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Dom Amândio Tomás

Mensagem Quaresmal para o ano de 2015
Queridos Diocesanos e Irmãos e Irmãs em Cristo!

A Festa da Ressurrei-
ção é a Festa das Festas e 
é precedida da Quaresma, 
que precede a Páscoa e 
pede para nos deixar plas-
mar, por Jesus, morto e res-
suscitado, que nos ensina a 
operar o bem comum e a 
ter as atitudes e sentimen-
tos do Filho de Deus, que 
se fez um de nós, pois, “há 
mais alegria em dar que 
em receber” (Act 20,35), o 
qual passou a vida a fazer 
o bem, a consolar, a curar 
e a pregar o Evangelho aos 
Pobres, pedindo para O 
imitarmos e anunciarmos, 
sem separar o amor a Deus 
do amor ao próximo. De 
facto, os acontecimentos 
dramáticos do ano, lesivos 
da vida e dignidade hu-
mana, estão nos antípodas 
da atitude de Cristo, mor-
to e ressuscitado. Há que 
ouvir o apelo do Papa em 
prol da reconciliação, não 
escravos mas irmãos! Há 
que pedir às pessoas de to-
dos os credos e convicções 
para dialogarem e para, 
juntas, no amor, constru-
írem o mundo novo, onde 
as pessoas gozem de direi-
tos e deveres e as minorias 
sejam aceites e respeitadas.

A fé em Cristo brilha, 
na vida renovada do crente 
e mostra que a encarnação 
do Filho de Deus, que, por 

nós, se entregou à morte, 
não foi em vão, pois, glori-
ficou a Sua própria huma-
nidade assumida, no seio 
da Virgem, para mudar e 
glorificar também as vidas 
dos que crêem e a Ele se 
conformam. A novidade da 
Páscoa de Jesus reside na 
conversão, na renúncia ao 
pecado, à injustiça, à idola-
tria do auto-endeusamento, 
do dinheiro, do narcisismo 
e do desprezo dos outros, 
reduzidos a escravos des-
cartáveis. Há que declarar a 
morte ao ódio, ao desprezo, 
à retaliação e à guerra. Não 
é lícito ferir, matar, ofender 
e fazer o mal, em nome de 
Deus, supremo bem, ver-
dade e beleza. Antes, deve 
vingar, entre nós, a regra 
de ouro da justiça, que diz: 
“não faças ao outro o que 
não queres que o outro te 
faça a ti”. Se Deus se fez 
homem e nos deu a maior 
prova de amor, que direito 
me assiste a fazer o mal, a 
odiar e ofender outros? O 
amor a Deus não dispensa 
o amor ao próximo, pois, 
“o que não ama o seu ir-
mão a quem vê, não pode 
amar a Deus a quem não 
vê” (1 Jo 4, 20). O amor a 
Deus, amor supremo e fon-
te de vida e verdade, para 
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Os acontecimentos, le-
sivos da vida e da digni-
dade das pessoas, pedem 
reflexão sobre a igualdade 
fundamental dos seres hu-
manos, para lá da diver-
sidade de raças e credos. 
Aos direitos sacrossantos 
e inalienáveis da dignida-
de da pessoa correspon-
dem deveres inadiáveis 
em prol do bem comum e 
de cada ser humano. Não 
prescindir da correlação 
entre direitos e deveres, 
nem impedir o Papa de 
fomentar o diálogo civili-
zacional e inter-religioso, 
tão necessário na Europa 
e no mundo plurifacetado. 
A Europa deixou de ser rol 
de Estados independentes, 
para ser amálgama mul-
tinacional, multicultural 
e multi-civilizacional de 
pessoas incomunicáveis, 
que vivem entre muros. A 
convivência pacífica entre 
a Europa e o Islão ainda 
não foi feita, é preciso fa-
zê-la e não há outra via se-
não o diálogo, onde não há 
vencedores nem vencidos, 
mas só enriquecidos. 

O Papa S. João XXIII, 
na Encíclica “Paz na Ter-
ra”, baseou a paz, na ver-
dade, justiça, liberdade e 
solidariedade. Não à guerra 
fratricida! Não à violência! 
Não ao desprezo, ao ódio, 
vingança e retaliação. Não 
à mercantilização, escra-
vatura, fundamentalismo, 
fanatismo, terrorismo e 
instrumentalização. Sim à 
liberdade de crer e viver, 
segundo uma ética religio-
sa, ao diálogo inter-religio-
so, à vivência harmoniosa, 
à tolerância. Sim à liberda-
de de expressão, na justiça 
e respeito da pessoa, se-
gundo a regra de ouro do 
“não faças ao outro o que 
não queres que o outro te 
faça a ti” ou “faz ao outro 
o que desejas que o outro 
te faça a ti”. O diálogo gera 
o conhecimento e amor. A 
diversidade ajuda, enrique-
ce, impede o monólogo, 
permite o diálogo, que é 
sempre enriquecedor.

É preciso que todos, 
ateus, judeus, cristãos, mu-

çulmanos, membros 
de outras religiões 
se respeitem, se re-
conheçam, dialo-
guem e gozem dos 
mesmos direitos e 
deveres. Há que su-
perar preconceitos 
e falsos temores e 
acreditar, amar e 
perdoar, denuncian-
do os vícios. Somos 
companheiros de 
viagem e construto-
res da civilização da 
verdade, da justiça, 
liberdade e solida-
riedade. Desejamos 
amar e ser amados, 
compreender e ser 
c o m p r e e n d i d o s , 
sendo aceites. A 
ninguém é permitido ma-
tar, ofender e desrespeitar, 
em nome de Deus, que é o 
Supremo Amor, Verdade 
e Beleza e só quer o bem, 
a paz, o entendimento e a 
felicidade de todos. A afir-
mação da minha liberdade 
não deve pôr em perigo a 
liberdade do outro, que é 
meu irmão, mesmo que 
não pense, como eu. Es-
tou disposto a converter o 
mundo, a desejar e a dar-
-me, até à exaustão, para 
que os outros acreditem 
na verdade, que busco e 
em que acredito, mas devo 
estar pronto a ser toleran-
te e a estar disposto a que 
nada se faça que vá agredir 
a liberdade do outro poder 
acreditar, ou não acreditar, 
nos valores e na fé, que eu 
perfilho e testemunho. 

