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Mensagem de Natal
NATAL DE ABAIXAMENTO E TRANSPLANTES

1- A festa do Natal vai neste 
ano ser celebrada no clima 
de uma complicada crise 
económica e social, pois não 
há festa de Deus à margem 
da vida dos homens, e nem 
o mundo terá verdadeira 
festa sem a vinda de Deus. 
Das festas cristãs, a do Natal 
é especialmente tecida por 
esse cruzamento do mistério 
de Deus com as realidades 
humanas, entrelaçando a 
bondade divina e as nossas 
aflições. Da minha parte, o 
Natal deste ano inclui tam-
bém o facto de ser o primei-
ro que passo com o coração 
de outra pessoa em mim 
transplantado. Os dois fac-
tos acabam por se conjugar 
nesta mensagem natalícia.

No ano transacto passei 
o Natal aflitivamente sus-
penso do ritmo instável de 
um coração cansado, longe 
da família e da diocese, vi-
giado em ambiente hospi-
talar e aquecido em casa de 
amigos comuns, também 
eles ausentes da respectiva 
família por amor do Menino 
de Belém. Pude assim fazer 
a experiência viva do Natal 
dos pobres, dependente dos 
cuidados de outros, do seu 
saber e atenção e, finalmen-
te, do transplante de um co-
ração anónimo que apareceu 
inesperadamente em Janeiro 

seguinte e substituiu o outro 
coração exausto. Fiz a expe-
riência dramática de esperar 
pelo socorro de alguém des-
conhecido e cuja morte fica 
envolta na névoa dos segre-
dos da Providência. 

2- Esta experiência pode ser-
vir de parábola para ajudar a 
viver o mistério do Natal de 
Jesus e sugere a resposta à 
crise que vivemos. 

O Natal é Alguém que 
«vem de longe», como diz o 
profeta, o «Verbo de Deus, 
cheio de Graça, de Vida e 
de Verdade», acrescenta S. 
João, e se faz Menino frágil, 
a fim de, mais tarde, poder 
ser transplantado para o in-
terior de cada um e fazer 
surgir o homem novo. Paulo 
de Tarso, de quem andamos 
a celebrar o bimilenário do 
nascimento e que conheceu 
de perto o calor de Jesus 
Ressuscitado, nunca falou 
de Jesus Menino nem da 
poesia do presépio, mas 
refere-se à vinda de Jesus 
ao mundo como o primeiro 
«despojamento» de Deus, 
um acontecimento surpre-
endente! Paulo proclamará 
por toda a parte a surpre-
sa, a necessidade e a plena 
compatibilidade do coração 
desse Menino com todos 

Este órgão consultivo 
diocesano reuniu a 23 de 
Novembro, Solenidade de 
Cristo Rei e dia tradicio-
nalmente ligado aos orga-
nismos laicais. A reflexão 
cingiu-se a uma sucinta 
análise da nossa Dioce-
se sob o ponto de vista da 
evangelização e à formula-
ção de propostas. Presidiu o 

Conselho de Pastoral propõe Sínodo Diocesano
senhor D. Amândio, já que 
o senhor D. Joaquim teve 
de participar, em Lamego, 
nas celebrações jubilares 
do senhor D. Jacinto.

Abriu a sessão o senhor 
Bispo Coadjutor. Insistiu 
em alguns pontos: neces-
sidade de nos alicerçarmos 
na Palavra de Deus para 
confrontar a realidade da 

nossa vida diocesana com 
o anuncio do Senhor Jesus 
Crucificado e Ressuscita-
do; se a Igreja é “mistério 
de comunhão”, só unidos 
(padres e leigos) se pode 
realizar a obra de Deus; 
evangelizar inclui transmi-
tir a chama olímpica aos 
jovens, na compreensão da 
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Os cristãos e os muçul-
manos adoram o mesmo 
Deus, como se ouve por aí 
habitualmente?

Para responder a esta 
pergunta, os Bispos Fran-
ceses publicaram uma 
importante nota pastoral. 
Chamam a atenção de que 
são quatro as principais di-
ferenças: a Trindade, a En-
carnação, a Crucifixão e a 
Sagrada Escritura.

O Islão não aceita a 
Trindade, pois lhe pare-
ce politeísmo. Do mesmo 
modo, em nome da trans-
cendência divina, não 
concebe que Deus possa 
encarnar, aceitar as limita-
ções da natureza humana. 
O Alcorão recusa também 
a morte de Jesus sobre a 
cruz, já que isso, para a sua 
mentalidade, seria uma es-
pécie de falhanço indigno 
de um «Profeta». Como 
tal, para os muçulmanos, 
Jesus não pode ser um me-
diador de salvação porque 
nenhum «obstáculo» se 
pode colocar entre Deus e 
os homens.

Por outro lado, os mu-
çulmanos afirmam que o 
seu livro sagrado, o Alco-
rão, foi «ditado» directa-
mente por Deus a Maomé. 
Por isso, será a «palavra 
de Deus», tal e qual Ele 
mesmo a exprime e a pro-
nuncia. Para os cristãos, a 
Sagrada Escritura foi «ins-
pirada» por Deus, mas os 
autores sagrados serviram-
se sempre da mentalidade, 
dos conceitos e das formas 
literárias do tempo. Como 
tal, para os maometanos, 
ao contrário do que suce-
de com os cristãos, não há 
possibilidade de qualquer 
interpretação do texto sa-
grado, pois é isso e isso 
mesmo. O que gera fre-
quentes atitudes de funda-
mentalismo.

Entretanto, a nota dos 
bispos franceses também 
ressalta que, não obstante 
estas diferenças fundamen-
tais, existe um âmbito no 
qual muçulmanos e cris-
tãos se aproximam e se en-
contram: na fé, recebida de 
Abraão, de um único Deus 
criador, misericordioso e 
justo, que há-de julgar to-
dos os homens no último 
dia.

De 11 a 13 de Novem-
bro, decorreu em Fátima 
a assembleia plenária da 
Conferência Episcopal 
Portuguesa. Publicaram-se 
dois documentos, um sobre 
a Escola e outro sobre as 
Crianças, e anuncia-se para 
Janeiro uma Nota sobre o 
aniversário do Monumento 
a Cristo Rei.

Os Bispos manifes-
taram a sua preocupação 
pela lentidão na regula-
mentação da Concordata e 
pela «Proposta de Lei so-
bre a não concentração, a 
promoção do pluralismo e 
a independência na comu-
nicação social»: 

«Se as soluções legisla-
tivas desta Proposta foram 

aprovadas tal como as 
conhecemos, a Rádio 
Renascença – e só ela! 
- ficará automatica-
mente ameaçada  por 
violação dos limites  
nas audiências», diz 
o comunicado oficial. 
Mas «não será somen-
te a Igreja a atingida, 
pois outras disposi-
ções do documento 
afectam a comunica-
ção social em geral e 
a sociedade, empo-
brecendo-a do direito 
de informar e de ser 

informada», conclui.
No período das infor-

mações, D. Anacleto de 
Oliveira falou do Sínodo 
visto por dentro, a Comis-
são da Educação insistiu na 
necessidade de prosseguir 
o diálogo com o Ministério 
da Educação para ultrapas-
sar dificuldades sobre as 
aulas de Religião nas esco-
las e sentidas em instâncias 
intermediárias do Ministé-
rio, a Comissão da Pastoral 
Social referiu a necessida-
de de haver nas paróquias 
algum serviço pastoral 
que ande atento às carên-
cias dos idosos e crianças 
e à relação das populações 
com o hospital da zona; a 
Comissão da Família lem-
brou o Congresso da Famí-
lia a realizar no México em 
Janeiro de 2009, a Comis-
são da Mobilidade Huma-
na chamou a atenção para 
a pastoral dos ciganos, dos 

embarcadiços e do turismo; 
a Comissão da Doutrina da 
Fé recordou a «Semana da 
Unidade» a realizar em Ja-
neiro, e o Presidente dos 
Institutos Religiosos disse 
que a habitual semana de 
formação teológica e pas-
toral dos Religiosos decor-
rerá em Fátima de 21 a 24 
de Fevereiro. 

