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BISPO DIOCESANO, EM MURÇA

“O cristão não está no mundo de asas erguidas 

para voar nas nuvens, mas para o transformar 

e ser o seu sal e a sua luz”

O ANO PAULINO

Carta de Paulo aos Transmontanos

Cont. p. 2

Como foi amplamente anunciado, no passado Domingo, 7 de Junho, celebrou-se o Dia da Diocese, em 
Murça. Uma verdadeira multidão de crentes, acompanhados das bandeiras das suas Paróquias, quiseram tes-
temunhar e celebrar uma fé que sabe bem que a Igreja de Jesus Cristo se organiza territorialmente à volta de 

um sucessor dos Apóstolos. E que a esse sucessor chama «Bispo» e ao território, «Diocese».

Atenção à formação

Logo à chegada, um bem or-
ganizado grupo de recepção, en-
quanto dava as boas vindas aos 
participantes, num gesto típico 
da sensibilidade cristã, mimava-
os com produtos típicos da zona: 
doçaria, bola de carne, bebidas, 
etc. Depois, iniciaram-se as ac-
tividades formativas, de acordo 
com o nível etário dos partici-
pantes. Assim, enquanto as crian-
ças se deslocavam para o pavi-
lhão gimnodesportivo da Escola 
E.B.2,3 para um atelier de pintura 
sobre S. Paulo e os adolescentes 
iniciavam um pedypaper sobre o 
mesmo tema, os adultos e os jo-
vens dirigiram-se ao auditório da 
biblioteca pública para uma pro-
funda conferência sobre “S. Pau-
lo e a Igreja, a Igreja de S. Pau-

lo”, proferida pelo professor da 
Universidade Católica, Dr. José 
Carlos Carvalho. Pena foi que o 
espaço não comportasse, sequer, 
uma terça ou quarta da parte dos 
interessados em assistir.

Feito o resumo da mesma pelo 
senhor Bispo, seguiu-se trabalho 
de grupos: os jovens, divididos 
em quatro grupos, iniciaram ou-
tros tantos percurso sobre as “ci-
dades de S. Paulo”, programados 
e orientados pelos alunos do Se-
minário Maior, e os adultos divi-
diram-se em vários outros grupos 
para, sob a orientação de especí-
ficos professores de EMRC e nos 
mais diversos locais, continuarem 
a reflexão iniciada no auditório. 
Entretanto, o Bispo Diocesano, 
o Coadjutor e o Coordenador da 
Pastoral iam visitando os diversos 
grupos em funcionamento.

O impressionante 
momento celebrativo

De tarde, após o almoço, deu-
se início à majestosa procissão 
de entrada para a Eucaristia, ce-
lebrada no Estádio Municipal, já 
com a presença de praticamente 
todos os sacerdotes diocesanos. 
As bandeiras paroquiais, a ban-
da de música de Murça e a de S. 
Mamede de Ribatua, os acólitos 
de praticamente todas as Paró-
quias da Zona Pastoral do Douro 
II (Murça e Alijó) e uma imensa 
multidão que nem sequer a forte 
chuvada demoveu, tudo isto pro-
piciou uma visão espectacular e 
fez desta celebração um aconte-
cimento memorável.

1 - Depois das três viagens que fiz por cidades antigas - Antioquia, Éfeso, Tessalónica, Atenas, Corinto, 
Filipos, Roma e Jerusalém, e as da Galácia, - visitei as aldeias, vilas e cidades  da diocese de Vila Real, que 
trago no coração. 

Agora que estou mais velho e 
sinto já não poder visitar-vos no-
vamente, escrevo-vos esta carta 
para vos agradecer o acolhimen-
to que me destes, semelhante 
ao dos Fiipenses, em que nada 
faltou: pão e vitela de Barroso; 
azeite de Murça e de Valpaços; 
vinho maduro do Douro e verde 
de Ribeira de Pena e de Mondim; 
águas das Pedras, de Vidago e de 
Carvalhelhos; presunto de Boti-
cas e cordeiros de Alijó; fruta da 

Terra Quente, castanha de Carra-
zedo de Montenegro e da Cam-
peã, mel e doces de toda a parte. 

Aproveito para vos manifes-
tar algumas preocupações, de 
natureza económica e de índole 
cultural. Andam interligadas. 

2 - O povo está a fugir das aldeias 
para as vilas e cidades, em busca 
de trabalho, de melhores condi-
ções de vida e de conforto: ser-
viços de saúde, escolas e ensino, 

comércio mais alargado, negócios 
de casas e de terrenos. Alguns até 
vão para o estrangeiro, como os 
antigos judeus que encontrei por 
toda a parte. Realmente, tendo de 
pagar sementes, adubos, sulfatos 
e salários ao preço da indústria 
e vender os produtos da terra ao 
preço da chuva, a terra fica para 
distracção dos reformados. As ci-
dades, um mundo que eu conhe-
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Comunicado

Conselho de Presbíteros debate 
festas e actual crise económica

Sob a presidência do Bispo Diocesano, senhor D. Joaquim Gonçalves, e com a presença 
do Bispo Coadjutor, senhor D. Amândio Tomás, a 1 de Maio reuniu o Conselho de Pres-
bíteros da Diocese de Vila Real em sessão ordinária. De seguida, dá-se conta dos assuntos 
reflectidos e posições assumidas.

1. O ponto principal da 
agenda consistiu numa re-
flexão sobre a celebração 
das festas religiosas. A este 
propósito, o Conselho veri-
ficou, com alegria, que mui-
to se tem feito para as re-
conduzir ao seu verdadeiro 
espírito de culto divino, pie-
dade popular esclarecida e 
são convívio em meios, por 
vezes, isolados. Entretanto, 
também nota uma forte ten-
tativa de adulteração deste 
espírito por parte de uma 
cultura secularizada que, de 
ânimo leve, recorre a meios 
nem sempre consentâneos 
com a fé cristã, mormente 
em determinado género de 
espectáculos.

Este Conselho reafir-
mou a impossibilidade de 
comissões auto-nomeadas 
organizarem programas sem 
o assentimento da Comissão 
Fabriqueira, presidida pelo 
Pároco. E pediu à autorida-
de diocesana que faça actu-
alizar as normas em vigor, 
pois já datam de 1993.
2. Coordenaram-se activi-
dades que marcarão a vida 
diocesana nos tempos pró-
ximos: celebração do cin-
quentenário do monumento 
a Cristo Rei, em Almada, 
Simpósio “Reinventar a so-
lidariedade”, na FIL, Dia da 
Diocese de Vila Real, em 
Murça, Visita das relíquias 
de Santa Margarida Maria 
Alacoque, à Sé de Vila Real, 
Simpósio do Clero, em Fá-
tima, etc.
3. Em ordem à organização 
do Plano Pastoral para o 
próximo ano de 2009/2010, 
o Conselho propôs que tudo 
se inserisse sob o espírito 
do jubileu do senhor Bispo, 
pois vai celebrar 50 anos 
de Ordenação Sacerdotal. 
Nesta linha, para além das 
actividades a desenvolver 
pelos diversos sectores da 
pastoral, propôs-se a reali-
zação, a 4 e 5 de Junho de 
2010, de dois dias intensos 
de formação litúrgica para 
leigos e sacerdotes, parti-

cularmente voltada para os 
Ministros Extraordinários da 
Comunhão e Animadores de 
Assembleias Dominicais na 
ausência do Presbítero. Esta 
acção de formação termina-
rá com a celebração do Dia 
da Diocese, a 6 de Junho.