Há quem brinque com 
o fogo, semeie ventos, 
ofenda e provoque para 
obter guerras, lançando 
rastilhos, em barris de 
pólvora. São intuitos, que 
devemos evitar, vencendo 
o mal com o bem, evitan-
do a retaliação, metendo 
a espada na bainha, como 
disse Jesus a Pedro, “por-
que quem com ferros mata 
com ferros morre”. Foram 
estes objectivos, que mo-
veram os Pais da Europa, 
para acabar com o ódio, a 
retaliação, a vingança e as 
guerras. Disse Jean Mon-
net: “ nós não coligamos 

Estados, unimos os ho-
mens ”.   

A Semana da Unida-
de dos Cristãos (18 a 25 
de Janeiro) e a Mensagem 
do Dia Mundial da Paz 
nos ajudem a ser constru-
tores de pontes, arautos 
da reconciliação, evitando 
o choque de civilizações, 
favorecendo a inclusão, o 
diálogo, o conhecimento 
mútuo e o respeito das mi-
norias, deixando de ofen-
der, provocar e ferir senti-
mentos, afectos e crenças 
seja de quem for, sendo 
abertos, tolerantes e mag-
nânimos. Na mensagem 
da Paz, o Papa Francisco 
pede empenho e fraterni-
dade, contra o ‘fenómeno 
abominável’ da escravi-
dão, pois, a pessoa cresce, 
nas relações interpessoais, 
inspiradas na justiça e ca-
ridade. Partindo da Carta 
a Filémon, em que Paulo 
lhe pede para receber o 
escravo fugitivo, Onési-
mo, como irmão, o Papa 
exorta a mudar de atitude: 
“já não há escravos, mas 
irmãos”! Subordina a paz 
à “fraternidade, que mostra 
também a multiplicidade e 
a diferença entre as pesso-
as, relacionadas umas com 
as outras, cada qual com a 
sua especificidade e parti-
lhando todas a mesma ori-
gem, natureza e dignidade” 
(n.2). Em vez da indiferen-
ça e escravidão, apostar 
na fraternidade, pois, “na 

raiz da escravatura, está 
uma concepção de pessoa 
humana que admite a pos-
sibilidade de a tratar como 
um objecto. Quando o pe-
cado corrompe o coração 
do homem e o afasta do 
seu Criador e dos seus se-
melhantes, estes deixam de 
ser sentidos como de igual 
dignidade, como irmãos 
e irmãs em humanidade, 
passando a ser vistos como 
objectos. Com a força, o 
engano, a coacção física 
ou psicológica, a pessoa 
humana - criada à imagem 
e semelhança de Deus – é 
privada da liberdade, mer-
cantilizada, reduzida a 
propriedade de alguém; é 
tratada como meio, e não 
como fim” ( n. 4 ).

Aos Europeus indife-
rentes, instalados, cépticos 
e cínicos, seguidores do 
“comamos e bebamos que 
amanhã morreremos”, que 
esquecem e se envergo-
nham das suas raízes cris-
tãs, vale a pena recordar 
o filósofo Habermas, que, 
assim, se expressa para ex-
plicar “ o poder da religião 
na esfera pública”:

“Para a auto-compre-
ensão normativa da mo-
dernidade, o cristianismo 
funcionou não só como 
precursor ou elemento ca-
talisador. O igualitarismo 
universal do qual surgiram 
os ideais de liberdade e 
vida colectiva em solida-

Diálogo, liberdade religiosa e respeito mútuo

riedade, o comportamen-
to autónomo da vida e da 
emancipação, a moralida-
de individual da consciên-
cia, os direitos humanos e 
a democracia, tudo é lega-
do directo da ética judaica 
da justiça e ética cristã do 
amor, não havendo outra 
alternativa a ela, até ao dia 
de hoje”.

Com os votos de bom 
ano, tornemo-nos constru-
tores da paz e da reconci-
liação mútua.    

Amândio José Tomás, 
bispo de Vila Real.
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«Em casa, leiam esses 
dois excertos e compo-
nham um pequeno texto 
sobre o que é para vocês ser 
catequista …», era mais ou 
menos nestes termos que o 
Sr. Pe. Manuel Queirós nos 
pedia a determinada altu-
ra do Curso de Iniciação. 
Antes de continuar impor-
ta esclarecer que os textos 
eram retirados do Diretório 
Geral de Catequese (DGC, 
ed. rev.1997) sobre os te-
mas: o papel do catequista 
e os catequistas leigos.

Coisa fácil, à primei-
ra vista, mas que acabou 
por suscitar umas quantas 
questões interiores. Afinal, 
falar sobre a fé que nos 
move e confiar no poder 
das palavras, sejam elas 
escritas ou faladas, não 
é para todos. E o que co-
meçou por ser um simples 
TPC (trabalho para casa), 
acabou por se revelar uma 
viagem ao mais profundo 
do meu coração.

E perante o compro-
misso que foi lançado dou 
por mim a pensar que nos 
habituamos de tal modo a 
colocar questões aos ou-
tros que nos esquecemos 
de as colocar a nós mes-
mos. Porquê? Não sei, tal-
vez porque assim seja mais 
fácil e não dá trabalho al-
gum!

E afinal, como aconte-
ceu a determinada altura 
da minha vida este “cha-
mamento” para ser cate-
quista? A minha primeira 
refutação seria: «Eu vim 
atrás do meu filho, quando 
ele entrou para a catequese 
lembrei-me que podia ser 
catequista …», et voilá! é a 
resposta que sai logo, qual 
relâmpago; mas também é 
daquelas que dou quando 
não quero perder mais tem-
po. Mas não é bem assim, 
e esta é afinal uma meia 
resposta, e volvido quatro 
anos depois de ter iniciado 
o meu primeiro ano deste 
serviço à Igreja e na Igreja, 
neste espaço que me foi co-
locado à disposição (e que 
eu aproveito para agrade-

cer), aproveito para fazer o 
meu percurso biográfico de 
fé e de catequista, tal como 
me foi pedido. 
Primeiro momento

O Chamamento: não 
vim a convite do Sr. Pa-
dre, ou de uma amiga, ou 
da amiga da amiga… e por 
aí adiante, mas porque Ele 
me sussurrou. O primeiro 
encantamento deu-se por 
altura do passeio da cate-
quese em que fiz questão 
de acompanhar o meu filho 
mais velho (nesse ano foi à 
cidade de Guimarães). Re-
cordo como se fosse hoje 
que o ambiente vivido na-
quele dia me levou 
a viajar no tempo, 
até à altura em que 
eu própria frequen-
tava a catequese. 
Tal como o meu 
filho hoje, também 
eu quando era mais 
nova apreciava 
muito os passeios 
que fazíamos no fi-
nal do ano catequé-
tico, e deles guardo 
boas impressões. 
Evoquei a minha 
memória e relem-
brei-me que anos 
mais tarde, já na 
catequese da ado-
lescência, a minha espiritu-
alidade levava-me a querer 
estar junto de outros jovens 
que procuravam algo mais. 
Por isso, fazia todo o sen-
tido que procurasse estar 
em espaços onde pudesse 
exercer algumas obras de 
caridade, e assim fiz em 
conjunto com a Juventude 
Mariana Vicentina da mi-
nha localidade; para o meu 
alimento interior, veio-me 
à lembrança dois retiros 
muito especiais que me 
marcaram como pessoa, na 
companhia das Filhas da 
Caridade de São Vicente 
de Paulo, na Casa que têm 
no Monte de Santa Quité-
ria.