Foi também apresen-
tado o programa da Cele-
bração nacional do Ano 
Paulino, em Fátima, no dia 
25 de Janeiro, convidando 
as paróquias e os fiéis que 
possam deslocar-se. Além 
de uma Vigília no dia 24, 
o acto central será a Euca-
ristia concelebrada pelos 
Bispos de Portugal e pelo 
Bispo da Síria, D. Antoine 
Audo, a quem será entre-
gue a colecta da celebra-
ção à imitação daquela que 
S. Paulo organizou para a 
Igreja de Jerusalém.

Assembleia e alerta dos Bispos

“Quando falta o padre, entram as seitas” O mesmo Deus?
A revista italiana “Il 

Regno” entrevistou, re-
centemente, D. Demétrio 
Valentini, Bispo de Jales, 
no Estado de São Paulo, 
Brasil. A propósito do 
contínuo crescimento das 
seitas, neste que é o país 
do mundo onde existem 
mais católicos, referia 
dados que nos devem fa-
zer reflectir, pois o fenó-
meno tende a chegar até 
nós: “A Igreja Católica 
é lenta em tornar-se pre-
sente nas periferias 
das grandes cida-
des onde, por cada 
Padre, existem 
50 ou 60 pastores 
evangélicos. Como 
se pode competir 
com esta presença 
muito próxima às 
pessoas, cultural-
mente identificada 
com as pessoas? 
No Brasil, a reli-
gião das seitas é 
hoje um meio de 
sobrevivência: se 
uma pessoa está no 
desemprego, mas 

sabe ler e tem uma Bíblia 
em casa, escreve sobre a 
porta “Igreja da Graça” 
ou “Igreja do Perdão”, 
começa a pregar e a rezar 
e encontra clientela, pois 
aproveita-se de um vazio 
eclesial e de uma recep-
tividade espontânea num 
continente que quer ser 
cristão e num povo que 
quer ser Igreja”.

E isto porque, à Igreja 
do Brasil, faltam muitos 
sacerdotes: “No Santuá-

rio da Aparecida, Bento 
XVI afirmou que a cele-
bração dominical da Eu-
caristia é indispensável 
para a vida cristã. Mas 
como garanti-lo quando, 
no Brasil, cerca de 60 a 
70% das celebrações do-
minicais não são Missas 
porque falta um padre?”. 
Eis a explicação de um 
fenómeno que começa 
a sentir-se agudamen-
te também entre nós por 
«importação» do Brasil.
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Objectivos e Actividades da COMECE
os homens e mulheres do 
mundo, sendo até possível 
falar de um «transplante» 
único porque, ultrapas-
sando as leis da biologia, 
Paulo quer transpor para 
cada um dos baptizados 
«os mesmos sentimentos 
de Cristo». 

Estará aí a vitória sobre 
a actual crise cultural, eco-
nómica e social, pois ela 
nasceu rigorosamente da 
falta de sentimentos de jus-
tiça e até de respeito pelos 
outros.

3- Neste ano de 2008, o Na-
tal tem de ser, portanto, um 
Natal de transplantes eco-
nómicos, culturais e afec-
tivos: de pão e de roupa, 
de dinheiro e de tecto, para 
famílias carecidas de quase 
tudo; de olhos atentos aos 
vizinhos que aparentam 
segurança mas vivem em 
pobreza envergonhada; de 
afecto paternal e maternal 
para crianças órfãs de pai 
ou de mãe; da ousadia de 
empresários para com os 
trabalhadores afectados por 
longo desemprego; do afec-
to de filhos e filhas casados 
para com o pai ou mãe que 
vive uma viuvez recente. 
E, ainda, de transplantes de 
médicos e de enfermeiros 
para os doentes dos hospi-
tais; transplantes de medi-
camentos e paciência para 
quem se encontra em con-
valescença; transplantes do 
acolhimento leal para os 
que estão emigrados, em 
emigração voluntária ou 
emigração forçada; trans-
plantes de diálogo e fervor 
do Espírito para os que vi-
vem em comunidades reli-
giosas de vida apostólica e 
contemplativa; transplan-
tes da alegria de servir para 
os que exercem actividades 
públicas de carácter per-
manente; transplantes dos 
ventos fortes do Espírito 
para os que trabalham em 
terras missionárias; trans-
plantes de sensatez para 
quem está incumbido de 
legislar sobre a família.

A sociedade actual tem 
necessidade urgente destas 
atitudes que, por sua vez, 

requerem o «abaixamento 
das colinas» e a «correcção 
das veredas», de que falou 
João Baptista. São trans-
plantes de vivos, que ge-
ram viva em quem dá e em 
quem recebe, e ninguém 
é tão pobre que não tenha 
nada que dar, nem tão rico 
que não precise de nada. 

Um tal espírito já está a 
ser uma realidade no cora-
ção de muitos portugueses, 
como revela a recente jor-
nada do «Banco Alimentar 
contra a Fome», e tornar-se 
á ainda maior se, além da 
partilha do que sobra, for-
mos capazes de partilhar 
algo de que julgamos pre-
cisar. Atrevo-me até a pedir 
um pouco de austeridade 
voluntária: esse «despoja-
mento» pessoal e familiar 
destruirá restos de paraísos 
de consumo construídos 
nos últimos anos, libertará 
de necessidades artificiais, 
e fará crescer o número das 
coisas que sobram e a ale-
gria do Natal. E ainda que 
estes gestos não resolvam 
definitivamente a situação 
de ninguém, farão sentir a 
fecundidade do «despoja-
mento» voluntário que pro-
longa o de Deus, e crescerá 
a esperança de um mundo 
em rejuvenescimento. En-
chamo-nos de coragem. 

Para todos os leitores, 
seus familiares e amigos, 
para todos os diocesanos 
de Vila Real, presentes e 
ausentes, os votos de um 
Bom, de um Santo Natal.