Foram ainda referidos 
alguns aspectos relativos ao 
“Ano Sacerdotal”, anuncia-
do já para toda a Igreja uni-
versal, e à Pastoral juvenil, 
até porque há que valorizar a 
Jornada Mundial da Juven-
tude, a decorrer em Madrid, 
em Agosto de 2010.
4. Preocupado pelo bem 
dos seus fiéis e dos outros 
homens e mulheres que vi-
vem por estas terras de Trás-
os-Montes e Alto Douro, 
este Conselho debruçou-se 
ainda sobre o presente mo-
mento socioeconómico. E 
verificou, com muita preo-
cupação, que, em diversos 
sectores, a realidade é muito 
problemática, embora não 
haja consciência disso pelo 
facto de os meios de comu-
nicação social a não referi-
rem. O que leva ao acentuar 
do fenómeno migratório, 
com uma irrecuperável e 
sistemática desertificação 
do interior.

De facto, como entre nós 
quase não existe industria-
lização, não há notícia de 
grandes fábricas que fechas-
sem ou de inúmeras pessoas 
que, de um momento para o 
outro, fossem atiradas para o 
desemprego. Mas verifica-se 
que, como acontecia até um 
passado relativamente re-
cente, não se têm constituído 
microempresas, um sector 
importante de doação de tra-
balho, há uma fortíssima cri-
se na construção civil, com 
empresas já extintas e outras 
em risco de o serem, e largos 
sectores da população, mor-
mente os jovens, perderam 
o emprego na construção 
civil em Espanha. O fenó-
meno só não é mais visível 
porque estes desempregados 
ou emigram ou se dedicam 

a uma agricultura de subsis-
tência que mal lhes dá para 
sobreviver.

Acresce a isto a fortíssi-
ma crise do Douro, crise que 
vem de longe e parece estru-
tural. Os pequenos proprie-
tários rurais estão em risco 
de insolvência e há o perigo 
de uma concentração, ainda 
maior, da propriedade nas 
mãos de empresas comer-
ciais, as quais, obviamente, 
só cultivarão as vinhas e só 
darão trabalho se isso for 
rentável. Pelo conhecimento 
que tem da realidade, este 
Conselho sabe que a culpa 
se deve, em grande parte, ao 
poder central que não tem 
tido a coragem de correc-
ções estruturais, mas tam-
bém a dirigentes do sector 
vitivinícola, mormente aos 
órgãos de algumas adegas 
cooperativas, que, conscien-
te ou inconscientemente, 
têm seguido políticas que 
não correspondem aos le-
gítimos interesses dos seus 
associados.

Á homilia, D. Joaquim Gonçalves desenvolveu 
uma oportuna catequese sobre a Santíssima Trindade, 
solenidade litúrgica do dia, bem como sobre a eco-
nomia da fé que daí se retira para a nossa situação 
histórico-cultural concreta. A este nível, insistiu na ne-
cessidade de o cristão reafirmar, ao nosso mundo, uma 
esclarecida inteligência das coisas e da vida, até como 
forma de desfazer uma «cultura do nevoeiro» que, a 
partir do exterior, muitos pretendem fazer passar como 
o último grito da modernidade, e limitar-se ao culto. 
Foi neste contexto que alertou para a necessidade de 
o cristão estar no mundo não só como sua alma, mas 
também como sua inteligência de bom senso, para o 
pleno cumprimento da função que nos incutiu o Se-
nhor Jesus Cristo: ser sal da terra e luz do mundo. “O 
próprio mistério da Santíssima Trindade - disse - foi-
nos revelado gradualmente, à medida que se conhecia 
a relação de Deus com o mundo criado”.

Para o ano, em Sabrosa

No final, numa apresentação cénica emocionan-
te, os cristãos do Douro II passaram o testemunho da 
organização do próximo Dia da Diocese, no primeiro 
Domingo de Junho de 2010, aos seus irmãos de Sabro-
sa. Uma criança, um jovem, uma família, uma idosa e 
um padre, com o texto que se publica ao lado, entre-
garam algum símbolo de ressonância paulina, como 
que a testemunhar uma fé compartida e que a todos 
compromete nas tarefas da Igreja diocesana. E fez-se 
o agradecimento às muitas instituições que colabora-
ram na organização: desde os organismos eclesiais até 
às instituições laicais, com relevo para a Câmara de 
Murça, Junta de Freguesia, Centro de Saúde, Bombei-
ros, Adega Vitivinícola e Cooperativa de Oliviculto-
res, Misericórdia, as duas Escola Públicas e a Escola 
Profissional, etc. Sem esquecer o Pároco local, o P. 
Sérgio Dinis, “a alma, o corpo e as mãos” de toda a 
organização.

Dia da Diocese em Murça
Cont. p. 1
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S. Paulo na Europa e na Ilha de Malta

Conquistado pelo Senhor, Paulo fez-se servo para ganhar para Cristo 
o maior número de pessoas (1 Cor 9,19), evangelizando parte da Europa, 
antes de evangelizar a província romana da Ásia, mais próxima de An-
tioquia. Finalmente, na viagem para Roma, como prisioneiro, lançou as 
bases duma comunidade cristã vigorosa. 

1. A Europa: objectivo da se-
gunda viagem missionária de 
Paulo

No início da segunda viagem, 
numa nova secção dos Actos dos 
Apóstolos, diz o texto: “Passados 
uns dias, Paulo disse a Barnabé: 
voltemos a visitar os irmãos das 
cidades onde anunciamos a pala-
vra do Senhor, para ver como se 
encontram”(Act 15,36).  E como 
Abraão e Lot se separaram por cau-
sa dos servos (Gen 13), assim Paulo 
se separou de Barnabé, por causa de 
João Marcos, que os abandonara na 
primeira viagem. Mas terá havido 
outros motivos? A pressa do novo 
convertido, impaciente, que quer 
chegar, rapidamente e em força, a 
todo o mundo, queimando etapas? 
Ou o interesse e pressa do narrador a 
apresentar o Apóstolo a evangelizar 
a sua terra? 

A sequência narrativa mostra a 
pressa de Paulo deixar a Ásia, para 
chegar à Europa, porque o Espírito 
o impedia de “pregar na Ásia e pas-
sar pela Bitínia” (Act 16,6-7). Da 
viagem de Antioquia a Tróade diz-
se: “nas cidades por onde passavam, 
transmitiam e recomendavam aos 
irmãos que cumprissem as decisões 
dos Apóstolos e anciãos de Jerusa-
lém; assim, as igrejas eram confir-
madas na fé e cresciam em número 
de dia para dia” (Act 16,4-5). É pou-
co para falar de tão longa viagem e 
esforço. A visão de Paulo: “passa à 
Macedónia e vem ajudar-nos”, mos-
tra a vontade de passar à Europa. 

O autor, testemunha ocular, no 
‘nós’ da primeira pessoa (Act 16,10-
17;20,5-15;21,1-18;27,1-28,16), 
quer mostrar Paulo na Europa, tal-
vez a sua terra. De Antioquia a Tróa-
de bastam-lhe as duas pinceladas do 
sumário referido.   

