforço mais responsável e generoso, que consiste em apresentar as razões e
as motivações para optar em favor do matrimónio e da família e dispor, deste modo, as pessoas
para responder à graça que Deus lhes oferece” (AL 35).
Manifestamos aqui o nosso sincero reconhecimento às famílias cristãs que testemunham
o amor esponsal e a quantos permanecem fiéis ao matrimónio, não obstante as separações, por
vezes de forma heroica.
A Exortação Amoris Laetitia propõe à nossa missão cuidar sobretudo de quatro pontos
mais urgentes, do ponto de vista pastoral: a preparação para o matrimónio, o acompanhamento
dos casais jovens, o apoio à família na transmissão da fé́ e a maior integração eclesial dos divorciados a viver em nova união.
Neste documento procuramos, apenas, oferecer orientações para esta última situação de
acordo com o capítulo VIII da Exortação Apostólica: “acompanhar, discernir e integrar a fragilidade”. Neste título estão já indicados o método e a meta. Todavia, a Exortação oferece também uma criteriologia para diferenciar as diversas situações e acompanhar as pessoas em ordem
ao discernimento de cada caso e que aqui procuramos concretizar, propondo alguns critérios de
orientação pastoral1.
1. A primeira ajuda a oferecer aos fiéis divorciados, a viver em nova união, é pôr à sua disposição, em cada diocese, um serviço de informação e aconselhamento, em ordem a averiguar
a existência ou não de algum fundamento para introduzir a causa de declaração de nulidade do
matrimónio no tribunal eclesiástico.
2. Aos que não conseguem obter a declaração de nulidade e, todavia, querem viver a
fé cristã em Igreja, numa boa relação com Deus e com a Igreja, é proposto um “itinerário de
responsável discernimento pessoal e pastoral” (AL 300). O objetivo deste caminho é a maior
integração na vida cristã e na vida da Igreja, ajudando cada um a encontrar o modo próprio de
participar na comunidade eclesial.
“Embora não cesse jamais de propor a perfeição e convidar a uma resposta mais plena a
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Deus, a Igreja deve acompanhar, com atenção e solicitude, os seus filhos mais frágeis, marcados
pelo amor ferido e extraviado, dando-lhes de novo confiança e esperança” (AL 291).
De facto, algumas pessoas dirigem-se à Igreja apresentando a sua condição de divorciados
a viver em nova união, interrogando sobre o grau da sua pertença à comunidade cristã, sobre a
sua idoneidade para assumir a responsabilidade de padrinho ou madrinha, sobre a possibilidade
de serem readmitidos à comunhão eucarística. Agradecemos ao Senhor estes encontros, conscientes de que a comunidade cristã na sua totalidade, é chamada a amadurecer um caminho de
acolhimento, conjugando caridade e verdade, sem cair em extremismos fáceis de um laxismo
que legitime qualquer situação ou de um rigorismo que condene as pessoas. Parece-nos, por
isso, importante indicar os elementos essenciais que sirvam de ajuda ao discernimento, proposta por sacerdotes e agentes pastorais nas situações singulares.
3. Há que evitar dar a entender que se trata de uma “autorização” geral para aceder aos sacramentos. De facto, trata-se de um processo de discernimento pessoal, no foro interno, acompanhado por um pastor com encontros regulares, que ajuda a distinguir adequadamente cada
caso singular, à luz do ensinamento da Igreja.
Com efeito, deve fazer-se uma adequada distinção entre situações diferentes porque nem
todos os casos são iguais como vem especificado no n. 298 de AL. A título de exemplo, “uma
coisa é uma segunda união consolidada no tempo, com novos filhos, com fidelidade comprovada, dedicação generosa, compromisso cristão, consciência da irregularidade da situação e grande dificuldade para voltar atrás sem sentir, em consciência, que se cairia em novas culpas”...
“Coisa diferente, porém, é uma nova união que vem de um matrimónio recente, com todas as
consequências de sofrimento e confusão que afetam os filhos e famílias inteiras ou a situação
de alguém que falhou repetidamente aos seus compromissos familiares”.