Vila Real, 8 Dezembro 2008
Joaquim Gonçalves, 
Bispo de Vila Real

Mensagem de Natal
Cont. p. 1

A Comissão dos Epis-
copados da Comunidade 
Europeia (COMECE), 
criada a 3 de Março de 
1980, tem sede em Bru-
xelas e assegura a parti-
cipação das Conferências 
Episcopais dos países 
membros na construção 
do Projecto Europeu, em 
âmbitos que à Igreja Ca-
tólica dizem respeito. A 
COMECE é ajudada por 
peritos, pelo Secretaria-
do Geral e pelo Conselho 
Permanente, formado pelo 
bispo presidente e pelos 
bispos vice-presidentes, 
eleitos pelos bispos de-
legados das conferências 
episcopais dos países da 
União Europeia, por um 
período de três anos. O 
actual presidente é o bis-
po de Roterdão (Holan-
da), Adrianus van Luyn, o 
Secretário-Geral o Padre 
polaco Piotr Mazurkiewi-
cz e o secretário adjunto 
o alemão Stefan Lunte. 
A Assembleia-Geral dos 
Bispos da COMECE reú-
ne 2 vezes ao ano, discute 
temas e iniciativas e aler-
ta para os valores cristãos 
que presidiram 
ao nascimento 
e devem norte-
ar a existência e 
alargamento da 
União Europeia.

A COMECE 
promove confe-
rências, debates, 
congressos, en-
contros, seminá-
rios de estudo, 
publicações e o 
intercâmbio com 
os responsáveis 
das instituições 
europeias, muitos 
dos quais, a con-
vite do Conselho 
Permanente e 
do Secretariado, 
vêm, nas Assembleias 
Plenárias, referir aos Bis-
pos Delegados, aos obser-
vadores e convidados, os 
seus pontos de vista e o 
seu saber, feito de experi-
ência acumulada.

O projecto da União 
Europeia nasceu após a 

catástrofe das 2 Guerras 
Mundiais, com a Decla-
ração de Schuman (9 de 
Maio de 1950), numa Eu-
ropa ferida e destruída, 
sedenta de paz e recon-
ciliação, para por fim a 
inimizades, promover o 
bem de pessoas e povos, 
no respeito da dignidade 
humana, da liberdade dos 
estados, dos direitos e de-
veres da pessoa humana, 
promovendo a solidarie-
dade, a subsidiariedade e 
a democracia. Ora “estes 
valores correspondem à 
doutrina social católica 
que está baseada na dig-
nidade humana e no bem 
comum” , como afirma o 
documento “Valores Co-
muns, fonte viva do pro-
jecto europeu”  da Come-
ce de 24 de Novembro de 
2006.

Por outro lado, como 
disse João Paulo II, “di-
zer Europa deve querer 
dizer abertura... A Europa 
não pode fechar-se sobre 
si própria. Não pode nem 
deve desinteressar-se do 
resto do mundo”(Eccl.in 
Europa,n.111). Devemos 

rejeitar a violência e a 
mentira e viver a solida-
riedade concreta, vendo a 
religião como mensagem 
de amor e liberdade, dado 
que “a violência está em 
contraste com a natureza 
de Deus e a natureza da 
alma” e “não actuar com o 

logos (razão) é contrário à 
natureza de Deus”, como 
disse Bento XVI, na Uni-
versidade de Regensburg. 
Fé e Razão iluminam-se 
mutuamente. O respeito 
dos ‘Direitos das nações” 
reafirmado no Concílio 
de Constança (1417), um 
século antes da Escola de 
Salamanca, no selo XVI, 
deve conduzir ao respeito 
das pessoas e a viver har-
moniosamente com quem 
não partilha as nossas 
convicções. Dizia nessa 
altura, o chanceler e mi-
litar católico polaco Jan 
Zamojski aos protestan-
tes “deixaria que me cor-
tassem a mão pela vossa 
conversão, mas daria a 
outra para vos defender 
se vos perseguissem pela 
vossa religião”. 

A Europa nasceu do 
desejo de paz e bem es-
tar, da reconciliação, para 
acabar com os conflitos, 
abandonando o círculo 
diabólico da resposta ao 
mal com o mal e a antiga 
lei de talião, o recurso à 
vingança, que alimenta o 
ódio e nasce dele. Schu-

man e os pais funda-
dores da Europa qui-
seram acabar com a 
guerra e a retaliação, 
pondo em prática o 
que S. Paulo reco-
menda: “não te dei-
xes vencer pelo mal, 
vence o mal através 
do bem” (Rm 12,21), 
estendendo a mão 
aos povos da Europa 
que quisessem aderir 
a um projecto de paz, 
de reconciliação e de 
progresso. Os euro-
peus devem perceber 
que a paz autêntica 
e duradoira só pode 
existir se, como dis-
se João XXIII, na 

Encíclica “Paz na Terra”, 
estiver bem alicerçada 
na verdade, na justiça, na 
liberdade e na solidarie-
dade mútua, para a reali-
zação e procura do bem 
comum.

Amândio José Tomás,
bispo coadjutor
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Cardeal Francisco Xavier Nguyen van Thuan 

UM MÁRTIR DOS NOSSOS DIAS

Em 2002, faleceu em 
Roma, vítima de cancro, 
aos 74 anos de idade, um 
grande mártir dos nossos 
dias: Cardeal Francisco 
Xavier Nguyen van Thuan. 
Passou 13 anos nas prisões 
comunistas do seu país, 
o Vietname, continuando 
uma tradição de família: 
entre 1698 e 1885, os seus 
antepassados paternos so-
freram muitas persegui-
ções. O seu bisavô conta-
va-lhe que, aos 15 anos de 
idade, fazia 30 quilómetros 
a pé para levar arroz e sal 
ao pai, preso por ser cató-
lico.

Van Thuan nasceu no 
dia 17 de Abril de 1928. 
A sua mãe, todas as noi-
tes, contava-lhe histórias 
bíblicas e narrava-lhe tes-
temunhos de mártires, es-
pecialmente dos seus an-
tepassados. Foi ordenado 
sacerdote em 11 de Junho 
de 1953. Formado em Di-
reito Canónico, em Roma, 
regressando ao Vietname, 
assumiu a função de pro-
fessor e reitor do seminá-
rio. 

Em 1967, o Papa Paulo 
VI nomeou-o bispo de Nha-
trang e, no início de 1975, 
coadjutor de Saigão, capi-
tal do Vietname. Poucos 
meses depois, os comunis-
tas conquistaram a capital, 
acusaram-no de participar 
de uma "conspiração entre 
o Vaticano e os imperialis-
tas", e prenderam-no no dia 
15 de Agosto de 1975, festa 
da Assunção de Maria. Ti-
nha só a roupa de corpo e o 
terço no bolso. Dois meses 
depois começou a escrever 
mensagens da prisão à sua 
família e à comunidade 
cristã, em pedacinhos de 
papel que uma criança lhe 
trazia às escondidas.

Durante os primeiros 

anos, passou de uma prisão 
a outra, até que foi con-
denado a um isolamento 
total, por nove anos. Vi-
veu essa dura realidade, 
"preenchendo-a de amor", 
como ele mesmo afirmou. 
Como não podia ter a Bí-
blia, então escreveu mais 
de 300 frases do Evange-
lho que lembrava de cor e 
várias reflexões das quais 

resultaram três livros. Cada 
dia, às três horas da tarde 
celebrava a eucaristia. O 
altar era a mão, na qual co-
locava algumas migalhas 
de pão, três gotas de vinho 
e uma de água.

Quando foi preso, as 
autoridades permitiram-lhe 
escrever uma carta à famí-
lia, para que pudesse pedir 
as coisas mais necessárias. 
Entre outras, pediu um re-

médio para a digestão. Os 
familiares entenderam o 
que ele realmente queria e 
enviaram-lhe uma garrafi-
nha de vinho de missa com 
a etiqueta "Remédio para 
dor de estômago". Guar-
dava as migalhas de pão 
consagrado em pacotes de 
cigarros.