Paulo sabe que Deus o chama 
à Macedónia (Act 16,9-10) e, pela 
via Egnácia, a Roma e aos confins 
do império, conforme o mandato de 
Jesus: “sereis minhas testemunhas 
em Jerusalém, na Samaria e até aos 
confins do mundo”(1,8). Para o au-
tor dos Actos, a obra não termina, 
em Roma, com Paulo a pregar. O 
Evangelho difunde-se pelo anúncio 
da Igreja, missionária e pregoeira do 
Ressuscitado, ontem hoje e sempre 
(Act 28,30-31).

2. Com Paulo, a cultura hele-
nista evangelizada volta à Eu-
ropa

Com Alexandre Magno, o hele-
nismo conquistou o Médio Oriente 
desde a Macedónia e, com Paulo, 
voltou à Europa, como veículo do 
Evangelho, pregado em grego, tra-
duzido e incarnado, na cultura he-
lenista. Paulo, judeu e fariseu he-
lenista, culturalmente na fronteira, 
plasmado pela fé e cultura hebraica, 
pela filosofia grega e pelo direito 
e agir dos dominadores romanos, 
recebeu o dom da fé, no Messias 
morto e ressuscitado, convertendo-
se em instrumento de eleição pro-
videncial para a salvação dos 
gentios, baptizando assim a 
cultura hebraica e helenista. 
O Evangelho chegou a Fili-
pos, cidade de Filipe, pai de 
Alexandre, colónia romana e 
a primeira cidade da Europa a 
ser evangelizada, onde surgiu 
uma comunidade cristã, viva, 
generosa e tão cara ao Após-
tolo que lhe viria a escrever 
uma Carta jubilosa e grata.  

A tradição aponta “Lu-
cas, o caríssimo médico”(Cl 
4,14) e companheiro de Pau-
lo, como autor dos Actos dos 
Apóstolos, o qual, no ‘nós’ da 
primeira pessoa, se esconde 
ao narrar a entrada em Filipos, 
que poderia ser a sua terra.

Com o desvio para a Acaia, Lu-
cas não mata o desejo de Paulo ir 
a Roma, apenas o adia. Diz, no en-
tanto, que a Europa foi, em parte, 
evangelizada antes da província ro-
mana da Ásia e de Éfeso, a capital. 
Depois, após idas e vindas de Éfeso 
à Acaia e à Macedónia e da evange-
lização da província da Ásia, Lucas 
vai com Paulo, por Tróade e Mileto, 
até Jerusalém, para o acompanhar, 
no final a Roma, para ser julgado 
(Act.27,1-28,16).

3. Lucas, com Aristarco, com-
panheiro de Paulo, em Malta 
e Roma

A narração da fonte “nós”, do 
autor como testemunha, segue na 
viagem de Cesareia a Roma, onde o 
livro acaba, sem falar da morte do 
Apóstolo (Act 27,1 ss). Lucas es-

quece que Paulo é um prisioneiro, 
coarctado, por muito bons que sejam 
o comandante do navio e as autori-
dades romanas para com ele.

O autor regista, no seu diário de 
bordo, pormenores e conhecimen-
tos de arte náutica. Ao contrário de 
Jonas, Paulo salva, opera prodígios, 
conforta a tripulação, na viagem e 
no naufrágio. Entra como herói, em 
Roma, recebido pela comunidade e  
“proclamava o Reino de Deus e en-
sinava o que diz respeito ao Senhor 
Jesus, com toda a liberdade e sem 
impedimento” (Act 28,31), apesar 
de preso, com residência fixa.  

O último capítulo dos Actos abre 
com a chegada a Malta, a Melita dos 
Fenícios. Os nativos, ditos “bárba-
ros”, por não falarem grego, mas 
uma espécie de púnico, com muita 
humanidade ou ‘filantropia’, como 
diz o texto (Act 28,1-10), recebem-
nos. 

Em Malta, Paulo não pregou, 
pois não conhecia a língua, mas fez 
bem, manifestou amor e compaixão, 
curou e fez prodígios, deixou rastos 
da breve passagem de três meses 
pela ilha. Esses sinais e demonstra-
ções de afecto, para com um povo 
‘bárbaro’, frutificou na devoção e 
piedade popular dos Malteses em re-
lação ao Apóstolo, padroeiro princi-
pal da ilha, e nos muitos monumen-
tos e Igrejas Católicas e Anglicanas 
que lhe são dedicadas. O testemu-
nho cristão é sobretudo coerência e 
a santidade de vida que se manifesta 
na caridade e nas boas obras em fa-
vor do próximo.

A República de Malta é, desde 
2004, o mais pequeno país da União 
Europeia, com 316 Km2 e 400.000 
habitantes e com a maior densidade 
de pessoas por metro quadrado, na 
Comunidade Europeia. Malta é tam-

bém o país mais cristão da Europa, 
com mais de 98 por cento de cató-
licos e uma cultura anterior à época 
das pirâmides egípcias.

O Maltês é uma língua semita. 
Em centenas de Igrejas e fora delas 
os Católicos rezam a Deus, a Alla 
(árabe Allah) ou Sultan Alla, Senhor 
Deus, São muito devotos da “Mãe 
de Alla”, isto é, a Mãe de Deus. Na 
ilha e diocese de Gozo, parte da Re-
pública de Malta, a Virgem Santís-
sima é particularmente venerada no 
Santuário de Ta’ Pinu, que celebrou, 
em 2008, os 125 anos de existência.  

Foi, cerca do ano 60, que o bar-
co naufragado com Paulo, o compa-
nheiro Aristarco, macedónio de Tes-
salónica e o autor dos Actos, atracou 
em Malta.

Desde o século XVI, Malta foi 
sede da Ordem Militar dos Cavalei-
ros de S. João, expulsos de Rodes 
por Solimão Magnífico, em 1522, 
chamada Ordem Malta, desde que 
o imperador Carlos V lhes entregou 
a ilha. Depois de 268 anos de per-
manência, em 1798, Napoleão desa-

lojou a Ordem de Malta, que agora 
tem a sua sede, em Roma. 

Malta tem S. Paulo como patro-
no e S. Públio, o governador da ilha, 
ao qual o Apóstolo baptizou e curou 
o pai, como seu primeiro bispo, san-
to co-patrono e herói nacional.

A passagem do Apóstolo por 
Malta não foi em vão, não se perdeu 
a sua memória, na devoção dos Mal-
teses, que são os mais cristãos de 
toda a Europa.

A pobreza de meios e o próprio 
desconhecimento da língua não são 
obstáculo à missionação desde que 
acompanhada pela coerência e ver-
dade do amor e seja continuada, 
como no caso o foi, por gerações 
de ilustres desconhecidos, que fo-
ram transmitindo, de pais a filhos, o 
património religioso e cristão rece-
bido.

 Amândio José Tomás
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  Dom Hélder da Câmara

UMA VIDA AO SERVIÇO DOS 
MAIS POBRES

NOTAS BIOGRÁFICAS

D. Hélder Câmara nas-
ceu na cidade brasileira de 
Fortaleza, estado do Ceará, 
a 7 de Fevereiro de 1909. Fi-
lho de uma família numero-
sa, teve mais 12 irmãos, aos 
14 anos entrou no Seminário 
da Prainha de São José, em 
Fortaleza, orientado pelos 
padres lazaristas, onde fez o 
curso preparatório e depois 
filosofia e teologia.