Na viagem de regresso 
a casa, enquanto as crian-
ças cochilavam (porque 
o dia já ia longo), dei por 
mim a pensar onde teria 

perdido este amor, que a 
determinada altura da mi-
nha vida se tornou invisí-
vel, como se nunca tivesse 
existido sequer. Estava só 
adormecido, porque senti 
mais forte o desejo de se-
guir Aquele que já me ti-
nha tocado há muitos anos 
atrás. Nesta fase da minha 
vida queria decidir-me a 
sério e só tinha de pres-
tar atenção para perceber 
aquilo que Deus quer de 
mim; por outras palavras, 
ligar a fé à vida. 

Para pensar com o co-
ração: o amor atrai primei-
ro…

Segundo momento
A minha resposta: 

aguardei, vigilante, a hora 
oportuna para dar o meu 
primeiro passo. A réplica 
surgiu durante uma homi-
lia do Sr. Padre João Batis-
ta Gonçalves Curralejo, na 
altura pároco da Sé de Vila 
Real. Não hesitei, quan-
do o coração sente o cor-
po responde (e eu já tinha 
feito a minha escolha com 
base no que havia sentido, 
cheirado e vivido naquele 
dia de passeio), e no final 
da eucaristia dirigi-me à 
sacristia para oferecer al-
gum do meu tempo livre e 
as minhas duas mãos para 
o que entendesse ser mais 
necessário fazer nas ativi-
dades que a paróquia de-
senvolvia. 

E aguardei novamente 
durante alguns meses. Im-
pacientemente, confesso, 

porque estava à espera que 
das mãos daquele pregador 
nascesse naquele momento 
o abracadabra para as mi-
nhas inquietações interio-
res, que fervilhavam e eu 
tinha extrema necessidade 
de as aquietar. 

Para seguir com o cora-
ção: … e envia depois de 
tu dizeres o SIM.
Terceiro momento

Uma missão concreta: 
em outubro de 2011 foi-me 
atribuída a tarefa de ajudar 
um grupo de catequese que 
estava a iniciar o primei-
ro ano. Fiquei muito feliz 
e aceitei o desafio, que 
mantenho até hoje. Houve 
e continua a haver altos e 
baixos, mas como este ca-

minho foi uma escolha que 
fiz trago comigo e de bom 
grado a sua responsabili-
dade. É imprescindível não 
desistir às primeiras con-
trariedades: às nossas e às 
que nos são impostas.

Neste envio descobri 
que, para mim, ser cate-
quista faz parte do meu eu, 
da minha maneira de ser e 
de estar na vida, inspirada 
no mandamento do amor, 
do qual tanto falo nas mi-
nhas sessões com os meus 
catequizandos. E no fim de 
contas, o amor também se 
escolhe, e eu escolhi este 
para somar a um outro, a 
minha família, e que mais 
não é do que o fruto da mi-
nha vocação para ser mãe. 
Depois de aqui estar, des-
cobri outros espaços onde 
posso aprofundar a minha 
fé e dar continuidade à 

minha caminhada interior 
sem esquecer a dimensão 
de trabalho dedicada à 
igreja. A firmeza da minha 
fé é um dom do Espírito 
Santo, é ela que me dá for-
ça para continuar e “virar 
o bico ao prego”, fazendo 
de cada dúvida que me 
assombra um desafio a ul-
trapassar. No fundo, torna 
possível para mim enfren-
tar com sucesso as incom-
preensões que a vida deste 
mundo me coloca.

Termino o meu teste-
munho com um apelo. O 
Ano da Família na Palavra 
de Deus, que estamos a vi-
ver, constitui uma ocasião 
oportuna para se intensi-
ficar a obra educativa na 

nossa comu-
nidade, e para 
uma boa forma-
ção moral, espi-
ritual e intelec-
tual de crianças, 
jovens e adul-
tos, são precisas 
pessoas para dar 
catequese. 

Não há pa-
lavras que con-
sigam por no 
coração das 
pessoas o amor, 
porque o amor 
é um dom de 
Deus, mas não 
deixa de ser me-

nos verdadeiro e importan-
te que cada um de nós, que 
acredita n’Ele, faça a sua 
parte e entregue um pou-
co de si neste trabalho de 
educar e dar testemunho. A 
este propósito lembro que 
na nossa comunidade, a 
que pertence o Centro Pa-
roquial da Sé de Vila Real, 
a afluência à catequese 
ainda é grande, os agentes 
são poucos, os dias ficam 
curtos e cheios, e a ajuda 
de cada um é um gesto 
de caridade que permite 
continuar este trabalho de 
evangelização. Por isso, 
quem se sentir ‘chamado’ a 
dar o seu contributo apare-
ça … com a confiança de 
que o Senhor enche de suas 
bênçãos aqueles que cami-
nham com a Sua igreja.

Cláudia Pires e Marinho
Paróquia da Sé, Vila Real

Ser Catequista: uma vocação
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ser autêntico, obriga ao 
amor ao próximo, à busca 
da verdade e ao empenho, 
pela vida e pela dignidade 
de todos e cada um dos 
seres humanos, sobretudo 
dos mais necessitados. 

Crescendo o poder e a 
técnica, cresce a soberba 
humana e diminui a solida-
riedade e o amor, imperan-
do o egoísmo, a injustiça e 
a violência, no mundo. O 
feitiço do progresso volta-
-se contra o feiticeiro. Há 
que exortar à união, com-
paixão e solidariedade e 
imitar Cristo, fazer o bem, 
socorrer o próximo, amar, 
com solicitude, minorar 
o mal, cientes de que a 
partilha é o objectivo do 
itinerário cristão, sendo 
julgados pelo amor e bem 
feito aos pobres, que são 
os preferidos de Deus, que 
neles quer ser reconhecido 
e amado. Não há verdadei-
ra fé cristã sem caridade e 
sem esperança em Deus, o 
Sumo Bem, Suma Verda-
de e Suma Beleza, que é 
a causa da nossa alegria e 
consolação.