Ele mesmo testemu-
nhou: "Quando estava na 

prisão, o sistema nervoso 
estava um pouco desgas-
tado e, às vezes, eu não 
conseguia rezar. Então, por 
fim, procurei concentrar-
me só num tema: viver o 
testamento de Jesus: “Que 
todos sejam um”(Jo 17,21). 
E viver o testamento de Je-
sus é um tema longo para 
mim, que nunca se esgota. 
Então pensei: vivo o tes-
tamento de Jesus, sendo 

como Jesus, cada momen-
to, cada minuto da vida, 
para ser santo".

Este programa traduziu-
o, sobretudo, no amor ao 
próximo, na pessoa de seus 
carcereiros. Tratava-os 
com bondade, sorria-lhes, 
falava das suas viagens, 
explicava como viviam as 
pessoas no exterior, falava 
de economia, de liberda-
de, de tecnologia. Isto es-
timulou a curiosidade dos 
guarda, até ao ponto de 
quererem aprender línguas 
estrangeiras. Foram eles 
que o ajudaram a fazer uma 
pequena cruz de madeira e 
uma corrente de fio eléctri-
co para a colocar ao pesco-
ço. Nunca mais se separou 
desta cruz que foi também 
a sua cruz de cardeal.

Foi libertado a 21 de 
Novembro de 1988, festa 
da apresentação de Ma-
ria no templo. Em 1994, 
foi chamado a Roma pelo 
Papa João Paulo II, que o 
nomeou vice-presidente do 
Pontifício Conselho Justiça 
e Paz, do qual, em 1998, foi 
eleito presidente. Em 2001, 
foi nomeado cardeal.

Em Março de 2000, 
comoveu muito as pesso-
as com as meditações dos 
exercícios espirituais que 
pregou ao Papa João Pau-
lo II e à Cúria, partilhando 
muitas das experiências es-
pirituais amadurecidas na 
prisão. Estas foram depois 
publicadas no livro «Teste-
munhas da esperança».

Ao iniciar o retiro qua-
resmal ao Papa e à Cúria 
Romana no ano de 2000, 
afirmou: "Eu, Francisco, 
servo de Jesus Cristo, o 
menor entre os sucessores 
dos Apóstolos, não creio 
saber muitas coisas em 
frente de vós, a não ser 
Jesus Cristo crucificado". 
Ele fazia suas as palavras 
do Apóstolo São Paulo: 
“Pois, entre vós, não jul-
guei saber coisa alguma, a 
não ser Jesus Cristo, e este, 
crucificado”(1Cor 2,2).

Van Thuan sempre se 
afirmou apaixonado pelos 
defeitos de Jesus e des-
creve-os no livro “Teste-
munhas da Esperança”, pp. 
24-28:

Primeiro defeito: Je-
sus não tem boa memória

Sobre a cruz, durante 
a sua agonia, Jesus ouviu 
a voz do ladrão que se 
encontrava à sua direita: 
“Jesus, lembra-te de mim 
quando estiveres em teu 
reino”(Lc 23,43). Se fosse 
eu, ter-lhe-ia respondido: 
“Não te esquecerei, mas 
os teus crimes devem ser 
expiados, pelo menos com 
20 anos de purgatório”. 
Porém Jesus respondeu-
lhe: “Hoje estarás comigo 
no Paraíso”(Lc 23, 43). Ele 
esquece todos os pecados 
daquele homem… Jesus 
não tem uma memória 
como a minha. Não só per-
doa, e perdoa a qualquer 
pessoa, mas até esquece 
que perdoou. 

Segundo defeito: Jesus 
não sabe matemática

Se Jesus tivesse feito 
um exame de matemática, 
talvez tivesse chumbado. 
Demonstra-o a parábola 
da ovelha perdida (cf. Lc 
15,4-6). Para Jesus, um 
equivale a noventa e nove, 
e talvez ainda mais. Quem 
aceitaria isto? Mas a sua 
misericórdia estende-se de 
geração em geração... 

Terceiro defeito: Jesus 
desconhece a lógica

Uma mulher que pos-
suía dez dracmas perde 
uma. Então acende a can-
deia para a procurar. Quan-
do a encontra, chama as vi-
zinhas para partilhar com 
elas a alegria de encontrar 
a dracma perdida (cf. Lc 
15, 8-10)... Na verdade não 
tem lógica fazer festa por 
uma dracma... “O coração 
tem razões que a razão des-
conhece”.

Jesus, ao concluir esta 
parábola, revela a estranha 
lógica do seu coração: “Di-
go-vos, Assim há mais ale-
gria entre os anjos de Deus 
por um só pecador que se 
converte...”(Lc 15,10). 

Quarto defeito: Jesus 
é aventureiro 

Quem cuida da publici-
dade de uma companhia ou 
se apresenta como candi-
dato às eleições prepara um 

Costuma-se dizer que o nosso mundo não tem necessidade de muitas filosofias, mas sim 
de testemunhos. Por este motivo, correspondendo a um desejo do Papa Bento XVI, transmi-
tido aos Bispos portugueses na visita «ad sacra limina», já no número anterior desde boletim 
se escrevia sobre um grande do nosso tempo: Charles de Foucault. A partir de agora, pas-
saremos a contar com a prestimosa colaboração do Prof. Abel Canavarro, da Universidade 
Católica.

Cont. p. 6
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CADERNO PASTORAL

S. PAULO, APÓSTOLO DA ESPERANÇA
O Advento é um tempo 

que nos incute esperan-
ça. Essa esperança não se 
funda em raciocínios ou 
forças humanas, mas bro-
ta do evangelho da morte 
e ressurreição de Cristo, 
proclamado por S. Paulo 
em 1Cor 15, 3s.: “Cristo 
morreu pelos nossos peca-
dos, segundo as Escrituras; 
foi sepultado e ressuscitou 
ao terceiro dia, segundo as 
Escrituras”. Esta é a pro-
fissão de fé dos primeiros 
cristãos que o Apóstolo 
põe por escrito, empenhan-
do ele próprio toda a sua 
vida na proclamação desta 
mesma fé. Também neste 
aspecto S. Paulo deu um 
passo decisivo, na compre-
ensão que teve do alcance 
da morte e ressurreição de 
Cristo para toda a humani-
dade, mais ainda, para todo 
o universo.

Sabemos que, entre 
os judeus, a ressurreição 
dos mortos era um tema 
em discussão, havendo al-
guns que nela acreditavam 
(como os fariseus) e outros 
que não (como os sadu-
ceus). Com Jesus Cristo, 
essa fé consolida-se e tor-
na-se fundamento da es-
perança humana, para esta 
vida e para a vida futura 
de todos nós. Paulo faz-se 
porta-voz dessa esperança, 
por exemplo quando es-
creve: “E se nós temos es-
perança em Cristo apenas 
para esta vida, somos os 
mais miseráveis de todos 
os homens. Mas não! Cris-
to ressuscitou dos mortos, 
como primícias dos que 

morreram. Porque, assim 
como por um homem veio 
a morte, também por um 
homem vem a ressurreição 
dos mortos. E, como todos 
morrem em Adão, assim 
em Cristo todos voltarão a 
receber a vida” (1Cor 15, 
19-22). 