4. Em todo este itinerário de discernimento “devem garantir-se as necessárias condições
de humildade, privacidade, amor à Igreja e à sua doutrina, na busca sincera da vontade de Deus
e no desejo de chegar a uma resposta mais perfeita à mesma” (AL 300). Evitar-se-á́, assim, a
ideia de rápidas “exceções”, privilégios ou dupla moral da Igreja. Isto mostra que todo o verdadeiro processo de discernimento leva a uma conversão e que é um trabalho sério da consciência.
5. O acompanhamento pastoral é um exercício da «via caritatis», um convite a seguir «o caminho
de Jesus, o da misericórdia e da integração» (AL 296). Este itinerário reclama a caridade pastoral do sacerdote que acolhe o fiel, o escuta atentamente e lhe mostra o rosto materno da Igreja,
na medida em que aceita a sua reta intenção e o seu bom propósito em iluminar toda a vida com
a luz do Evangelho e praticar a caridade (cf. AL 306. 312).
O sacerdote deve aparecer como pastor e não como “controlador da graça”, porque “a
Igreja não é uma alfândega, mas uma casa paterna onde há́ lugar para todos com a sua vida
fatigante” (Evangelii Gaudium 47).
6. Convém ter presente que o pressuposto fundamental do discernimento é que ele não se
fixa apenas num problema, mas deve ter em consideração toda uma vida pessoal em caminho,
uma pessoa concreta que percorre o caminho para Deus. Por isso mesmo, pertence ao discernimento ordenar as etapas e as dimensões desse percurso para identificar onde e como é que Deus
convida aquela pessoa à conversão e à vida. Mais do que fixar-se num momento ou num evento
determinado, o discernimento deve estar atento às moções em curso no interior da pessoa, em
todas as suas particularidades e no seu percurso histórico.
Em síntese, o discernimento diz respeito à história concreta e ao dinamismo interior da
pessoa e não às ideias, indo mais além dos casos.
7. No caminho de discernimento, o pastor deve acentuar o anúncio fundamental, o kerigma, o anúncio do amor e da ternura de Cristo, que estimule ou renove o encontro pessoal com
Jesus Cristo vivo (cf. AL 58) e não o aspeto jurídico ou moral da lei. Há́ que ter em conta a
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situação de fé́ de cada pessoa, “se não quiser tornar-se mera defesa de uma doutrina fria e sem
vida” (AL 59). Estamos diante de pessoas que se encontram em dificuldade com a vida cristã,
que sentem a necessidade de serem acolhidas, de ouvir repetidas vezes que o Senhor não está
longe delas, as ama e lhes oferece uma nova possibilidade de crescer na fé́ e de se integrar mais
na sua Igreja.
8. Neste itinerário é conveniente e útil “fazer um exame de consciência” de acordo com
os pontos apresentados no n. 300 da Exortação Apostólica:
a) “Através de momentos de reflexão e de arrependimento”. É o passo da apresentação à
Igreja e manifestação de disponibilidade à conversão. Começa-se por reconhecer, num clima
de fé́ e oração, que a própria situação não responde objetivamente à proposta do evangelho,
reconhecendo também as eventuais responsabilidades ou culpas. A pessoa coloca-se como um
mendigo que espera receber a “misericórdia de Deus gratuita, imerecida e incondicional” (AL
297), sem direito a reivindicá-la. Todos temos necessidade de nos converter e dizer com o publicano: “Meu Deus, tem piedade de mim que sou um pecador”!
b) “Questionar-se como se comportaram com os seus filhos quando a união conjugal entrou em crise”, isto é, interrogar-se sobre a responsabilidade própria de pais para compreender
de que modo foi gerida a relação com os filhos no momento da crise e após a nova união. O
bem dos filhos não permite que se faça deles objeto de disputa ou de pressão: “Nunca, nunca e
nunca tomeis o filho como refém!... Os filhos não devem carregar o fardo desta separação; que
eles não sejam usados como reféns contra o outro cônjuge, mas cresçam ouvindo a mãe falar
bem do pai, embora já não estejam juntos, e o pai falar bem da mãe” (AL 245).