A sua ordenação sacer-
dotal foi no dia 15 de Agos-
to de 1931, aos 22 anos de 
idade. Cinco anos depois da 
ordenação foi enviado para 
o Rio de Janeiro, onde se 
tornou animador da Acção 
Católica Brasileira e, poste-
riormente, seu assistente na-
cional. Trabalhou ainda, an-
tes da ordenação episcopal, 
na Nunciatura Apostólica do 
Rio de Janeiro.

A 20 de Abril de 1952 
foi nomeado bispo auxiliar 
do Rio de Janeiro pelo papa 
Pio XII.

Foi um dos fundadores 
da Conferência Nacional dos 
Bispos Brasileiros (CNBB). 
Esta foi a precursora das 
Conferências Episcopais 
criadas, mais tarde, pelo II 
Concílio do Vaticano.

Depois da aprovação da 
CNBB, da qual foi secre-
tário durante 12 anos, D. 
Hélder Câmara, também es-
teve na origem do Conselho 
Episcopal Latino-America-
no (CELAM) que teve apro-
vação pontifícia em 1955. 
Então acumulou o cargo de 
Secretário-Geral da CNBB 
e de Vice-presidente da CE-
LAM.

A 12 de Março de 1964 
foi nomeado, pelo papa Pau-
lo VI, arcebispo de Olinda e 

Ao recordar D. Hélder Câmara, no ano centenário do seu nascimento, vem 
à nossa memória a sua visita ao Seminário Maior do Porto que teve lugar no dia 
16 de Abril de 1986. É impossível não pensar na figura pequena, mas carismá-
tica, humilde e bondosa deste bispo que falava com entusiasmo do seu povo e 
da Igreja no Brasil, do que é ser cristão, viver e testemunhar a fé em situações 
adversas e de como ela nos deve levar a estar ao serviço dos mais pobres: “ser 
a voz dos que não têm voz”.

A passagem deste centenário é também, para os cristãos de hoje, uma opor-
tunidade de descobrir D. Hélder Câmara como homem de Deus, servidor da 
Igreja, pastor de todos e irmão dos pobres. Mas quem foi este bispo que marcou 
profundamente a Igreja do Brasil e provocou admiração em todo o mundo, 
tendo sido proposto, várias vezes, para o Prémio Nobel da Paz?

Recife, onde permanecerá, 
como bispo residencial, por 
mais de 20 anos. Preocupou-
se com o problema do desen-
volvimento e da pobreza em 
todo o nordeste brasileiro. 
A sua voz profética fazia-se 
ouvir, apesar das persegui-
ções que lhe moveram e de 
campanhas públicas de difa-
mação.

A 7 de Julho de 1980, 
durante a viagem de João 
Paulo II ao Brasil, o papa re-
abilitou publicamente a sua 
imagem ao abraçá-lo efusi-
vamente e dando-lhe o maior 
título de sempre: «Irmão dos 
pobres e meu irmão». 

Em Abril de 1985, o 
«bispo dos pobres» despe-
diu-se da sua diocese, de-
pois da Santa Sé ter aceite 
o seu pedido de resignação. 
Na celebração eucarística de 
despedida disse: “Pouco im-
porta que um bispo se jubile; 
a Igreja continua”. 

Morreu aos 90 anos, a 27 
de Agosto de 1999.

ENSINAMENTOS
D. Hélder Câmara ensi-

nava não só com palavras, 
mas também com acções 
muito concretas, como pode 
ser confirmado pelo seguin-
te episódio, relatado pelos 
seus biógrafos: “Quando foi 
consagrado bispo auxiliar 
do Rio de Janeiro, em 1952, 
D. Hélder Câmara abriu o 
palácio episcopal a todos: 
mendigos, desempregados, 
mães solteiras. O Cardeal D. 
Jaime mandou chamá-lo, di-
zendo-lhe que não era boni-
to ver toda aquela confusão 
e a sujidade que aqueles po-
bres traziam consigo, e se-
ria melhor que evitasse tais 
coisas. D. Hélder pensou um 
momento e, depois, tirou o 

anel episcopal 
da mão, dizen-
do: “Eminên-
cia, há poucos 
dias, durante 
a minha con-
sagração epis-
copal o senhor 
disse-me, pro-
nunciando a 
fórmula do ri-
tual: ”Eis que 
te ofereço o tesouro mais 
querido da Igreja de Cristo: 
os pobres. Como hoje o se-
nhor está a proibir-me esse 
tesouro, pode ficar também 
com o anel”.

Dias depois, recebeu 
uma carta do cardeal: conti-
nha o seu anel e a permissão 
para fazer aquilo que quises-
se no palácio episcopal”.   

Trabalhar com os pobres 
era a sua paixão. No entan-
to, da sua pena saíram várias 
obras literárias, entre elas, 
«O deserto é fértil» (1971), 
escritos doutrinais e temas 
da actualidade.

Os seus ensinamentos 
são variados o abrangem os 
mais diversos campos, mas 
todos têm como objectivo 
levar à descoberta do rosto 
de Jesus Cristo no pobre e a 
uma melhor vivência da fé 
em comunidade e na Igreja. 

O texto seguinte é reve-
lador de toda esta densidade 
espiritual: “Partir é, antes de 
tudo, sair de si. Romper a 
crosta de egoísmo que tende 
a aprisionar-nos no próprio 
eu.

Partir é não rodar, per-
manentemente, em torno de 
si, numa atitude de quem, na 
prática, se constitui centro 
do Mundo e da vida.

Parir é não rodar apenas 
em volta dos problemas das 
instituições a que pertence. 

Por mais importantes que 
elas sejam, maior é a hu-
manidade, a quem nos cabe 
servir.

Partir, mais do que devo-
rar estradas, cruzar mares ou 
atingir velocidades supersó-
nicas, é abrir-se aos outros, 
descobri-los, ir-lhes ao en-
contro.

Abrir-se às ideias, inclu-
sive contrárias às próprias, 
demonstra fôlego de bom 
caminheiro. Feliz de quem 
entende e vive este pen-
samento: “se discordas de 
mim, tu me enriqueces”.

Ter ao próprio lado quem 
só sabe dizer amén, quem 
concorda sempre, de ante-
mão e incondicionalmente, 
não é ter um companheiro 
mas, sim, uma sombra de 
si mesmo… É possível ca-
minhar sozinho. Mas o bom 
caminhante sabe que a gran-
de caminhada é a vida e esta 
supõe companheiros. Com-
panheiro, etimologicamente, 
é quem come o mesmo pão.

Feliz de quem se sente 
em perene caminhada e de 
quem vê no próximo um 
eventual e desejável compa-
nheiro.

O bom caminheiro pre-
ocupa-se com os compa-
nheiros desencorajados, sem 
ânimo, sem esperança… 
Adivinha o instante em que 
se encontram a um palmo do 

desespero. Apanha-os onde 
se encontram. Deixa que de-
sabafem e, com inteligência, 
com habilidade e, sobretu-
do, com amor, leva-os a re-
cobrar ânimo e voltar a ter 
gosto na caminhada.

Marchar por marchar 
não é ainda verdadeiramen-
te caminhar.