A mesma certeza é ex-
pressa aos Tessalonicen-
ses, por causa da pergunta 
que eles faziam a Paulo: 
quando o Senhor vier, qual 
a sorte dos que morreram? 
Eis a resposta: “Irmãos, não 
queremos deixar-vos na ig-
norância a respeito dos que 
faleceram, para não andar-
des tristes como os outros, 
que não têm esperança. De 
facto, se acreditamos que 
Jesus morreu e ressuscitou, 
assim também Deus reu-
nirá com Jesus os que em 
Jesus adormeceram” (1Ts 
4, 13s.). Com efeito, Pau-

lo estava convencido que 
a segunda vinda de Cris-
to (a Parusia) aconteceria 
em breve, ainda durante 
a sua vida. Por isso, ten-
ta, com algumas imagens, 
descrever o que acontece-
rá a todos, aos vivos e aos 
mortos, quando Cristo vier. 
Podemos ver essa descri-
ção nos versículos seguin-
tes (15-18). O importante 
a reter nesta passagem é a 
esperança na ressurreição 
para toda a humanidade.

Encontramos a palavra 
esperança utilizada deze-
nas de vezes por Paulo, 
quer nos Actos dos Após-
tolos, quer nas Cartas. É 
uma esperança no futuro, 
naquilo que ainda não se 

vê (Rm 8, 24: “De facto, 
foi na esperança que fomos 
salvos. Ora uma esperan-
ça naquilo que se vê não 
é esperança. Quem é que 
vai esperar aquilo que já 
está a ver?”), que ultrapas-
sa as fronteiras desta vida 
terrena e se baseia em tudo 
o que Deus fez em seu Fi-
lho Jesus Cristo. Ela está 
gravada profundamente 
em toda a teologia paulina 
e, consequentemente, em 
todas as exortações que 
ele faz aos destinatários 
das suas Cartas e hoje a 
todos nós. Com base nes-
ta convicção, também o 
Papa Bento XVI escolheu 
palavras de S. Paulo para 
iniciar a sua Encíclica Spe 
Salvi: “«SPE SALVI facti 
sumus» – é na esperança 
que fomos salvos: diz São 
Paulo aos Romanos e a nós 
também (Rm 8,24)”.

S. Paulo usou a sua 
esperança em Cristo, não 
tanto para contestar o que 
no seu tempo estava mal, 
mas como força para resis-
tir a esse mal e às suas con-
sequências, sabendo que 
ele não tinha a última pa-
lavra (Act 26, 6s.: “E, ago-
ra, encontro-me aqui a ser 
julgado por causa da minha 
esperança na promessa fei-
ta por Deus a nossos pais, 
promessa que as nossas 
doze tribos esperam ver 
realizada, servindo a Deus, 
noite e dia, continuamen-
te”). Deus é que tem a úl-
tima palavra. Como Bento 
XVI conclui na sua Encí-
clica, utilizando novamen-
te palavras de S. Paulo (Ef 
2, 12: “lembrai-vos de que 
nesse tempo estáveis sem 
Cristo, excluídos da cida-
dania de Israel e estranhos 
às alianças da promessa, 
sem esperança e sem Deus 
no mundo”), “um mundo 
sem Deus é um mundo 
sem esperança” (Spe Salvi, 
n.º 44). Que S. Paulo nos 
ajude hoje a redescobrir a 
verdadeira esperança cris-
tã, a única que nos pode 
ajudar a caminhar com os 
pés bem assentes na terra e 
os olhos fixos no Céu.

P. Manuel Coutinho

sua mentalidade e no uso da sua linguagem e fazer 
deles fermento da cultura dos jovens; é necessário 
preparar lideres que aguentem o impacto de uma 
cultura adversa, particularmente no âmbito mais 
nevrálgico, que é a família.

De seguida, os conselheiros exprimiram-se so-
bre o assunto da agenda. No final das intervenções 
de todos os membros do Conselho, o Coordenador 
da Pastoral apresentou uma síntese do que lhe pa-
recia constituir os âmbitos mais focados, a saber:
- missão popular;
- contacto com os não-praticantes;
- religiosidade popular, mormente peregrinações;
- insistência na pastoral organizada (Movimentos 
e Obras);
- catequese de adultos/grupos bíblicos;
- Sínodo diocesano.

Após novo debate, o Conselho de Pastoral apro-
vou as seguintes recomendações, sintetizadoras de 
toda a reflexão produzida:
a) que as Visitas Pastorais se passem a fazer por 
Concelhos ou Zonas Pastorais, com preparação em 
conjunto e sempre antecedidas por missões popu-
lares em todas as paróquias, como já foi proposto 
há anos;
b) realização de um Sínodo diocesano - já expres-
samente proposto no contexto do ano 2.000- que 
privilegie muito o «ver» como estão as coisas, pois 
a realidade é sempre tão difícil de analisar que, sem 
uma visão clara, não se pode «julgar» nem «agir»;
c) se insista, a todo o custo, na «pastoral do con-
junto», particularmente a nível do Concelho/Arci-
prestado, até para criar verdadeiro espírito de co-
munhão de fé

A terminar, rezou-se oração de Vésperas.

Sínodo Diocesano
Do grego. Significa reunião, assembleia. É 

uma assembleia eclesiástica reunida para tratar de 
assuntos importantes para uma Igreja ou grupo de 
Igrejas. O actual Código de Direito Canónico (c. 
460-468), além do Sínodo dos Bispos (há pouco, 
encerrado um, em Roma, para tratar da “Palavra de 
Deus na vida e missão da Igreja”), considera ape-
nas o Sínodo Diocesano, definindo-lhe a natureza, 
a composição e aspectos do seu funcionamento. 
Tal sínodo é apenas consultivo, embora o bispo o 
deva convocar e ouvir sobre problemas importan-
tes da vida diocesana. 

                  (Da Enciclopédia Católica Popular)

Cont. p. 1
Conselho Pastoral



6           Igreja Diocesana de Vila Real

NOTÍCIAS

Fraternidade Sacerdotal
Como é habitual, reuniu no dia 1 de Dezem-

bro. Não obstante a neve, participou um grupo 
assinalável de associados que aprovou as con-
tas da gerência. Completou-se, também, a no-
meação dos corpos sociais, que ficaram assim 
constituídos:

Direcção: Mons. Miranda (Presidente), Dr. 
Mourão (Secretário) e P. António Luís (Tesou-
reiro).

Conselho Consultivo: P. Guerreiro, P. José 
Óscar e P. Delmino.

Assembleia Geral: P. Manuel Linda (Presi-
dente), Dr. Hélder Sá (1º Secretário) e Dr. Ma-
nuel Coutinho (2º Secretário).

Rezou-se também pelos bispos e sacerdotes 
falecidos. Presidiu o senhor D. Joaquim que, na 
homilia, exortou os presentes a saber ajudar a 
preparar a entrada na eternidade.

Trindade Coelho - nos 
100 anos da sua morte

José Francisco Trindade Coelho nasceu 
em Mogadouro em 1861 e morreu em Lis-
boa (suicidou-se) em 1908.