c) “Se houve tentativas de reconciliação”. Trata-se de avaliar a reversibilidade ou irreversibilidade da relação, ou seja, se não obstante as tentativas de recompor a rutura se chegou a
uma situação sem retorno e por que razões.
d) “Como é a situação do cônjuge abandonado”. O critério da caridade e da justiça é
muito importante para estabelecer as consequências da rutura: se são respeitados os deveres da
justiça e da caridade em relação ao cônjuge e aos filhos. Havendo injustiças não resolvidas, o
acesso aos sacramentos seria particularmente escandaloso.
e) “Que consequências tem a nova relação sobre o resto da família e da comunidade dos
fiéis”. Há́ que avaliar os efeitos públicos da separação, quer entre os familiares, quer na comunidade cristã, até para evitar sentimentos de conflito e de escândalo.
f) “Que exemplo oferece a nova relação aos jovens que se devem preparar para o matrimónio”. É o critério do testemunho: se os noivos ou jovens que se preparam para o matrimónio recebem destas pessoas separadas motivos de desencorajamento ou de desconfiança, em
relação ao sacramento.
9. Este caminho não acaba necessariamente nos sacramentos, mas pode orientar-se para
outras formas de uma maior integração na vida da Igreja: uma maior presença na comunidade,
a participação em grupos de oração ou reflexão, o compromisso nos diversos serviços eclesiais,
etc. (cf. AL 299).
Não é de excluir que estas pessoas, que fizeram este itinerário e que estão integradas, possam ser consideradas idóneas para serem padrinhos ou madrinhas. Todavia, “se alguém ostenta
um pecado objetivo como se fizesse parte do ideal cristão ou quer impor algo diferente do que
a Igreja ensina, não pode pretender dar catequese ou pregar” (AL 297).
10. No discernimento, devemos avaliar os condicionamentos ou fatores atenuantes ou
agravantes que podem existir em cada situação particular, relativos à responsabilidade, culpabilidade e imputabilidade de um ato (cf. AL 301-302. 305). “Por causa dos condicionamentos
ou fatores atenuantes é possível que uma pessoa possa estar numa situação objetiva de pecado
- mas que subjetivamente não seja culpável ou não o seja plenamente - e possa viver na graça
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de Deus, possa amar e possa também crescer na vida de graça e caridade, recebendo para isso a
ajuda da Igreja” (AL 305), podendo, nestes casos, ter acesso aos sacramentos da reconciliação
e da comunhão eucarística (cf. AL nota 351).
“A propósito destes condicionamentos, o Catecismo da Igreja Católica exprime-se de
maneira categórica: «A imputabilidade e responsabilidade de um ato podem ser diminuídas e
até anuladas pela ignorância, a inadvertência, a violência, o medo, os hábitos, as afeições desordenadas e outros fatores psíquicos e sociais»” (AL 302).
11. Quando as circunstâncias concretas de um casal o tornem factível, especialmente
quando ambos sejam cristãos com um caminho sólido de fé́, pode-se examinar a possibilidade
do compromisso de viverem em continência conjugal. A Exortação Apostólica não ignora as
dificuldades desta opção (cf. AL nota 329) e deixa aberta a possibilidade de aceder ao sacramento da Reconciliação, mesmo quando se falhe nesse propósito (cf. AL nota 364). Por outro
lado, reconhece que há́ situações complexas quando nesta opção “não raro se põe em risco a
fidelidade e se compromete o bem da prole” (AL nota 329).
12. A estabilidade conjugal da nova união e o bem dos filhos também estão entre os critérios que orientam o discernimento pessoal e pastoral relativamente à admissão à reconciliação
e à comunhão eucarística.
13. A Exortação Apostólica convida a revalorizar a importância da consciência pessoal
na vida cristã dos fiéis e da Igreja: “A partir do reconhecimento do peso dos condicionamentos
concretos podemos acrescentar que a consciência das pessoas deve ser mais incorporada na
praxis da Igreja em algumas situações que não realizam objetivamente a nossa conceção de
matrimónio” (AL 303).