A Colecta é tão antiga 
como a Igreja, sinal de par-
tilha, elemento essencial 

da vida e da comunhão. No 
Concílio de Jerusalém, no 
ano 49, foi estabelecido o 
donativo fraterno para os 
pobres, a que S. Paulo foi 
fiel. Os Peditórios e o Con-
tributo Penitencial, sob a 
tutela do Bispo, têm fins 
próprios, regulamentados e 
são sinal da co-responsabi-
lidade eclesial, em prol do 
bem comum. Eles fazem 
parte da vida ordinária do 
cristão.

Além dos Peditórios, 
estabelecidos pela Igre-
ja, como o de Sexta Feira 
Santa, para a Terra Santa, e 
do Contributo Penitencial 
Quaresmal da Abstinência 
da Cruzada, que é  dado 
ao Bispo, os fiéis devem 
ainda praticar a Renúncia 
Voluntária e dar o donati-
vo, que entenderem, para o 
fim indicado pelo seu Bis-
po. Para responder às ne-
cessidades, há que cultivar 
a compaixão e ajudar os 
indigentes, os filhos predi-
lectos de Deus.

Este ano, a Renúncia 
será para os Pobres de 
cada uma das Conferên-
cias de S. Vicente de Pau-
lo, destinando uma fatia 
igual do dinheiro recolhi-

do, para as Crianças da 
Igreja da Guiné-Bissau, 
socorridas pela Fundação 
Fé e Cooperação, que, em 
2015, celebra os Vinte e 
Cinco Anos de Coopera-
ção, com as Comunida-
des de língua portuguesa, 
por mandato dos Bispos 
Portugueses. É uma forma 
de nos mostrarmos soli-
dários com os pobres que 
estão perto e com os que 
estão longe, pois todos são 

filhos de Deus.
Que Deus nos ajude 

a dar com generosidade, 
dando do pouco que nos 
sobra, para ultrapassar a 
crise, cientes de que o bem 
não se faz sem benfeitores, 
sem obras, sem misericór-
dia e abertura de coração. 
São precisas pessoas, que 
ajudem os necessitados. A 
abundância de pobres pede 
mais voluntários, genero-
sos, para os socorrer.

Saudações do bispo e 
irmão, que pede a esmo-
la da oração e a ajuda aos 
necessitados e Vos agrade-
ce, unido, na fé, esperança 
e oração, pedindo a Deus 
que Vos abençoe e Vos re-
compense, pelo bem e aju-
da aos pobres, que são os 
predilectos de Deus.

Vila Real,  
24 de Janeiro de 2015 

+ Amândio José Tomás, 
bispo de Vila Real.

No dia 2 de  Fevereiro 
2015, festa da Apresen-
tação do Senhor, e dia do 
“Consagrado”, a Confe-
rência dos Institutos Reli-
giosos de Portugal (CIRP) 
da Diocese de Vila Real, 
realizou o seu encontro 
anual, no Seminário com 
a presença de 43 partici-
pantes entre membros de 
Institutos masculinos e 
femininos. Presidiu a este 
encontro o bispo dioce-
sano, senhor D. Amândio 
Tomás.

Depois da oração li-
túrgica de “Tercia”, o P. 
Manuel Magalhães C.M., 
durante uma hora, fez uma 

Dia dos Consagrados
digressão por todos os do-
cumentos da Igreja refe-
rentes à Vida consagrada, 
a começar pelo “Perfectae 
Caritatis” e a terminar na 
“Carta Apostólica do Papa 
Francisco dirigida às pes-
soas de vida consagrada” 
para realçar a importância 
que neles é dada à fraterni-
dade e a um novo estilo de 
vida a que se chama a di-
mensão pascal da vida con-
sagrada e que constituem a 
grande novidade da vida 
consagrada para a Igreja e 
para o Mundo.

Procedeu-se, depois à 
escolha da equipa para fa-
zer a animação deste gru-

po nos próximos 3 anos. 
Neste aspecto, porém, o 
encontro foi inconclusivo, 
aguardando-se ainda pos-
teriores con-
tactos para 
obter a acei-
tação de pes-
soas indica-
das, mas que 
não estavam 
presentes. A 
celebração da 
Eucaristia foi 
concelebrada 
pelos sacer-
dotes presen-
tes e presidida 
pelo senhor 
Bispo.

Terminámos o nosso 
encontro com um almoço 
convívio no refeitório do 
Seminário. Demos assim 
início, na nossa diocese, às 
celebrações do ano dedica-
do à “ Vida Consagrada” 

deixando algumas “dicas” 
que certamente a nova 
equipa irá desenvolver. 
Pena é que as grandes dis-
tâncias nos impeçam de ter 
encontros mais frequentes 
e mais acções conjuntas.
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C A D E R N O    P A S T O R A L

Sacerdote 
falecido

O P. José da Silva 
Ferreira nasceu a 21 
de Novembro de 1941 
em Vila Verde da Raia, 
Chaves, estudou no Se-
minário de Vila Real e 
foi ordenado sacerdo-
te a 25 de Fevereiro de 
1956. Foi vigário paro-
quial de Boticas e páro-
co de Vilela do Tâmega.

Entretanto foi traba-
lhar com os emigrantes 
nos EUA, onde se in-
cardinou, na diocese de 
Boston, em 1985. Fale-
ceu no passado dia 30 
de Janeiro de 2015, em 
Lisboa, e ficou sepulta-
do na sua terra natal.

A indiferença vai de 
mãos dadas com o bem-es-
tar, a auto-suficiência, ava-
reza, luxúria e a violência, 
inveja e competitividade. É 
pouca a coragem de fazer 
bem. Poucos querem saber 
do irmão, da conversão e 
renúncia. Se tudo é permi-
tido, se não há sobriedade 
e reina a impunidade, se 
não há limites, que vale 
a Quaresma? Brinca-se, 
com tudo, sem lágrimas, 
nem piedade, sendo a pes-
soa coisa venal e descar-
tável. Reina a indiferen-
ça, o desprezo do quanto 
pior melhor cínico que 
diz: “comamos e bebamos 
que amanhã morreremos”. 
Pode a Quaresma mudar o 
mundo? Há esperança para 
o ser humano, que fez da li-
bertinagem o seu código de 
conduta? Soa, provocador, 
o dito de Jesus: Será que o 
Filho do Homem quando 
voltar ainda vai encontrar a 
fé sobre a terra? 