As suas obras de referência são “In Illo 
Tempore”, obra de memória que tem como 
pano de fundo o espaço estudantil coimbrão, 
onde o Autor se formou em Direito; e “Os 
Meus Amores” que é uma obra da rurali-
dade trasmontana que lhe corria nas veias 
e mesmo um espelho do telurismo avant la 
lettre e do inconsciente colectivo de Trás-os-
Montes.

Antes de mais, Trindade Coelho é um 
contista que faz jus ao estatuto e que nos 
presenteia com contos onde se entrecruzam 
as marcas da superstição popular, da paisa-
gem humana profundamente trasmontana, 
do sentir cristão, piedoso, folclórico e até pa-
gão, do mais genuíno sentimento de orgulho 
e honra dos Homens de Trás-os-Montes.

Remeto o leitor para o conto “Prelúdios 
de Festa” (in “Os Meus Amores”), em que 
o Autor desvela a nossos olhos, com um vi-

sualismo im-
pressionante, 
os sucessos 
e dúvidas, as 
ansiedades e 
decisões, os 
temores e bi-
zarrias duma 
comissão de 
m o r d o m o s 
-entre os 
quais se des-
taca o “juiz da 
festa”, o An-
tónio Fagote- 

na organização duma festa religiosa em hon-
ra da Senhora das Dores, onde a personagem 
mais desejada e ansiada é o fogueteiro, que 
prometera fogo preso com representações de 
vários e muito exóticos animais, e que “vi-
nha lá de Chaves, longe que nem seiscentos 
diabos”.

Pelo meio surgem as personagens-tipo 
de qualquer aldeia trasmontana doutros tem-
pos, que nos levam pela mão ao mundo dos 
mexericos, das rivalidades aldeãs, dos pon-
tos de honra e de orgulho, dos namoros ze-
losos e preocupados, das contas ajustadas à 
bofetada e do brio de quem gosta de estar 
no centro das atenções e espera o louvor de 
todos.

Este, como outros contos, (o caso de 
“VAE VICTORIBUS”, que é delicioso) é 
um excelente texto de antologia da literatura 
portuguesa do século XIX, a ombrear sem 
qualquer inveja, com os melhores exempla-
res de Eça de Queirós, Júlio Dinis ou Cami-
lo Castelo Branco, e irmão gémeo daquilo 
a que, no século XX, Miguel Torga nos ha-
bituou. 

Padre Jorge Fernandes 

programa detalhado, com muitas promessas. 
Nada de semelhante no caso de Jesus. A sua 
propaganda, julgada com olhar humano, está 
votada à falência. Ele promete, a quem o se-
gue, processos e perseguições. Aos apósto-
los, que deixaram tudo por Ele, não assegura 
nem o sustento nem a morada, mas somente 
a partilha do seu modo de viver…

Mas os discípulos tinham confiança na-
quele aventureiro. Desde há 2000 anos, e até 
ao fim do mundo, não se esgota a multidão 
dos que seguiram Jesus. Basta contemplar 
os santos de todos os tempos. Muitos deles 
fazem parte daquela abençoada associação 
de aventureiros. Sem direcção, sem telefone, 
sem fax…!

Quinto defeito: Jesus nada entende nem 
de economia nem de finanças

Recordemos a parábola dos trabalhadores 
da vinha (cf. Mt 20,1-16) … Se Jesus fosse 
nomeado administrador de uma comunidade 
ou director de uma empresa, essas institui-
ções faliam, seria a bancarrota: como seria 
possível pagar a quem começa a trabalhar às 
cinco da tarde um salário igual ao que rece-
bem os que trabalham desde manhã? Trata-se 
de um engano? Ou Jesus fez mal as contas? 

Concluindo podemos dizer que Jesus tem 
estes defeitos porque Ele é o Deus da Miseri-
córdia e do Amor Encarnado (cf. 1Jo 4,16). 

Na vida do cardeal Van Thuan, Deus-
Amor não foi um amor racional, calculista, 
que condicionava, que recordava as ofensas 
recebidas, mas um amor feito doação, ser-
viço, misericórdia, perdão, compreensão, 
acolhimento... Em que medida? Infinita. Por 
isso os defeitos de Jesus são o caminho da fe-
licidade autenticamente cristã que devemos 
também nós procurar cultivar e viver.

Padre Abel Canavarro

Cont. p. 4

Ordenação de um Padre
No dia 21, às 15h30, na Sé Catedral, o se-

nhor Bispo ordenou Padre o Diácono Ricardo 
Machado, natural de Mondrões (Vila Real), até 

então a realizar estágio 
pastoral nas Paróquias 
de Alijó e anexas. Na 
mesma celebração, foi 
instituído no Minis-
tério dos Acólitos o 
seminarista Ivo Dio-
go Coelho, natural de 
Vreia de Jales (Vila 
Pouca de Aguiar), pre-
sentemente a realizar o 
seu estágio no Seminá-
rio de Vila Real.

Recorde-se que, em Julho passado, já tinha 
sido ordenado padre o actual Pároco de Veiga 
de Lila e anexas (Valpaços), P. Jorge Alexandre 
da Costa Rodrigues.

Normas sobre o Baptismo
A Coordenação de Pastoral publicou em fas-

cículo as “Normas para a celebração do Bap-
tismo das crianças” na Diocese de Vila Real, 
agora enriquecidas com uma visão teológica e 
pastoral ainda mais aprofundada. Procedeu-se 
a uma edição popular que os sacerdotes estão a 
distribuir nas suas paróquias. Pode ser adquiri-
da no Seminário. Recorde-se que estas normas 
entraram em vigor no dia 30 de Novembro, pri-
meiro Domingo do Advento.

Cursos do 
Centro Católico de Cultura
Constituiu assinalável êxito o curso “S. Pau-

lo: história, geografia e teologia”, ministrado 
pelo senhor D. Amândio. Inscreveram-se 137 
pessoas.

E estão já programados mais dois, no mes-
mo género. Um, orientado pelo senhor D. Joa-
quim e pelo P. António Paulo, denomina-se “Li-
turgia: a arte de orar da Igreja”. Será às 20h30 
dos dias 20, 22, 27 e 29 de Janeiro de 2009 e 3, 
5, 10 e 12 de Fevereiro. Em Março, o P. Manuel 
Linda orientará um outro denominado: “Moral 
social - forma cristã de viver o mundo”. Este 
acontecerá nos dias 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 e 
26. As inscrições são feitas na Casa Diocesana 
(edifício do Seminário), telef. 259 325 828.

Cardeal Van Thuan 
um mártir dos nossos dias
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N O T Í C I A S

Na tarde do dia 24, o senhor Bispo presidiu 
na Sé catedral ao 83º aniversário da sua Dedi-
cação. Até à data de 24 de Novembro de 1925, 
a igreja da Sé chamava-se «igreja de S. Domin-
gos» e funcionava como sede da paróquia da 
freguesia de S.Dinis. Desde então, é a Sé cate-
dral da Diocese e igreja da paróquia da Sé que, 
civilmente, mantém o nome da freguesia de 
S.Dinis, nome dado em honra do rei fundador 
da «vila» medieval por isso chamada «real».   