No itinerário de discernimento, a tarefa dos pastores não é a de “pretender substituir-se à
consciência das pessoas” (AL 37) ou oferecer “receitas simples” (AL 298), mas a de ajudá-las,
com paciência, a iluminar e formar a sua consciência a fim de que elas mesmas cheguem a tomar decisão sincera diante de Deus e a fazer o melhor que podem (cf. AL 37).
14. Pode ser conveniente que um eventual acesso aos sacramentos se realize de modo
reservado, sobretudo quando se prevejam situações de escândalo ou de conflito. Todavia, simultaneamente, não se deve deixar de acompanhar e educar a comunidade para que cresça no
espírito de compreensão e de acolhimento, sem que isso implique criar confusões no ensino
da Igreja sobre o matrimónio indissolúvel. A comunidade é instrumento da misericórdia que é
“imerecida, incondicional e gratuita” (AL 297).
15. Na realização deste ministério do discernimento temos a responsabilidade de evitar
cair nos dois extremos, isto é, no rigorismo ou no laxismo. “Por pensar que tudo seja branco ou
preto, às vezes fechamos o caminho da graça e do crescimento e desencorajamos percursos de
santificação que dão glória a Deus” (AL 305).
Por isso, devemos exercitar-nos com prudência na “lei da gradualidade” para descobrir a
presença, a graça e a ação de Deus em cada situação e ajudar as pessoas a aproximar-se mais de
Deus, mesmo quando “não estão em condições de compreender, apreciar ou praticar plenamente as exigências objetivas da lei” (AL 295).
16. Em todo o caso, este discernimento não se fecha, porque “é dinâmico e deve permanecer aberto para novas etapas de crescimento e novas decisões que permitam realizar o ideal de
forma mais completa” (AL 303) segundo a “lei da gradualidade” e confiando na ajuda da graça
de Deus para progredir na vida cristã.
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ANEXO
GUIA PRÁTICO PARA O PERCURSO DE DISCERNIMENTO ACOMPANHADO2
1. OBJETIVO DO DISCERNIMENTO
a) O objetivo de um processo de discernimento é o de iluminar a consciência das pessoas
para as ajudar a fazer um reto juízo sobre a sua situação diante de Deus. Portanto, requer e desenvolve-se no tempo. Se é verdadeiro processo de discernimento, é necessário aceitar que não
se tem a resposta à partida; se assim fosse nada havia a discernir. Os vários agentes envolvidos
no processo (pessoa ou casal de “recasados” e acompanhante espiritual) devem aceitar que não
se trata de um processo para ter acesso aos sacramentos, mas sim de um caminho para procurar
a vontade de Deus – que pode ser, ou não, possibilitar esse acesso aos sacramentos.
b) O primeiro requisito para qualquer discernimento é a liberdade interior. Sem esta, todo
o processo fica viciado e, no fundo, procura-se que Deus venha à vontade de quem “discerne” e
não o contrário. Só́ a liberdade permite criar uma distância afetiva crítica da situação, de modo
a aceitar verdadeiramente o que se perceber ser a vontade de Deus.
c) Por este motivo, é necessário que o discernimento seja acompanhado por um elemento
externo à pessoa ou ao casal, com experiência no acompanhamento e na direção espiritual. O
confronto com esta terceira pessoa revela-se essencial (cf. AL 300). A função deste ministro da
Igreja é, então, acompanhar o processo desde o início e servir como referente de confronto para
desbloquear processos internos pessoais de um dos elementos ou do casal, ajudar a libertar-se
de afetos e desejos desordenados em relação ao tema, feridas que não tenham em conta a realidade, etc.
d) Naturalmente, as orientações que aqui se oferecem terão sempre que ser adaptadas a
cada situação e a cada pessoa, pois essa é a essência do discernimento. Outros aspetos a ter em
conta, ao pôr em prática o processo de discernimento, são a idade dos intervenientes, o tempo
de duração da relação atual, se ambos foram sacramentalmente casados ou só́ um deles, se a
relação inclui filhos ou não, vida de fé́, participação na vida de Igreja.
2. PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO E DISCERNIMENTO
O discernimento é a “arte” de ler os “sinais” da presença e da vontade de Deus. Na verdade, Deus fala pelos acontecimentos da vida, pela palavra, pelos documentos da Igreja, pela
oração pessoal, pelo diálogo e partilha das pessoas que fazem o percurso com o acompanhante
e entre si.
Na interpretação dos sinais de Deus, encontramos uma referência fundamental nas três
virtudes teologais: fé́, esperança e caridade. A decisão que me proponho tomar, aproxima-me de
Deus e da Sua Palavra de verdade (fé́)?; aproxima-me da vida com sentido, confiando em Deus
que é fiel e não me abandona, que me chama a construir o Seu Reino de Amor, Justiça e Paz e
a ir ao Seu encontro na plenitude da vida eterna (esperança)?; aproxima-me dos meus irmãos,
amando o próximo como a mim mesmo e libertando-me do meu egoísmo (caridade)? Ou, pelo
contrário, esta decisão fecha-me à presença de Deus, não me deixa ver além do aqui e agora,
e isola-me dos irmãos? O discernimento espiritual é a “arte” de ir lendo estes sinais. Portanto,
sublinha-se a exigência da liberdade interior para estar particularmente atento às inspirações
do Espírito e não ser “enganado” pelos desejos ainda pouco livres ou pelos sentimentos mais
superficiais que não venham do Espírito. Ao longo do processo, à medida que se vai rezando e
para o acompanhamento do orientador, interessa ir tomando nota destas inspirações espirituais
que vão surgindo na oração e na reflexão.
3. MISSÃO E PERFIL DO ACOMPANHANTE ESPIRITUAL
É indispensável que todos os que, nesta situação, se dirigem à Igreja para pedir ajuda,
possam encontrar pessoas capazes de os acolher com compreensão, solidariedade e saibam pro262
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por e acompanhar num percurso de discernimento em ordem a uma maior integração. A Igreja
confia aos que acolhem e acompanham estas situações de fragilidade a missão de manifestarem
o rosto de caridade e misericórdia revelado por Jesus, o bom pastor e bom samaritano. Acompanhar não é julgar e decidir, mas escutar e ajudar a tomar consciência da situação deles diante
de Deus (cf. AL 300). “O diálogo com o sacerdote, no foro interno, concorre para a formação
de um juízo correto sobre aquilo que dificulta a possibilidade de uma participação mais plena na
vida da Igreja e sobre os passos que a podem favorecer e fazer crescer. Uma vez que na própria
lei não há́ gradualidade (cf. “Familiaris Consortio”, 34), este discernimento não poderá́ jamais
prescindir das exigências evangélicas de verdade e caridade propostas pela Igreja” (AL 300).
Nesta linha, procure cada acompanhante acolher com compreensão e cordialidade, escutar atenta e solidariamente, olhar com apreço e simpatia, evitando juízos de valor e iluminar o
caminho de cada um para Deus, em quem podemos encontrar a verdadeira paz e liberdade.
No caminho de discernimento, o pastor deve acentuar o anúncio fundamental, o kerigma,
o anúncio do amor e da ternura de Cristo, que estimule ou renove o encontro pessoal com Jesus
Cristo vivo (cf. AL 58) e não o aspeto jurídico ou moral da lei. Há́ que ter em conta a situação
de fé́ de cada pessoa, “se não quiser tornar-se mera defesa de uma doutrina fria e sem vida”
(AL 59). Estamos diante de pessoas que se encontram em dificuldade com a vida cristã, que
sentem a necessidade de serem acolhidas, de ouvir repetidas vezes que o Senhor não está longe
delas, as ama e lhes oferece uma nova possibilidade de crescer na fé e de se integrar mais na sua
Igreja.
À missão delicada do acompanhante pertence ajudar as pessoas a ver os passos graduais e
possíveis a realizar para maior integração na vida e na comunidade cristã. Há́ que ter em conta
que cada pessoa, com a sua história, é diversa das outras.
Pode acontecer que o pastor acompanhante julgue ser melhor enviar as pessoas para outro
em situações que requerem mais disponibilidade de tempo e maiores conhecimentos.