Caminhar é ir em busca 
de metas, de prever um fim, 
uma chegada, um desembar-
que.

Mas há caminhada e ca-
minhada… partir, caminhar 
significa mover-se e ajudar 
muitos outros a moverem-se 
no sentido de tudo fazer por 
um mundo mais justo e mais 
humano”(O deserto é fértil, 
pp. 35-36).

A dimensão espiritual da 
sua obra e vida, bem como 
a dimensão profética do seu 
ministério, são exemplos a 
serem lidos e imitados. Re-
visitar a obra e os ensina-
mentos de D. Hélder Câma-
ra, no ano centenário do seu 
nascimento, ajudar-nos-á, 
certamente, a descobrir a sua 
actualidade e a manter acesa 
a chama da esperança para 
nos empenharmos, também 
nós hoje, na construção de 
um mundo mais justo e mais 
fraterno.

 Pe. Abel Canavarro
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ço razoavelmente, são outra vez os 
centros de tudo: economia, política 
e cultura difundida pelos jornais, rá-
dios, escolas e televisões. Lembro-
vos, contudo, que a vida nas cidades 
tem os seus riscos: há mais massifi-
cação das pessoas, perdem-se as re-
lações pessoais e de vizinhança das 
aldeias, o sentimento de pertença a 
uma paróquia, e aumenta a confusão 
de ideias, de seitas e de partidos po-
líticos, como aconteceu em Éfeso e 
em Roma.  

Aflige-me também ver nos cen-
tros urbanos de Trás-os-Montes 
adultos escondidos a viver à custa 
de jovens, buscando lucros chorudos 
e rápidos com o pó que não vem da 
terra nem do suor do trabalho do dia. 
Há emigrantes regressados e outros 
de terras vizinhas que trouxeram 
para Trás-os-Montes o pior negócio. 
Herdeiros dos traficantes de mulhe-
res de Corinto, são uma praga e essa 
praga pode vir a refinar com o turis-
mo. 

3 - Por serem o futuro, preocupa-me 
sobretudo a vida dos jovens e das 
crianças. Nas cartas que escrevi aos 
cristãos das cidades antigas, quase 
não falo das crianças e dos jovens 
porque eles não tinham grande poder 
social e passavam o tempo junto dos 
pais em famílias alargadas, e parti-
cipavam nas reuniões da fé que se 
faziam à noite nas casas de família 
com os adultos. Recordo-me de um 
jovem que em Tróade caiu da janela 
do segundo andar de uma casa onde 
se fazia a reunião mas, com a bênção 
de Deus, voltou à vida. 

Hoje, as crianças e os jovens 
saem muito cedo de casa, passam o 
dia longe do olhar dos pais, entre-
gues a eles próprios e a professores 
estranhos. Verifiquei que alguns va-
gueiam pelos jardins, pelas ruas, pe-
los cafés e bares e clubes nocturnos; 
outros passam o tempo isolados no 
quarto, sentados junto de computa-
dores a fazerem viagens imaginárias 
pelo espaço, criando laços de amiza-
des sem rosto, com desconhecidos, e 
a ver fantasias eróticas. Isso tira-lhes 
o sentido da vida real, torna-os inca-
pazes de falar com pessoas de carne 
e osso, fogem das celebrações reli-
giosas e formam bandos fechados, à 
margem dos adultos. Trazem na ca-
beça uma enorme confusão de ideias 
e sentimentos e, parecendo saber 
muito, ignoram as coisas fundamen-
tais. Mesmo os que frequentam Uni-
versidades e Escolas Superiores têm 
uma cultura frágil, mal estruturada, 
sem raízes profundas e sem janelas 
abertas para Deus. 

Em tudo isto tem muita respon-

sabilidade quem manda nas escolas, 
sem verdadeiro programa de ensino 
e dificultando quem queira falar de 
Jesus às crianças e aos jovens. Al-
guns pais, por moda e por medo de 
serem antipáticos, ainda agravam a 
situação: levam os filhos para a gi-
nástica, para o ballet, para a piscina, 
para o Conservatório de música, nas 
horas em que deviam ir para as aulas 
de Moral, para a catequese e para a 
Eucaristia. Estão a criar uma geração 
de laicos, pretensamente evoluídos. 
Mais tarde, repetir-se-á o que acon-
teceu comigo em Atenas: quando eu 
falava aos adultos no areópago sobre 
Jesus morto e ressuscitado, chama-
ram-me papagaio e viraram-me as 
costas. Só lhes interessava conver-
sa fiada de filosofia estóica. Isso já 
acontece agora na idade juvenil: ao 
chegar a idade do crisma ou do casa-
mento, precisam de cunhas, de todas 
as dispensas do bispo e de uma con-
descendência especial para caberem 
nas festas cristãs. Cresceram à mar-
gem, sem oração, sem missa, sem 
sacramentos, e ficaram com umas 
generalidades insuficientes. Nem 
parecem transmontanos: moles, sem 
espírito de sacrifício, sem alegria. 
De entre tais jovens, onde é que se 
pode arranjar um novo Timóteo, um 
novo Tito, ou mesmo um Epafras, 
um Tíquico, um Epafrodito, ou uma 
mulher como Lídia e Febe ou um 
casal como Áquila e Priscila para 
servir a Igreja? 

Por falar de jovens, não posso 
deixar passar em branco a ligeireza 
como nas escolas se fala da sexua-
lidade. Baralha-se tudo, confundin-
do educação sexual e afectiva com 
informação técnica anticonceptiva e 
abortiva. Parece que, desde que não 
haja doenças nem mães adolescen-
tes, o Estado tudo permite! Até ofe-
rece abortos gratuitos. Uma tal dese-
ducação não a encontrei no mundo 
pagão. 

4 - Essa área da sexualidade, profun-
damente ligada à vida humana, à fa-
mília e ao tipo de civilização, vem a 
ser um filão aproveitado por grupos 
ideológicos e alguns políticos para 
tudo alterar. Fazem do casamento 
uma instituição banal, facilitam ao 
máximo o divórcio, colocando a li-
berdade individual e o prazer carnal 
acima  da família. Repetindo que o 
casamento não é só para ter filhos 
(coisa que toda agente sabe), deixam 
no ar a ideia de apoio à licenciosi-
dade e de menosprezo da natalidade. 
Em Roma e na Grécia era quase as-
sim, e deu no que deu. 

Depois vem a tentativa de es-
tender o «casamento» a pares do 

mesmo sexo, sempre sob a bandeira 
liberdade. Para isso inventam a dua-
lidade de «casamento homossexual» 
e «casamento heterossexual, para 
tudo encobrir com uma liberdade de-
mocrática de escolha! Ora desde que 
há raça humana, a palavra casamen-
to não precisa de adjectivo, significa 
sempre heterossexualidade. Falar de 
dois tipos de casamento seria como 
falar de «uvas» e «uvas de videira», 
como se houvesse duas. Basta dizer 
«uvas» e dizer «casamento», pois 
são coisas únicas. A invocação de 
«igualdade democrática» para jus-
tificar os tais casamentos é outra 
manobra, confundindo «igualdade 
democrática» com «igualdade bio-
lógica». Sei que se invoca o meu 
nome. De facto, nas minhas cartas 

ensinei que «não há homem nem 
mulher, grego ou judeu, escravo ou 
homem livre». Referia-me, porém, à 
capacidade e dignidade das pessoas 
diante de Deus, mas quando falei de 
casamento escrevi claramente que 
«o corpo do homem é para a mu-
lher, e o corpo da mulher é para o 
homem». Só faltava que por isso me 
chamassem discriminatório. A ami-
zade é uma coisa, não conhece dife-
renças de sexo, o casamento é outra 
e exige a diferença. Haja igualdade, 
mas nem tanto. 