Na homilia, o senhor D. Joaquim disse que, 
«assim como temos o aniversário do nosso bap-
tismo, diferente do aniversário do nascimento, 
também a Sé tem o aniversário da sua consa-
gração, distinto da sua história civil». Chamou 
a atenção para «os elementos centrais do espaço 
interior: o altar, o ambão, a cátedra, o sacrário, 

a imagem da Padroeira, a pia do baptismo e o 
confessionário (cuja falta é uma lacuna grave)», 
e insistiu no púlpito e no ambão: «os nossos fi-
éis são muito sensíveis às imagens dos santos 
nas igrejas, às flores, ás velas, mesmo às cru-
zes da Via-Sacra, e muito pouco ao púlpito e 
ao ambão. Dito de outro modo, secundarizam a 
Palavra. Ora ela é fundamental e, sem Palavra, 
teremos uma igreja muda e surda». Exortou to-
dos os fiéis que, neste Ano Paulino, dediquem 
mais tempo ao estudo e leitura da Bíblia. Lem-
brou ainda que a Sé é sempre um lugar nobre e 
sagrado e exige ser respeitado como tal, mesmo 
para os concertos musicais que ali se realizem.

congregar os seres humanos, que nele se re-
vêem como irmãos, credores de igual digni-
dade, amor e respeito, independentemente de 
sexo, raça, credo ou seja do que for. Assim se 
cumpre o que diz S. João: “hão-de olhar para 
Aquele que trespassaram” (Jo 19,37;cf. Zc 
12,10). Daí a importância do livro “Porque 
nos devemos dizer cristãos”, do liberal e lai-
co italiano Marcelo Pera, a pedir ao cristia-
nismo as razões da esperança. O Santo Padre 
Bento XVI, no Prefácio deste livro, diz que 
ele “é de fundamental importância nesta hora 
da Europa e do Mundo”, porque a filosofia 
liberal, a Europa, a sua cultura, a procura e 
afirmação da liberdade e dignidade humana 
não se compreendem, nem subsistem, sem as 
suas raízes cristãs.

À luz da fé, S. Paulo descobriu a gran-
deza cultural, epocal, salvífica e decisiva da 
morte de Cristo por nós, o qual, pelo poder 
da sua Ressurreição, criou a comunhão dos 
seres humanos reconciliados, n’Ele, por Ele 
e para Ele, como diz aos Gálatas: “Não há 
judeu nem grego, não há escravo nem livre, 
não há homem e mulher, porque todos sois 
um só, em Cristo Jesus” (Gal 3,28). E não foi 
por acaso que a Carta aos Romanos e a Carta 
aos Gálatas modelaram toda a cultura euro-
peia no que ela tem de melhor e perene.

  Amândio José Tomás, 
bispo coadjutor

Cont. p. 8

Aniversário da 
Dedicação da Sé

A miopia laicista e a 
eloquência do Crucifixo

“Mensagem Inter-paroquial”
Existem, na nossa Diocese, um grande con-

junto de boletins paroquiais, para aproximação 
das comunidades cristãs e serviço da evange-
lização. Agora, chega-nos notícia de mais um, 
que já vai na 21ª edição: é o “Mensagem Inter-
paroquial”, que serve as Paróquias de Cabril, 
Covêlo do Gerês, Santa Marinha de Ferral e 
Venda Nova, no Baixo Barroso (Montalegre). 
É dirigido pelo Pároco, P. Domingos Santos, 
e propriedade do Centro Social e Paroquial de 
Cabril (www.cspcabril.com).

Ofertórios para o Seminário
Com alguma frequência, há pessoas as per-

guntar se o Seminário aceita produtos alimen-
tares. A resposta é uma: obviamente que aceita 
e agradece. Até mesmo alguns Párocos estão a 
trazer para o Seminário produtos que lhe ofere-
cem. Assim, por exemplo, o P. Manuel Alves, 
de Valpaços, promove todos os anos uma reco-
lha de azeite que, ao final, se traduz em muitas 
dezenas de litros. Agora foi o jovem Presbítero, 
P. António Joaquim Pinto Dias, quem trouxe ao 
Seminário um carregamento de produtos ali-
mentares, provenientes das ofertas dos seus pa-
roquiamos de Viade, Fervidelas, Contim, Fiães 
do Rio e Paradela, Paróquias do Concelho de 
Montalegre.

P. Arnaldo de Moura 
homenageado

Já foi em Outubro, mas só agora nos chegou 
a notícia: por motivo das suas Bodas de Ouro 
sacerdotais, a Assembleia Municipal de Boticas 
decidiu atribuir, por unanimidade, a “Medalha 
de Mérito Municipal, grau Prata Dourada” ao P. 
Arnaldo de Moura, natural e Pároco de Pinho. 
Por seu lado, em Anelhe, a 20/10, os seus paro-
quianos prestaram-lhe homenagem com, além 
de outras acções, a representação de “O Sol-
dado Vigilante”, baseada num texto de Miguel 
de Cervantes, com cenografia do Pintor João 
Vieira, o autor dos vitrais da nossa Sé Catedral. 
Aqui fica o registo e a congratulação por ver 
reconhecida a acção deste sacerdote simples, 
afável e culto que, para além de Pároco de vá-
rias Paróquias, desempenhou as elevadas fun-
ções de professor e Director Espiritual do nosso 
Seminário durante quase uma década.

Sacerdote falecido
P. António Garcia 

Fernandes
A 11 de 

Novembro , 
faleceu este 
sacerdote, à 
altura, Pároco 
de Bragado e 
C a p e l u d o s 
há 42 anos, 
e de Vreia 
de Bornes há 
25, todas no 
Concelho de 
Vila Pouca 
de Aguiar. 
Nasceu a 31 
de Janeiro de 1931, em Soutelinho da Raia, 
Chaves, onde foi a sepultar.

As Paróquias por ele servidas passaram 
ao cuidado pastoral dos Párocos vizinhos, 
em acumulação com as que já tinham: a 
de Capeludos passou para o P. José Carlos 
Moura e as de Bragado e Vreia de Bornes 
para o P. Domingos Lage.

Despertar da fé
Realizaram-se no passado mês de No-

vembro dois Cursilhos de Cristandade na 
Casa Diocesana, em Vila Real, um para 
senhoras outo para homens, e também um 
Convívio Fraterno para jovens, este no 
Colégio Salesiano de Poiares, Régua.