4. ETAPAS DO PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO E DISCERNIMENTO
4.1. O processo de acompanhamento e discernimento desenvolve-se em cinco etapas:
a) Oração e exercício em vista à aquisição de liberdade interior;
b) Memória e exame de consciência acerca do casamento sacramental e das suas consequências com vista à aceitação e reconciliação interior e “cura” de todas as feridas que possam
existir;
c) “Avaliação” da relação atual: estabilidade da mesma, suas forças e fraquezas, perigos
e potencialidades, bem como a consciência da presença de Deus e a vida espiritual dos dois envolvidos nesta relação e na família que porventura tenham já constituído (especialmente filhos);
d) Com estes dados, questionar-se sobre a vontade de Deus para eles neste momento e a
melhor maneira de a pôr em prática: tomada de decisão em relação ao acesso aos sacramentos,
que pode ser “sim”, “não” ou “para já́ não, porque reconhecemos que há́ passos ainda a dar”,
voltando, neste caso, a discernir mais tarde, pois o processo de discernimento é dinâmico e deve
permanecer aberto para novas etapas (cf. AL 303).
e) Para terminar o processo de discernimento, falta ainda a confirmação da decisão: diante
de Deus, resume-se todo o processo e entrega-se-Lhe a decisão tomada, pedindo a confirmação
e avaliando os movimentos interiores, inspirados pelo Espírito.
A metodologia poderá́ ser sempre a mesma em todas as etapas: primeiro, leitura e oração
pessoal tomando notas das “moções espirituais”; depois, partilha entre os dois elementos do casal sobre o que foi lido e rezado, tomando notas sobre essa conversa; finalmente, partilha desse
processo com o orientador espiritual, a partir do vivido e das notas tomadas neste período de
tempo, recebendo feedback e novas “tarefas” para as próximas semanas.
4.2. Primeira etapa: a graça da liberdade interior
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Numa primeira fase é essencial colocar-se na atitude de reta intenção.
Para facilitar a aquisição desta reta intenção e a oração de pedido da graça da liberdade
interior, o acompanhante espiritual pode propor alguns textos da Sagrada Escritura com pistas
para oração e reflexão pessoal e em casal. Esta etapa deverá alongar-se pelo tempo julgado
necessário com a oração diária feita pessoalmente sobre este tema e partilhada em casal. Propõem-se encontros regulares com o orientador espiritual em que se partilhe a vivência espiritual
deste período, sublinhando os aspetos mais relevantes, desde dificuldades, alegrias, medos, bloqueios, diferenças relevantes que possam ter surgido na interpretação espiritual dos textos e da
oração que cada um viveu. Ao orientador compete ouvir, “ler” a presença do Espírito de Deus
e ir ajustando a situação à realidade, propondo novos passos.
Uma forma de iniciar este processo pode ser, se for possível, começar com um retiro de
fim-de-semana para um grupo de casais que queiram percorrer este caminho.
Alguns textos da Escritura, apenas a título de exemplo: • Gn 22, 1-19 (Qual é o meu
absoluto? “Oferece-o” – mesmo que seja o não poder comungar) • 1Cor 10, 23-33 (Tudo me é
permitido, mas nem tudo me convém) • Filipenses 3, 7-14 (Plano divino da salvação) • Mt 6,
25-34 (Providência divina: confiança total de que a Sua vontade será́ para meu bem) • Mc 2,
23-28 (Jesus como modelo de liberdade interior face ao primado do Amor. O sábado foi feito
para o homem e não o homem para o sábado) • Lc 19, 1-10 (Como Zaqueu, de que tenho que me
libertar para que, de facto, seja a vontade de Deus o centro da minha vida?) Na minha verdade,
procuro compreender onde ponho os meus absolutos e onde tenho o meu coração? Pretendo
“colocar os meus desejos acima do bem da Igreja” (AL 300), ou estou livre para aceitar a vontade de Deus, seja ela qual for?