Agora, a preparar o terreno para 
permitir a «adopção» de crianças por 
esses falsos casais, avançam com 
o termo «parentalidade» em vez de 
«paternidade». Fingem ignorar que 
«parentalidade» são relações afec-
tivas vagas, não determinadas pelo 
sexo, ao passo que a «paternidade» 

(pai e mãe) é inseparável do sexo. 
Todos temos múltipla parentalida-
de, mas uma só paternidade. Para o 
equilíbrio de uma criança, não lhe 
basta a «parentalidade», exige-se a 
paternidade. «A relação de pai não 
é uma relação vertical entre o pai e 
o filho. Para a criança, o pai real é 
o homem de uma mulher, o homem 
que fez dessa mulher a causa do seu 
desejo e, pelo seu corpo, se tornou o 
pai. A única garantia real da «função 
paternal» é um homem voltado para 
uma mulher» (Philipe Jullien).

Ao buscar aqueles artifícios, o 
legislador transforma-se em corrup-
tor oficial da linguagem, do raciocí-
nio e do direito, invertendo o sentido 
das palavras e a lógica natural. Já fez 
isso com a lei do aborto, ao falar de 
«interrupção voluntária da gravidez» 
porque não há interrupção mas «fim» 
da gravidez, morte, e isso violenta os 

médicos, os serviços hospitala-
res e os profissionais de saúde, 
forçando-os a desrespeitar os 
compromissos deontológicos 
assumidos na sua formatura.  É 
o triunfo da Sofística.

Este baralhar a realida-
de das coisas e da cultura faz 
lembrar o que escrevi na carta 
aos Romanos sobre os vícios 
de gregos e romanos que «in-
verteram a natureza e comete-
ram torpezas em seus corpos». 
Espero que vós, habituados 
a chamar as coisas pelos seus 
nomes, não vos deixeis seduzir 
pessoalmente nem consintais 
se faça uma tal lei. 

5 - Ao passar pelos vossos mon-
tes, encontrei cruzeiros encan-
tadores, uns pela arte  e outros 
pela sua candura. Ficaram-me 
os olhos neles. Fazem-me lem-
brar o tema da minha pregação 
de que Jesus Cristo é o centro 
de tudo, fonte de toda a pieda-
de e da civilização. Pareceu-

me, contudo, que alguns de vós não 
tomam a sério esses sinais. Em redor 
de alguns cruzeiros fazem-se festas 
religiosas com arraiais nocturnos e 
grupos tontos, a cantar baboseiras 
contrárias a esses monumentos de 
fé. Um cristianismo a brincar, sem 
paixão e sem dignidade, não tem 
graça nenhuma. Essa é uma doença 
de hoje, uma fé adocicada, burgue-
sa, que escolhe da religião somente 
o que convém, como se faz no res-
taurante, uma fé dita progressista, 
sem esforço e sem sal. Acautelai-vos 
dessa moda. Só merece ser calcada e 
desprezada. 

Uma babilónia religiosa análoga 
encontrei-a em Listra e em Éfeso, 
misturando religião com bruxedo, 
oração com negócios desonestos sob 
o pretexto de bairrismo, de cura de 

Carta de Paulo aos Transmontanos



6           Igreja Diocesana de Vila Real

                              NOTÍCIAS

Carta de Paulo aos transmontanos
Cont. p. 5

doenças estranhas e busca da paz de 
espírito. Nuns casos agem por igno-
rância cultural e religiosa, por falta 
de médicos suficientes e de medi-
camentos acessíveis, o que leva as 
pessoas a recorrem a curandeiros e a 
remédios de substituição; mas nou-
tros caos são os espertalhões da terra 
e os vindos de fora, que sabem o que 
andam a fazer e exploram os doentes 
e o povo.

6 - Na minha vida deparei-me vá-
rias vezes com autoridades mili-
tares, policiais, administrativas e 
judiciais. De um modo geral, eram 
boa gente: pessoas sensatas como o 
procônsul Sérgio Paulo de Chipre e 
o rei Agripa em Cesareia; serenas e 
sagazes como Galião da Acaia, de-
licadas como o centurião Júlio que 
me acompanhou durante a viagem 
de barco para o tribunal de Roma, e 
agradecidas como o governador de 
Malta. Mas também encontrei ar-
dilosos como o governador Félix e 
carreiristas como Festo. 

Trás-os-Montes foi sempre terra 
de militares, guardas, polícias e fis-
cais. Agora também há políticos. Nas 
minhas cartas antigas não convidei 
os cristãos a seguirem essa vocação 
porque, a princípio, eu pensava que 
o mundo chegara ao fim e ia acabar 
brevemente, e o importante era man-
ter os fiéis acima do mundo. Mais 
tarde percebi que o tempo que «ti-
nha chegado ao fim» era o tempo de 
espera do Messias mas não o tempo 
da história do mundo, e agora temos 
de colaborar com Jesus ressuscitado 
na organização da sociedade para 
que haja mundo novo. Nas cartas a 
Timóteo e a Tito, que escrevi no fim 
da minha vida, já falei disso um pou-
co. A vida das pessoas e das famílias 
depende muito dos bons políticos, 
sendo a política uma maneira de 
amar o próximo, como pensavam e 
agiram os grandes políticos cristãos 
que fundaram a «Comunidade Euro-
peia» para ajudar a Europa a viver 
em paz

Torna-se urgente preparar pes-
soas, sobretudo os jovens, para essa 
missão. Espalhou-se hoje a ideia de 
que a política nada tem a ver com 
a religião, bastando que as coisas 
se façam dentro da legalidade. Ora 
quem faz as leis são os políticos e 
podem fazê-las a seu jeito. É urgente 
lembrar que, antes e acima da legali-
dade, há princípios éticos de ordem 
natural que estão nos Mandamentos 
da Lei de Deus, e os políticos estão 
sujeitos a eles, mesmo não sendo ca-
tólicos. O que é específico dos cató-
licos são os mandamentos da Santa 
Igreja.

7 - Finalmente, queria agradecer 
a preciosa colaboração de muitas 
mulheres transmontanas, casadas 
e solteiras, e pedir-lhes que man-
tenham a sua dedicação. Deus 
colocou a mulher como a guardiã 
da vida, da fé e da beleza. Sem a 
mulher verdadeira, o mundo seria 
mais triste, teria menos gente a re-
zar, e seria mais feio. Por isso, tra-
balhei muito pela mudança do es-
tatuto da mulher do mundo pagão 
para o mundo cristão A promoção 
da mulher é um sinal dos novos 
tempos. Também aqui nem tudo fo-
ram rosas, e um cristão nunca pode 
embarcar num feminismo barato. 
Lembrai-vos das manobras das 
senhoras distintas de Icónio, dos 
nervos de Sínteque e Evódia em 
Filipos, das mulheres palradeiras e 
mandonas de Éfeso, e das dores de 
cabeça de Timóteo. Embora agra-
decido, não escolhi mulheres para 
o sacerdócio porque não encontrei 
na Bíblia essa tradição.  