Quanto mais podre está 
a sociedade, mais preciso 
é diagnosticar e curar os 
males. Há que insistir na 
esperança da Quaresma ser 
o tempo favorável da mu-
dança, a acertar agulhas e 
arrepiar caminho, rumo à 
sociedade justa e solidá-
ria das pessoas renovadas, 
com valores e atitudes di-
ferentes das que reinam, no 
mundo. Não há Quaresma, 
sem Páscoa, nem Páscoa 
sem Quaresma. Ambas fa-
zem parte da vida e misté-
rio de Cristo e do caminho 
do discípulo, seguidor e 
testemunha do Ressusci-
tado. A Páscoa assinala a 
mudança, a passagem e 
retorno de Jesus ao Pai. A 
Quaresma, o período dos 
Quarenta Dias, aponta e 
leva à Ressurreição e é a 
marca da vida moderada, 
sóbria, fraterna e solidá-
ria, aberta à compaixão 
das lágrimas. É tempo de 
oração, renúncia e partilha, 
preparação da festa de Je-
sus, morto e ressuscitado. 
O que se passou, com Ele, 
vai passar-se connosco, 

graças ao amor e 
eficácia da Sua Vi-
tória Pascal. A Pás-
coa exorta a viver 
o mistério da mor-
te e ressurreição, 
o retorno do Filho 
ao Pai, donde veio, 
para nos dar a vida. 
Não há Páscoa ou 
Quaresma, sem 
conversão, mudan-
ça, solidariedade, 
renúncia e morige-
ração. Evitemos o 
mal, façamos o bem 
e seremos felizes. 
“A glória de Deus 
é o homem vivo e o 
desejo do homem é 
ver a Deus”, diz S. 
Ireneu.

O Ressuscitado 
venceu o pecado 
e a morte para dar a vida 
divina, gloriosa e autên-
tica, a qual não se obtém, 
sem abertura a Deus e aos 
outros, sem o amor que 
faz feliz quem aposta, na 
solidariedade, na verdade 
e no bem, contra a ‘globa-
lização da indiferença’ e a 
escravização dos outros. 
O remédio contra a apatia 
é fazer bem, evitar o ódio 

e o desinteresse. O culto 
das criaturas torna-nos 
escravos do efémero, leva 
ao desespero, tristeza, au-
to-endeusamento e auto-
-suficiência, no ‘eclipse de 
Deus’. A Quaresma leva à 
Páscoa da nova criação e 
da vida gloriosa, na asce-
se, conversão, dom de si, 
imitando Jesus que veio, 
para dar a vida e renunciar 
ao poder. Leva à imitação 
de Cristo, à renúncia e à 
partilha. Deus encarnou, 
para termos “os senti-
mentos que existiam em 
Cristo Jesus” (Fil. 2,5), 
dando a vida, saindo de 
nós, pois, “há mais alegria 
em dar que em receber”( 
Act. 20,35). Há que anun-
ciar Cristo, com alegria 

e convicção, sem medo, 
nem vergonha, amando os 
pobres, pois Deus quer ser 
servido, neles. 

A renúncia é a peni-
tência que nos impomos 
e a ressurreição esperada 
é precedida da paixão e 
morte de Jesus, que viveu 
a condição humana, mor-
reu uma só vez, para, na 
carne assumida, viver, para 

sempre, com o Pai, na uni-
dade do Espírito Santo. A 
dádiva do despojamento 
e sacrifício prepara a ale-
gria duradoura de amar e 
ser amados, por Aquele 
que amou primeiro e nos 
surpreendeu, com a dádiva 
da vida, assumida, no seio 
de Maria Santíssima, e que 
Ele, voluntariamente, ofe-
receu, por nós, no altar da 
cruz.  

A vida moderna é de 
progresso técnico e da co-
municação, rápida e ma-
ravilhosa. O que sucede, 
aqui, é, logo, conhecido, 
no mundo. A informação 
torna o mundo diversifica-
do e plural, aldeia global, 
bombardeada, por várias 
propostas e modos de viver 

e de ver, que não ajudam a 
amizade e a reconciliação. 
As pessoas vivem fecha-
das, no egoísmo e narcisis-
mo, vítimas do progresso. 
Volta-se o feitiço contra o 
feiticeiro. Cresce a apatia, 
a indiferença e insensibili-
dade ao bem comum. Não 
há solidariedade. A infor-
mação faz a aldeia global, 
mas não ajuda, automati-

camente, a amizade e a co-
munhão humana. 

O cristão ama, partilha 
e dá, com solicitude, para 
mitigar a miséria e pratica 
a Renúncia Voluntária, que 
se impõe, privando-se do 
que quiser, canalizando um 
donativo, para o fim indi-
cado pelo bispo diocesano. 
Os pobres e necessitados 
são cada vez mais. Os fiéis 
e pessoas de boa vonta-
de são convidados a fazer 
reverter o seu donativo da 
Renúncia Quaresmal, para 
os Pobres assistidos pelas 
Conferências de S. Vicente 
de Paulo, como já o fize-
ram o ano passado, incre-
mentando assim o Fundo 
Solidário Diocesano em 
prol dos pobres e neces-

Sobriedade, Solidariedade e Mudança

Há que insistir na esperança da Quares-
ma ser o tempo favorável da mudança

sitados, que são muitos e 
é neles que Deus quer ser 
servido. E não esquece-
remos as Crianças Pobres 
da Guiné-Bissau, que a 
Fundação Fé e Cooperação 
ajuda, fiel ao empenho, que 
assumiu, desde há Vinte e 
Cinco Anos, fiel ao man-
dato que lhe foi confiado 
pelos Bispos Portugueses, 
ajudando os necessitados 
das Comunidades e Igrejas 
de língua portuguesa.  

Amândio José Tomás, 
bispo de Vila Real
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No passado dia 25 de 
Janeiro, cerca de 300 pes-
soas das várias paróquias 
do Arciprestado do Baixo 
Tâmega participaram, em 
Mondim de Basto, numa 
conferência intitulada “Da 
Família na Bíblia à Famí-
lia Atual – Ousar Cons-
truir Família à Luz da Fé 
Cristã”, dinamizada pelo 
Dr. José Carlos Carvalho, 
docente na Universidade 
Católica do Porto.