4.3. segunda etapa: fazer memória e exame de consciência do casamento sacramental
O objetivo é a reconciliação interior (e exterior, se possível) com tudo o que foi vivido,
com todas as pessoas envolvidas e com situações, porventura mal resolvidas. Desejar o bem do
outro cônjuge e que a paz de Cristo o acompanhe; reconhecer a quota-parte de culpa no processo que levou à falência do casamento, assumindo responsabilidades e, mesmo, decidindo novos
atos de generosidade no presente para com filhos ou pessoas que possam ter sofrido com a quebra do matrimónio no passado. Mesmo que seja um “casamento irremediavelmente destruído”
(Familiaris Consortio, 84), há́ também a reconhecer, muito para além da culpa, que havia um
sonho muito bonito no início, que acabou por não ser concretizado, mas que deu frutos positivos: filhos (se os há́), momentos vividos, generosidade, bondade e alegria. E tomar consciência
do que se aprendeu com essa relação. Para enquadrar este exame de consciência, propõem-se,
de novo, alguns textos como possibilidade de oração.
Para esta etapa propõe-se o exame de consciência mais concreto apresentado pelo Papa
Francisco na Exortação Apostólica e explicitado no n. 8 da nossa nota pastoral.
Uma reflexão sincera pode reforçar a confiança na misericórdia de Deus que não é negada
a ninguém». Trata-se de um itinerário de acompanhamento e discernimento que «orienta estes
fiéis na tomada de consciência da sua situação diante de Deus. O diálogo com o sacerdote, no
foro interno, concorre para a formação de um juízo correto sobre aquilo que dificulta a possibilidade de uma participação mais plena na vida da Igreja e sobre os passos que a podem favorecer
e fazer crescer» (AL 300).
4.4. terceira etapa: “avaliação” da relação atual
A “avaliação” espiritual procura perceber onde Deus Se revela e nos revela a Sua vontade. Os instrumentos são os que foram já indicados (Palavra de Deus, os documentos da Igreja,
a oração pessoal, a partilha entre o casal e com o orientador espiritual). O que se pretende
“avaliar” é essencialmente a estabilidade do casal e da família, a educação dos filhos, a prática
religiosa, a vida espiritual e a missão da família.
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Para esta etapa do processo, propõe-se, na medida do possível, uma leitura guiada e acompanhada, com tempo e com calma, dos capítulos 4 e 5 (ou só́ de um destes) da Exortação Apostólica Amoris Laetitia. Pode ser uma etapa mais alargada no tempo, para avaliar espiritualmente a
qualidade de vida familiar. Mas quer também suscitar sentimentos de gratidão pelo modo como
Deus, apesar de esta não ser a situação ideal (que seria o matrimónio sacramental), tem estado
presente e tem acompanhado a vida familiar. Com a leitura dos referidos capítulos da AL e com
oração feita a partir dessa leitura, intenta também ir percebendo onde se pode crescer mais como
família e na relação com Deus. E, como em todas as famílias, também esta terá́ necessidade de
reconciliações, de pedir perdão e de perdoar. Pode ser um tempo de fazer simples propósitos
para o futuro, para questionar-se se e como se pode inserir mais na vida da Igreja, etc.
4.5. Quarta etapa: A tomada de decisão segundo a vontade de Deus
Percorridas as três primeiras etapas, recolhidos todos os dados, tendo tomado maior consciência da presença de Deus, tendo digerido espiritualmente, como indivíduos, como casal e
como Igreja as várias fases de vida e os vários “movimentos interiores”, chega a fase de tomada
de decisão. Aqui, de novo, não é demais insistir na necessidade de liberdade interior. Não se trata de fazer a minha vontade, mas a vontade de Deus. Os passos desta etapa poderão ser (sempre
feitos em oração): • Reler as notas tiradas ao longo deste tempo e resumir o processo, anotando
e sublinhando o mais relevante e significativo. • Tomar consciência das alegrias, tristezas e desânimos que foram vividos ou recordados.
• Rezar Lc 12, 33-34. Onde está o meu tesouro?
• Rezar Mt 19, 1-9 e Mt 12, 1-8. O que sinto quando rezo estes textos?
• Agora sim, perguntar-me e perguntar a Deus o que devo fazer em relação ao acesso aos
sacramentos. Qual sinto, honesta e livremente, ser a vontade de Deus para mim?