8 - A última palavra é para os pres-
bíteros, os meus melhores colabo-
radores. Tanto quanto pude, colo-
quei-os em todas as comunidades 
que eram urbanas. Lembro-lhes 
que têm de ser homens da alegria 
pascal, de oração e de estudo como 
recomendei a Timóteo, e que o seu 
trabalho específico que é «pregar 
a Palavra» antes e depois do bap-
tismo (por via oral e escrita, pela 
rádio, televisão e Net, em reuniões 
de jovens e de noivos, de casais e 
de grupos apostólicos), «rezar e 
fazer rezar», e «organizar as co-
munidades» escolhendo e prepa-
rando cooperadores leigos. Leiam 
as cartas a Timóteo e a Tito onde 
está desenhado o rosto de pasto-
res, andarilhos que vão à procura 
de quem não vem. Jesus mandou 
«ir», e não se limitar a esperar que 
venham procurá-los à residência. 
Não basta a pregação nos actos ce-
lebrativos de que fala a carta aos 
Hebreus nem se fiem na fé cristã 
herdada por tradição. Vejam o que 
aconteceu aos Gálatas: na minha 
ausência, depressa entraram em 
dúvidas de fé.

Começo a ter saudades de to-
dos. Vou tentar escrever-vos de 
vez em quando e rezarei sempre 
por vós. Envio cumprimentos aos 
crismados e outros jovens, aos ca-
sados, aos leigos empenhados, e às 
autoridades. A escrita e assinatura 
desta carta são do meu punho. 

 Joaquim Gonçalves, 

 Bispo de Vila Real

“Esta festa do Corpo de Deus permite reunir as três expressões pau-
linas do «Corpo de Cristo»”, disse o senhor Bispo. Aproveitando a cir-
cunstância da celebração do Ano Paulino, D. Joaquim, antes da bênção 
do Santíssimo na praceta da Senhora da Conceição, lembrou a riqueza da 
mensagem de S. Paulo contida na expressão «Corpo de Cristo». 

“Paulo aplica esta expressão à pessoa de Jesus, à Igreja, e a cada um 
dos baptizados”. E continuou: “Em primeiro lugar, à pessoa de Jesus. 
Para um judeu, educado na concepção de Deus como realidade puramen-
te espiritual e distante cujo nome (Iavé) nem se podia pronunciar, o facto 
de Jesus se apresentar como Deus incarnado era uma novidade espantosa 
reveladora de Deus próximo e amigo do mundo! Paulo nunca se cansará 
de manifestar a sua surpresa e encanto, repetindo que Jesus é o Filho de 
Deus, «nascido de mulher» (Cartas aos Gálatas e a Tito) A nós, habitu-
ados ao presépio e ao sacrário, nem nos damos conta desta  novidade  
sentida por Paulo”. 

Em segundo lugar, sublinhou que Paulo diz que a Igreja é também 
«Corpo de Cristo», na media em que formamos todos um «corpo» do 
qual Cristo é a cabeça e nós seus membros (Cartas aos Colossenses e aos 
Efésios). Finalmente, o corpo humano de cada baptizado é «Corpo de 
Deus», porque templo do Espírito Santo (Cartas aos Coríntios).

E concluiu: “Estes três «corpos» andam interligados, e a ruína de um 
arrasta a dos outros dois. A cultura actual, ao negar a pessoa divina de 
Jesus e falar de um Deus distante e invisível, sem corpo, destruirá a Igreja 
de Jesus reduzindo-a a uma Igreja puramente espiritual, sem organiza-
ção; e desprezará o corpo humano, falando dele de modo vago, sem sexo. 
Se começarmos pelo desprezo do corpo concreto, iremos gradualmente 
destruir a Igreja e o conceito cristão de Deus. Por isso, congregados nesta 
celebração da Eucaristia como «Corpo de Deus», unamos o amor a este 
mistério ao amor pela Igreja e ao respeito pelo nosso próprio corpo”.

A festa principiou, como de costume, pela celebração da Missa so-
lene na Sé, às 17 horas, com a participação das autoridades. O cortejo 
eucarístico saiu às 18 horas, bem conduzido pelos escuteiros que, em 
número significativo, se integraram na majestosa procissão com outros 
jovens, as crianças, as religiosas, as delegações das paróquias do termo 
de Vila Real, as duas corporações dos Bombeiros, a Santa Casa da Mi-
sericórdia e o Clero. Às varas do palio pegaram sucessivamente as au-
toridades políticas, administrativas e policiais e os directores dos vários 
serviços públicos: Governador Civil, Presidente da Câmara e Vereadores, 
Juntas de freguesia, GNR, PSP, Quartel, Directores do Arquivo Distrital, 
da Segurança Social e de Escolas Públicas e outros, cuja presença o pre-
lado diocesano agradeceu no final lembrando que, em Vila Real, nunca se 
omitiu este cortejo eucarístico, mesmo em épocas conturbadas, e que, de 
ano para ano, ele vem a crescer em recolhimento e brilho litúrgico.

Em Vila Real

A FESTA DO «CORPO DE DEUS» 
NO ANO PAULINO
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N O T Í C I A S

Nos dias 8 e 9 de Junho
RELÍQUIAS DE SANTA 

MARGARIDA EM VILA REAL
Estiveram na Sé as relíquias de S.ta Margarida 

Maria Alacoque, santa francesa favorecida com 
visões do Sagrado Coração de Jesus e de cuja de-
voção se tornou a grande divulgadora. A vinda das 
relíquias inseriu-se nas celebrações do cinquente-
nário do Santuário Nacional de Cristo-Rei.

Espera-se que a passagem das relíquias pro-
voque uma renovação da devoção ao Sagrado 
Coração de Jesus, centro da mensagem de Santa 
Margarida Maria e do Monumento a Cristo-Rei. A 
(re)descoberta da mensagem do Coração de Jesus, 
uma mensagem de paz, de amor e de reconciliação, 
urge nos nosso dias e nas nossas comunidades.

“A Noite dos Museus”
BISPO DEBATE 

COM OS JOVENS A RELAÇÃO 
DA IGREJA COM A SOCIEDADE
Por proposta do Ministério da Cultura e da Comuni-

cação de França, desde 2005, comemora-se a “Noite dos 
Museus”, integrada nas celebrações do Dia Internacional 
dos Museus. Acolhendo gratuitamente os seus visitantes, 
os museus promovem iniciativas culturais e festivas desde 
o pôr-do-sol e até cerca da meia-noite.

Este ano, o Museu de Arqueologia e Numismática de 
Vila Real e o Museu da Vila Velha associaram-se à co-
memoração com um Colóquio, neste último, na noite de 
16 de Maio, denominado “Igreja e Sociedade: Diálogo 
Aberto”. Tratou-se de um evento na sequência da expo-
sição “Da Terra aos Povos: A Difusão do Cristianismo 
nos Primeiros Séculos”, que esteve patente no Museu de 
Numismática até ao passado dia 8 de Maio. Com este co-
lóquio, pretendeu-se fomentar uma conversa franca, aber-
ta e informal entre os jovens participantes e D. Joaquim 
Gonçalves, Bispo da Diocese de Vila Real. Foi estabeleci-
do que a temática seria geral para permitir a discussão de 
assuntos que qualquer participante quisesse lançar para a 
discussão.