 Esta iniciativa surge 
no sentido de ir ao encon-
tro do triénio dedicado à 
família, por parte da nossa 
diocese. Desta forma, esta 
conferência proporcionou 
aos presentes um conhe-
cimento do contexto fa-
miliar na Bíblia, desde as 
origens até ao tempo de 
Jesus e reportando-se ain-
da a questões como: - Por 
que continuam os católicos 
a casar? Com que sentido é 
contraído o matrimónio? O 
que é dito com esse gesto 
público? As respostas po-
dem ser várias, mas acre-
ditamos que os católicos, 
pelo menos parte deles, 
são inspirados na fidelida-
de de Deus, mostrada no fi-
lho Jesus, continuada pela 
Igreja e transposta para a 
família, isto é, fazendo vi-
vência fiel do sacramento. 
Os católicos continuam a 
casar na consciência, na 
expectativa, para respon-
der à vocação a que o Se-
nhor os chamou, para fazer 
a experiência de fidelidade, 
a experiência feliz da com-
panhia, da comunhão, da 
dádiva, da partilha, caso 
contrário não seria dese-
jável. De qualquer forma, 
o ideal será casar-se gente 
adulta na fé, fazendo do 
Sacramento um ato de fé! 
Mostrando que, de facto, 
os contraentes do Sacra-

ARCIPRESTADO DO BAIXO-TÂMEGA 
ENCONTROS SOBRE A FAMÍLIA

mento são espaço e lugar 
onde Cristo está presente 
na Igreja e no mundo. 

No entanto, como é 
sabido, este modelo e vi-
vência de fidelidade que 
se espelha no casamento 
monogâmico nem sempre 
foi assim. No tempo dos 
patriarcas e de Moisés era 
culturalmente “normal” 
não obedecer a estas ques-
tões essenciais, por isso, 
construir-se família poli-
gâmica. Somente com o 
passar dos séculos, mais ou 
menos por volta do período 
do exílio, começa a estabi-
lizar-se a monogamia. Ao 
longo dos tempos, Deus 
foi usando de pedagogia e 
foi, a pouco e pouco, mol-
dando a família em Israel! 
Deus sempre desejou uma 
união fiel, comprometida, 
trabalhada, cuidada, es-
ponsal. Esse desejo, aliás, 
é demonstrado através de 
Jesus Cristo. Deus desejou 
que o Seu filho nascesse 
e crescesse num ambien-
te e numa instituição que 
dá o que nenhuma outra é 
capaz de dar: o sentido da 
fidelidade, da paternidade 
e da maternidade. Deus 
quis que Jesus começasse 
a apreender, desde logo, o 
que é ser acolhido e hos-
pedado num ambiente 
marcado de paternidade 
e fidelidade. Ou seja, um 
ambiente familiar. É desse 
desejo de Deus que expe-
rienciamos o Seu amor de 
Pai para connosco!

 Jesus vem nascer numa 
sociedade que, ainda, to-
lera a poligamia. Várias 
famílias debaixo do mes-
mo teto, por isso, várias 
esposas, vários elementos, 
várias gerações. Uma so-
ciedade de muitas proveni-
ências, em que o divórcio 
está banalizado, em que 

tudo é motivo para o divór-
cio. E, por isso, Jesus é um 
crítico dessa prática, que 
remete para o facto de exis-
tir um projecto por parte de 
Deus, inscrito na criação, 
ou seja, a relação mono-

gâmica que permite a esta-
bilidade, o respeito, a con-
fiança, a responsabilidade, 
a fidelidade e o compro-
misso, que permite colocar 
paritariamente o esposo e a 
esposa, ao contrário da po-
ligamia. Quem se começa 
a dar na fase do namoro, 
partilhando gostos, interes-
ses, projectos, deve querer 
“desfamiliarizar-se”, isto 
é, deixar pai e mãe para se 
unir à sua mulher, numa só 
carne… (Gn2,24) a fim de 
assumir esse compromisso 
até ao fim, comungando de 
todas as suas implicações, 
pois estes agora serão um 

só. Este é o primeiro gesto 
do casamento, querer, de-
pois do namoro, continuar 
ligado à “cara-metade”. 
A família sustem-se nesse 
desejo de partilhar a vida, 
nesse desejo de amor cru-
cificado, de, “aconteça o 
que acontecer”, saber que 
o outro está sempre à es-
pera. Portanto, é do desejo 
de encontro e de comunhão 
que o casamento deve nas-
cer. E, por isso, nenhuma 
razão leviana o pode dis-
solver. Não se deve, de 
forma nenhuma, adulterar 
o desejo inicial do casa-
mento nem a fidelidade e 
a confiança que mantêm a 

relação. 
 Jesus vive a experi-

ência feliz da monogamia 
com José e Maria. Sabe 
que também tem de “desfa-
miliarizar-se” para a voca-
ção a que é chamado pelo 
Pai, mas é nessa família 
que aprende, desde logo, 
a receber e a dar. É nessa 
família única de modelo 
monogâmico, heterossexu-
al e indissolúvel que Deus 
pretende que todos nós 
sejamos felizes. Um am-
biente saudável, inspirado 
no génesis, que começa a 
ambientar-nos para a fa-
mília trinitária. É no casa-

mento fiel, numa família 
feliz, onde deve imperar a 
missão de cuidar, de amar, 
de educar na fé, de viver na 
fé, onde se aprende a ser, a 
dar, que vamos saborean-
do, já, o acolhimento eter-
no de Deus Pai. De facto, 
nós, cristãos, dispomos 
da graça do Sacramento 
do Matrimónio para fazer 
Igreja doméstica! O amor, 
o compromisso, a fé do ca-
sal tornam real e presente o 
amor de Deus na família! É 
isso que marca a diferença 
e faz sentido, é esta a nossa 
matriz!

No final desta confe-
rência, várias questões fo-
ram levantadas, sobretudo 
no que concerne à recons-
trução de novas famílias, 
depois de um divórcio 
civil, considerando a sua 
autenticidade e veracidade. 
Aliás, questão contempla-
da no trabalho do sínodo. 
Outras foram suscitadas: - 
O que fazer relativamente 
a jovens que se dizem ca-
tólicos e não pedem o Sa-
cramento do Matrimónio? 
Que papéis devem ter os 
pais e os avós na conscien-
cialização do matrimónio 
como um ato de fé e não de 
um acontecimento social? 
Como ajudar os jovens, 
de boas intenções, com al-
guma formação e prática 
cristã, a contrariar o desvio 
feito ao projecto de Deus? 
Entre outras.

Durante cerca de duas 
horas, grandes conteúdos 
sobre a família e o matri-
mónio foram apresentados 
e debatidos, ajudando, 
com certeza, os presentes, 
a vivenciarem outra forma 
de ver a beleza e a auten-
ticidade do Sacramento 
do Matrimónio. Há ain-
da muito trabalho a fazer, 
muito caminho para andar, 
mas o caminho faz-se ca-
minhando. Sejamos per-
severantes e confiemos na 
providência divina. 