Chegados aqui, propõem-se dois passos finais:
1. Importa fazer um exercício de conclusão do discernimento, como se segue: durante
uma semana rezar e viver como se a decisão fosse não aceder aos sacramentos. Tomar consciência do que se vai sentindo, dos sentimentos espirituais, do que há́ de paz ou inquietação... Na
semana seguinte fazer o oposto: rezar e viver como se a decisão fosse aceder aos sacramentos.
E, como na semana precedente, tomar nota dos movimentos espirituais. Assim, vai-se percebendo por onde Deus chama, o que dá mais paz, o que aproxima mais dele, da vida cristã e dos
outros.
2. Para confirmar através de um processo racional, e a partir de tudo o que se leu, rezou,
partilhou e ouviu, faça-se uma lista, em duas colunas de prós e contras de aceder aos sacramentos. Noutro tempo, faça-se o mesmo processo com a possibilidade de não aceder aos sacramentos. Depois de “selecionados” os prós e os contras de uma e de outra possibilidade, ver o
que se revela mais evidente. Findas estas etapas, com honestidade diante de Deus e com toda a
liberdade, baseado no que se viveu em todo o processo, toma-se a decisão que parece ser mais
conforme à vontade de Deus. Como afirmado no início, pode ser 1) aceder aos sacramentos; 2)
não aceder aos sacramentos; 3) para já́ não, há́ passos ainda a dar na nossa vida, o discernimento
deve continuar.
4.6. Confirmação da decisão tomada
O Processo de discernimento termina com a confirmação da decisão tomada. Um tempo
forte de oração (propõe-se um retiro) diante do Senhor Ressuscitado, oferecendo-lhe a decisão.
Deixar-se tocar pela Sua presença e pedir-Lhe que confirme a decisão tomada. De novo, liberdade, consolação ou tristeza tomam lugar essencial aqui. Tendo o processo sido bem percorrido,
se o Senhor não mostrar sinais contrários à decisão tomada, então, com liberdade, assumi-la.
Ao orientador espiritual não compete, propriamente tomar a decisão, mas, através do
acompanhamento, assegurar que todo o processo decorreu como devia e reconhecer o papel
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da consciência das pessoas, já́ que “somos chamados a formar as consciências, não a pretender
substituí-las” (AL 37). Se assim foi, deve também ele confirmar, por parte da Igreja, a decisão
tomada e comunicar ao bispo. E, deste modo, dar por terminado o processo de acompanhamento, discernimento e integração.
NOTA FINAL
Este percurso está pensado para decorrer ao longo de alguns meses, procurando sempre adaptar-se a cada situação. Além de um verdadeiro discernimento, este tempo poderá́,
certamente, surgir como uma possibilidade de formação e investimento na vida espiritual, pessoal e familiar.
Em todo o caso, este discernimento não se fecha, porque “é dinâmico e deve permanecer
sempre aberto para novas etapas de crescimento e novas decisões que permitam realizar o ideal
de forma mais completa” (AL 303), segundo a “lei da gradualidade” e confiando na ajuda da
graça de Deus para progredir na vida cristã. Pastores e fiéis devem, por isso, abrir o coração
para acolher o convite do Papa Francisco: “Convido os fiéis que vivem situações complexas a
aproximar-se com confiança para falar com os seus pastores ou com leigos que vivem entregues
ao Senhor (...). E convido os pastores a escutar, com carinho e serenidade, com o desejo sincero
de entrar no coração do drama das pessoas e compreender o seu ponto de vista, para ajudá-las
a viver melhor e reconhecer o seu lugar na Igreja” (AL 312).
---1 Este texto resultou de uma reflexão dos bispos do Centro. Nele tivemos em conta os pronunciamentos de outros
episcopados: o documento dos bispos da região pastoral de Buenos Aires, aprovado por carta do Papa como magistério autêntico, bem como o dos bispos de Malta, da Alemanha e da região Emilia-Romagna na Itália.
2 Neste “Guia Prático” inspiramo-nos e seguimos de perto a Carta Pastoral de D. Jorge Ortiga “Construir a casa
sobre a rocha”, embora abreviando.
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