Uma experiência de três dias de en-
contro de cada um consigo próprio, com 
Deus e com os outros que servem como 
alavanca e despertador da fé para uma vi-
vência cristã mais comprometida.
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Frente à decisão judi-
cial que obrigou a retirar o 
Crucifixo duma escola, em 
Espanha, o arcebispo Ra-
vasi, presidente do Ponti-
fício Conselho da Cultura, 
disse que a identidade cul-
tural é uma grande riqueza 
e afastar os valores cristãos 
do nosso horizonte é perder 
a face, não sendo possível 
dialogar com pessoas sem 
rosto, como dizia Elliot. 
Recordou o que a escritora 
hebraica Natália Ginzburg, 
escreveu, no jornal comu-
nista “L’Unità” de 22 de 
Março de 1988, no artigo 
“Não retireis o Crucifixo”, 
onde explica que “o cruci-
fixo faz parte da história do 
mundo”. Vale a pena resu-
mir este artigo, para des-
cobrirmos a eloquência do 
Crucificado e, ignaros do 
grande tesouro da fé cristã, 
verificarmos o que Ele re-
presenta para a humanida-
de. Diz Natália Ginzburg: 
“O crucifixo não gera dis-
criminação. Cala. É ima-
gem da revolução cristã, 
que espalhou pelo mundo a 
ideia de igualdade entre os 
homens até então ausente. 
A revolução cristã mudou 
o mundo... O crucifixo é 
símbolo da dor humana... 
sinal da solidão na morte. 
Não conheço outros sinais 
que manifestem com tanta 
força o sentido do nosso 

A miopia laicista e a eloquência do Crucifixo

No Ano Santo     Diocese peregrina pelos “passos de S. paulo”

destino humano. O crucifi-
xo faz parte da história do 
mundo. Para os católicos, 
Jesus Cristo é o Filho de 
Deus. Para os não católi-
cos, pode ser simplesmente 
a imagem dum que foi ven-
dido, traído, martirizado e 
morto na cruz por amor 
de Deus e do próximo. 
O ateu cancela a ideia de 
Deus, mas conserva a ideia 
de próximo. Dir-se-á que 
muitos foram vendidos, 
traídos, martirizados pela 
sua fé, em favor do próxi-
mo e das gerações futuras e 
deles não existem imagens 
nas paredes. É verdade, 
mas o crucifixo representa-
os a todos... porque antes 
de Cristo ninguém disse 
que os homens são iguais 
e todos irmãos uns dos ou-
tros, ricos e pobres, cren-
tes e não crentes, hebreus 
ou não hebreus, negros e 
brancos e ninguém antes 
dele disse que no centro da 
nossa existência devemos 
colocar a solidariedade 
entre os homens.... Jesus 
Cristo carregou a cruz... 
E todos levamos o peso 
duma grande desventura a 
que chamamos cruz, mes-
mo não sendo católicos, 
pois é muito forte e des-
de há séculos se imprimiu 
a ideia da cruz no nosso 
pensamento”.(...). Sempre 
pensamos nalgumas pa-

lavras de Cristo, sejamos 
nós laicos, ateus ou que se 
quiser, pois elas flutuam 
igualmente no nosso pen-
samento. Ele disse ‘ama 
o teu próximo como a ti 
mesmo’. Eram já palavras 
escritas no Anti-
go Testamento, 
mas tornaram-se 
o fundamento da 
revolução cristã. 
Elas são a chave 
de tudo”.

O amor ao 
próximo é a cha-
ve de tudo. Cris-
to e a sua morte 
pertencem à his-
tória do mundo 
e à nossa identi-
dade. É trágica 
miopia, negação 
de nós mesmos e 
dos valores que 
plasmaram a nos-
sa cultura, o não 
querer reconhe-
cer isto, como 
disse Bento XVI 
ao denunciar o 
‘pragmatismo, 
impregnado de 
tendências lai-
cistas e relativistas, a negar 
aos cristãos o direito de in-
tervir no debate público ou 
a lhes desqualificar o con-
tributo para, dizem, não 
tutelar privilégios injustifi-
cados’. A Europa teima na 
“apostasia de si mesma”, 

duvida da sua identidade, 
antes de abandonar Deus, 
como disse o Papa, nos 50 
anos do Tratado de Roma, 
a 25 de Março de 2007, 
aos Bispos da COMECE, 
ao exortar a construir “uma 

nova Europa, realística mas 
não cínica, rica de ideias e 
livre de ilusões ingénuas, 
inspirada na perene e vivi-
ficante verdade do Evange-
lho”.

Após a assinatura do 
Tratado de Roma (25 de 

Março de 1957), Paul Hen-
ry Spaak, não católico e 
não crente, reconheceu, em 
Bruxelas, na Câmara dos 
Representantes, a 13 de 
Maio de 1957: “Não pos-
so deixar de constatar que 
esta civilização ocidental 
nasceu um pouco antes de 
Jesus Cristo, na Grécia, 

que ela foi confirmada 
pelo ensino de Cristo 
e que ela está baseada 
sobre uma coisa muito 
essencial, uma coisa que 
se nós a adoptarmos, 
contém, em si mesma, 
um número incalculável 
de consequências. É que 
esta civilização cristã 
foi feita à medida do ho-
mem porque assenta so-
bre esta ideia essencial 
do respeito da pessoa 
humana”. 

Theodor Heuss, pre-
sidente da Alemanha, 
após a Segunda Guerra 
Mundial, dizia: a Eu-
ropa assenta, em três 
colinas, na Acrópole de 
Atenas, no Capitólio de 
Roma e no Monte Cal-
vário de Jerusalém. É 
para Cristo crucificado, 
para os crucifixos es-
palhados pela Europa e 
pelo mundo que Natália 

Ginzburg e as pessoas ho-
nestas e sensatas nos con-
vidam a olhar, porque Ele 
pertence à história do mun-
do, é factor de civilização 
e de cultura, a abraçar e 

Para assinalar este Ano 
Jubilar, praticamente, todas 
as Dioceses portuguesas 
estão a incluir uma pere-
grinação pelos «passos de 
S. Paulo» na Ásia Menor. 
E a nossa não é excepção, 
pois confiou ao Centro Ca-
tólico de Cultura a tarefa 
dessa organização.

Será de 21 a 28 de Fe-
vereiro de 2008. Visitar-
se-á a actual capital da 
Turquia, Istambul, com as 
suas preciosidades arqui-
tectónicas, particularmente 
as igrejas-museu de Santa 
Sofia e a de S. Salvador de 

Chora. Daí parte-se para 
Antioquia, cidade de onde 
S. Paulo partiu em todas a 
s suas três viagens apostó-
licas. De seguida, vai-se a 
Tarso, terra da naturalidade 
de S. Paulo, onde ainda se 
encontram os restos que se 
dizem ser a casa e o poço 
da sua família.

Momento importante é 
a visita à região da Capa-
dócia, onde o cristianismo 
floresceu e donde surgiram 
algumas das maiores inte-
ligências da fé: os três «Pa-
dres da Igreja», S. Gregó-
rio de Nizza, S. Gregório 

de Nazianzo e S. Basílio. 
Ainda hoje se vêm dezenas 
de antigas capelas de mos-
teiros ricamente ornadas 
com pinturas bizantinas.

Passa-se também por 
Konya, antiga capital do 
império seldjúcida e por 
Pamukkale, Património 
Mundial da Humanidade 
devido às suas curiosas 
formações calcárias. E, fi-
nalmente, visita-se Éfeso, 
cidade tão ligada ao Após-
tolo -Carta aos Efésios- e 
à Igreja primitiva, pois aí 
decorreu um dos mais cé-
lebres Concílios Ecuméni-

cos. Visitar-se-á, ainda, a 
«Casa da Virgem Maria», 
na qual, segundo a tradição, 
terá vivido Nossa Senhora 
em companhia do Apósto-
lo S. João. Costuma-se di-
zer que é este o único lugar 
no mundo onde os cristãos 
rezam lado a lado com os 
muçulmanos, pois estes 
também veneram a Mãe de 
Jesus.

Esta peregrinação será 
acompanhada pelo P. An-
tónio Paulo, do Seminário. 
Informações pelos telefo-
nes 259 322 034 e 938 907 
856.
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