A conferência foi ainda 
enriquecida com a presen-
ça do coro de Mondim de 
Basto, que ajudou na re-
flexão rica que a tarde pro-
porcionou! 

Sandrina Delgado

No âmbito do Ano Pastoral dedicado pela nossa Diocese ao tema da Família, os Pa-
dres do Arciprestado do baixo Tâmega, depois de escutados os Conselhos  Pastorais 
Paroquiais, acharam por bem realizar um Ciclo de Conferências, com debate e partilha, 
assim organizadas:

25 de Janeiro - em Mondim de Basto - A Família, desde a Bíblia ao tempo atual.
15 de Março - em Ribeira de Pena - A Família no pensamento dos Padres da Igreja!
19 de Abril - em Cerva - A Família nos documentos do Magistério da Igreja!



Igreja Diocesana de Vila Real                               7

N O T Í C I A S

No dia 30 de janeiro, os Sale-
sianos de Poiares – Colégio fes-
tejaram o seu patrono, S. João 
Bosco. Uma prova de corta-mato, 
a Eucaristia, um almoço-convívio 

Salesianos de Poiares e Colégio festejam S. João Bosco
e “recreio com D. Bosco” (várias 
atividades lúdicas) preencheram o 
programa. 

Presidiu à Eucaristia D. Amân-
dio Tomás, bispo de Vila Real, e 

marcaram presença vários sacer-
dotes de paróquias vizinhas. D. 
Amândio Tomás recordou, na sua 
homilia, D. Bosco, um trabalhador 
incansável, de inúmeras qualida-

A vida é relação com 
Deus e com os outros nos-
sos irmãos. Diz Enzo Bian-
chi que «a doença é um 
mal, uma desarticulação 
do ser a que é necessário 
resistir». E L. Manicardi 
defende que a doença é 
um atentado à plenitu-
de da vida não só porque 
implica a diminuição das 
forças e das capacidades 
físicas, mas também por-
que provoca dependências, 
perturba a vida familiar 
e afectiva, afasta da vida 
social e profissional, ame-
aça a vida, põe em causa a 
fé. A doença, com efeito, 
não deriva da vontade de 
Deus, nem o sofrimento é 
castigo. Em Deus encon-
tramos vida e saúde. É 
certo que alguns textos do 
Antigo Testamento suge-
rem a ideia que a doença 
e o sofrimento são conse-
quências do pecado, mas 
essa relação entre doença/
sofrimento-pecado é an-

terior à Bíblia. Tem ori-
gem no fundo cultural da 
humanidade, estando por 
isso presente em todas as 
sociedades pagãs. Chama-
-se o “princípio da retribui-
ção” e tem subjacente uma 
lógica de “olho por olho e 
dente por dente”. Consti-
tui a primeira tentativa de 
compreensão da doença 
e do sofrimento. É ainda 
hoje, desgraçadamente, a 
forma de compreensão de 
muitos cristãos.

Na perspectiva da re-
velação bíblica, de forma 
particular nos evangelhos, 
o princípio da retribuição 
veicula uma ideia terrível: 
Deus é visto como adver-
sário ou inimigo do ho-
mem, n’Éle não se pode 
confiar porque é vingativo. 
Pode-se perguntar: teria 
Jesus curado alguém se as-
sim fosse? 

O que vemos nos evan-
gelhos, pelo contrário, é 
Jesus, o Médico divino, 

numa luta permanente 
contra o mal, atendendo 
e curando os doentes de 
suas doenças e sofrimen-
tos. E a cura, que é física 
mas também social, moral 
e espiritual, dá aos doentes 
a possibilidade de viverem 
integralmente de novo as 
suas vidas (O caso mais 
expressivo é o dos lepro-
sos que tinham de viver na 
margem da sociedade e da 
vida). No evangelho de S. 
João, Jesus diz que a de-
ficiência/doença –cego de 
nascença- não está associa-
da ao pecado e que na cura 
se revela a glória de Deus 
(cf. Jo 9, 3). Mateus (Mt 
8, 17), ao dizer que Jesus 
«tomou sobre si as nossas 
doenças e carregou as nos-
sas dores» (Mt 8,17; Is 53, 
4), está a referir-se à luta 
sem tréguas contra o mal 
de que as doenças físicas, 
psíquicas e espirituais pa-
recem ser de alguma forma 
expressão e metáfora. Por 

isso Jesus acolhe e cura as 
pessoas de suas doenças e 
sofrimentos. 

A doença e o sofrimen-
to não são vontade, castigo 
ou reparação exigida por 
Deus. A libertação do mal 
e a recuperação da saú-
de parecem ser condições 
para que o homem viva 
plenamente a sua vida. A 
atitude de Jesus deve ser 
também a postura dos que 
O seguem. Ordenou aos 
discípulos que, ao anun-
ciar a Boa Nova, curassem 
e cuidassem também dos 
doentes. Mais, disse-lhes 
que a preocupação com os 
doentes e os frágeis é lugar 
e critério de encontro com 
Cristo: “tudo o que fizestes 
a um dos meus irmãos mais 
pequeninos, a mim o fizes-
tes” (Mt 25, 40). Se esse 
mandato se realiza através 
dos profissionais de saúde, 
nomeadamente pelos pro-
fissionais cristãos, também 
se realiza na preocupação 
pastoral da Igreja pelos do-
entes. 

A solicitude pelos do-
entes, nas paróquias e nos 
hospitais (pela presença da 

A assistência espiritual dos doentes
Será a doença um bem e a assistência espiritual um discurso à resignação?

Igreja no Serviço de Assis-
tência Espiritual e Religio-
sa) não é um discurso sobre 
a bondade do sofrimento, 
de resignação a um destino 
incogniscível, ou, ainda, 
um anúncio de libertação, 
desejada ou não, do corpo. 
Associada aos cuidados de 
saúde e tendo em conta as 
possibilidades e limites da 
condição humana, na reali-
dade, continua a luta de Je-
sus pela saúde e pela vida. 
Mas, para que assim seja, 
devem os doentes ou seus 
familiares solicitar os cui-
dados pastorais da Igreja, 
na paróquia e, particular-
mente, no Hospital. Como 
no tempo de Jesus -eram os 
doentes que pediam a cura-
, também hoje os doentes 
devem solicitar o confor-
to pastoral e espiritual da 
Igreja, a visita do capelão 
ou assistente espiritual, no 
Hospital, aos enfermeiros. 
Tal como Jesus, a Igreja 
não se impõe. O confor-
to pastoral e espiritual, no 
Hospital, é um direito cívi-
co e espiritual dos doentes, 
e solicitá-lo é defendê-lo.

des que colocou inteiramente ao 
serviço dos jovens por quem gas-
tou toda a sua vida.  

Paulo Silva, diretor pedagógi-
co do Colégio, sublinhou: “o so-
nho de D. Bosco está vivo, é re-
almente concretizado nesta escola 
que se preocupa em formar bons 
cristãos e honestos cidadãos; que-
remos muito que os jovens sejam 
felizes e se sintam amados. É com 
grande satisfação que verificamos 
que a escola está a ser cada vez 
mais procurada pelos pais, apesar 
de situada no interior do país, num 
meio rural”.

Os Salesianos estão em Poia-
res há 91 anos. Este ano, as prin-
cipais atividades estão concentra-
das na comemoração dos 200 anos 
do nascimento de S. João Bosco 
(16 de agosto de 2015). Uma das 
atividades programadas, segun-
do adiantou o Diretor, Pe. Aníbal 
Afonso, é a Peregrinação das Es-
colas Salesianas a Fátima, no dia 
22 de maio; a organização prevê a 
presença de 7.000 alunos.
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Ú L T I M A   P Á G I N A

AGENDA

FEVEREIRO
14 Retiro para Catequistas, 

Chaves
14-16 Convívio Fraterno, 

Casa Diocesana, Vila Real
15 Encontro de Catequistas, 

Mesão Frio
18 Quarta-feira de Cinzas
20 Velada de Oração com 

Crianças, Mensagem de Fá-
tima

20-22 Seminário, Retiro Qua-
resmal dos Seminaristas

28 Dia de deserto, Mensagem 
de Fátima

28 Desertos Mensais, Oficinas 
de Oração

28-1 Mini Cursilho e Encerra-
mento do 50º dos Cursilhos, 
Vila Real

MARÇO
2 Dia de Reflexão Quaresmal 

para o Clero, Los Milagros
12 Reflexão sobre os docu-

mentos da DSI, Acção Cató-
lica

14 Seminário, Dia de Reflexão 
Quaresmal para as famílias 
dos seminaristas

15 Encontro de Catequistas, 
Santa Marta de Penaguião

23 Encontro Geral do Pré-Se-
minário, no Seminário

28 Desertos Mensais, Oficinas 
de Oração

29 Domingo de Ramos

ABRIL
2 Quinta-feira Santa
3 Sexta-feira Santa
5 Domingo de Páscoa da Res-

surreição

Nomeações
P. Manuel Joaquim Correia Guedes - capelão do Lar de Terceira Idade 

da Santa Casa da Misericórdia de Mondim de Basto 
P. Domingos Lage Alves - pároco de S. Cristóvão do Douro, no Arci-

prestado do Centro I, e Casal de Loivos, Pinhão, Vale de Mendiz e 
Vilarinho de Cotas, no Arciprestado do Douro II

P. Manuel José Moura Machado - pároco de Parada de Monteiros, Pen-
salvos e S. Martinho de Bornes, no Arciprestado do Centro II.

P. José Carlos Pires Fernandes - pároco de Atei, Mondim de Basto, 
Paradança e Campanhó, no Arciprestado do Baixo Tâmega. 

P. Leonel Dinis Alves Reis - pároco de Sanfins, constituindo Unidade 
Pastoral com a paróquia de Valpaços, no Arciprestado da Terra Quente

P. João Filipe Pires Dias - desligado da paróquia de Sanfins, continuando 
como pároco de Água Revés, Crasto, Rio Torto, Fornos do Pinhal e 
Santa Valha, no Arciprestado da Terra Quente

Se não tivesse sido o Papa 
Francisco o primeiro a levantar 
a voz, denunciando os males da 
grave doença que afecta a Igreja, 
talvez não me atrevesse a escrever 
esta reflexão.

Assim, após a voz autorizada 
do Papa se fazer ouvir, com um 
estrondo que quase ia fazendo cair 

os frescos da Capela Sistina, sobre 
os solidéus vermelhos dos cabis-
baixos cardeias da Cúria Roma-
na, torna-se mais fácil dizer que a 
Igreja, a nossa Igreja Católica, está 
doente.

E o Papa Francisco enumerou 
os quinze pecados capitais que 
conduziram a Igreja até esta situ-
ação.

Todos ouvimos e calámos. O 
Papa Francisco é mais um profeta 
a pregar no deserto, à semelhança 
de Isaías e de muitos outros santos 
profetas do Antigo e também do 

Novo Testamento.
As suas palavras tiveram eco 

nos meios de comunicação social. 
Dentro da Igreja, alguém ouviu 
falar desse discurso nas homilias 
do domingo que se lhe seguiu? Al-
guém reproduziu do púlpito para 
baixo, pelo menos alguns desses 
pecados?

Quantas reflexões se fizeram 
sobre os temas a que o Papa se re-
feriu, nesse célebre discurso?

Talvez esses assuntos não nos 
interessem.

Talvez pensemos que podemos 
deixar para mais tarde a reflexão 
sobre esses pecados e as responsa-
bilidades que temos pelo seu apa-
recimento e principalmente a sua 
manutenção.

Ou talvez pensemos que pode-
mos deixar para os outros, sejam lá 
eles quem forem, a reflexão sobre 
esses males que afectam a Igreja.

Com toda a certeza, muitos de 
nós pensamos que esses assuntos 
não nos dizem respeito.

Mas nem todos pensam assim.
Em algumas dioceses já se realiza-
ram Sínodos, conferências, refle-
xões, ao longo dos últimos anos.

No Patriarcado de Lisboa, por 
exemplo, entre 2014 e 2016, de-
corre o Sínodo Diocesano, como 
vi anunciado à porta das várias 
igrejas que visitei, ao longo do 
passado dia 2 de Janeiro. Na cami-

nhada de preparação desse Sínodo, 
de Janeiro a Junho decorrem ses-
sões a que foi dado o nome: “ Es-
cutar a Cidade.: Católicos ouvem 
não crentes”. Trata-se de ouvir os 
que “não partilham a condição de 
pertença eclesial”

E nós? Em Vila Real? Será que 
a diocese de Vila Real está de boa 
saúde?

Talvez seja tempo de come-
çarmos a pensar seriamente neste 
assunto, em jeito de reflexão e con-
versão quaresmal.

AF Caseiro Marques

A IGREJA ESTÁ DOENTE