Na Jornada Diocesana da Juventude
JOVENS «RECEBEM» 

NOVA CARTA DE S. PAULO
Como previsto, a 25 de Abril, a Diocese de Vila Real 

celebrou o seu Dia da Juventude, em Chaves. Presidiu o 
Bispo Diocesano, acompanhado pelo Bispo Coadjutor. 
Estiveram presentes jovens de todas as zonas pastorais da 
Diocese. Da parte de manhã, os representantes de cada Ar-
ciprestado apresentaram uma síntese do estudo/investiga-
ção realizado sobre cada uma das Cartas do Apóstolo, an-
tecipadamente distribuídas. De tarde, cada grupo encenou 
uma personagem ou facto referido nas Cartas, competindo 
aos outros jovens descobrir de quem se tratava.

A encerrar, D. Joaquim congratulou-se pela participa-
ção e pelo facto de os jovens terem realizado “os trabalhos 
de casa», pois estudaram as cartas e apresentaram-nas aos 
jovens participantes, de forma que todos ficaram com uma 
ideia geral dos escritos paulinos. E entregou-lhes uma 
«nova carta» do Apóstolo das Gentes, aí mesmo lida em 
voz alta e comentada.

Em Ano Paulino
BAIXO TÂMEGA REALIZOU 

PEREGRINAÇÃO À SÉ
A 19 de Abril, segundo Domingo de Páscoa, a Sé de 

Vila Real sobrelotou-se com os cristãos do Baixo Tâme-
ga (concelhos de Mondim de Basto e Ribeira de Pena) os 
quais, com a totalidade dos seus Párocos, realizaram uma 
peregrinação no espírito do Ano Paulino.

Presidiu o Bispo diocesano. Na homilia, D. Joaquim 
ressaltou a teologia da Igreja, tão pregada pelo Apóstolo 
das Gentes. Falou na Igreja como povo pascal, daqueles 
que, ao contrário de S. Tomé, acreditam no Ressuscitado 
mesmo sem O verem. E lembrou os vectores fundamen-
tais da vida cristã: o baptismo, a vivência em comunidade, 
o perdão dos pecados e a eucaristia. São estes quatro vec-
tores que demarcam a fé que recebemos dos Apóstolos. 
Por isso, não viver neles, será, porventura, participar de 
outra fé, mas não da integridade da fé cristã.

De notar o excelente coro que animou a liturgia, um 
dos maiores que jamais cantaram na Sé de Vila Real: um 
conjunto de 170 vozes originárias de praticamente todas 
as Paróquias do Baixo Tâmega.

Santo António, em pintura

Seminário inaugura exposição de telas restauradas 
Integrada nas festas 

do Padroeiro da cidade de 
Vila Real, o senhor Bispo 
presidiu, a 27 de Junho, à 
abertura da exposição deno-
minada “As telas de Santo 
António do Seminário de 
Vila Real. Arte maneirista 
conventual”. Foi também 
apresentado o livro/catálogo 
da exposição, bem como um 
conjunto de postais dos cor-
reios, baseados nos quadros, 
e um calendário para 2010. 
Nesse catálogo, para além 
da reprodução dos quadros, 
há textos do Frei Arnaldo 
Araújo, P. João Parente e do 
Reitor do Seminário.

Trata-se de um conjunto 
de treze telas, datadas dos 
finais do século XVI ou iní-

cios do XVII, com cerca de 
105x105 cm cada uma, to-
das sobre a vida e milagres 
de Santo António, que aca-
bam de ser recuperadas 
graças ao contributo do 
mecenas Dr. Jean-Luc 
Guinoseau. Para além 
das telas, figuram na 
exposição mais duas tá-
buas também relativas 
a Santo António. No 
dia da abertura, esteve 
exposta uma outra tela, 
denominada “Santo 
António dos Esqueci-
dos”, propriedade do 
Museu de Vila Real.

A exposição, orga-
nizada pelo P. António 
Paulo, estará aberta ao 
público até 23 de De-

zembro, nas horas normais 
de expediente, com excep-
ção dos Domingos e mês de 
Agosto. A entrada é livre.

P. Lúcio

Coordenador para o 
sector socio-caritativo

Havendo necessidade de uma 
maior coordenação entre os dife-
rentes organismos e instituições 
que trabalham no sector cari-
tativo e da assistência, o Bispo 
Diocesano nomeou um sacerdote 
para proceder a essa tarefa. É o 
P. Ernesto Lúcio, Pároco, Direc-
tor do Centro Social Paroquial 
da Cumieira e vice-presidente da 
Caritas Diocesana.

Sob a tutela vão ficar os ser-
viços da Caritas Diocesana, Ca-
ritas Paroquiais, Misericórdias 
e Centros Sociais e Paroquiais. 
Para além de fomentar o espírito 
caritativo, deverá, também, coor-
denar actividades, favorecer for-
mação e divulgar incentivos que 
possam surgir da parte do estado 
ou outros.

Um leigo, pela primeira vez

NOMEADO O NOVO 
RESPONSÁVEL PELO PATRIMÓNIO 

CULTURAL DA DIOCESE
A Diocese de Vila Real passou a ter um novo respon-

sável pela salvaguarda e fruição do património cultural, 
na pessoa do Dr. Manuel José da Silva Gonçalves, ac-
tualmente também Director do Arquivo Distrital de Vila 
Real.

Vão ser suas atribuições coordenar e valorizar o patri-
mónio cultural existente, mormente os bens móveis. Para 
isso, vai organizar o Arquivo Diocesano, na Casa do Car-
mo e, em Coordenação com a Vigararia Episcopal da Cul-
tura, da qual já fazia parte, promoverá o inventário da arte 
sacra do Arciprestado do Douro I (Concelhos da Régua, 
Santa Marta de Penaguião e Mesão Frio). Isto, não só com 
o objectivo de salvaguardar as peças móveis (imagens, 
pinturas, alfaias litúrgicas, etc.) que hoje correm sérios 
riscos de roubo por parte de organizações internacionais, 
mas também para conhecimento dos valores existentes 
em ordem à constituição do futuro Museu Diocesano, a 
instalar no edifício do Seminário, eventualmente em par-
ceria com o recém-inaugurado Museu do Douro.
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Reitor do Seminário eleito 
Bispo Auxiliar de Braga

No Seminário

Ser padre segundo o 
modelo de Jesus Cristo

Na Sé, na Jornada de santificação dos sacerdotes

Bispo preside à abertura do Ano Sacerdotal
contro mundial de sacerdotes na Praça 
de S. Pedro. Durante o ano jubilar, Ben-
to XVI proclamará o Santo Cura d’Ars 
“padroeiro de todos os sacerdotes do 
mundo”.

Em sintonia com o Papa, o Bispo 
de Vila Real fez a abertura deste ano, 
a nível diocesano, na celebração a que 
presidiu na Sé, às 18h30 de 19/06, dia 
litúrgico do Sagrado Coração de Jesus 
e dia de oração pela santificação dos sa-
cerdotes.

A 10 de Maio, o Seminário 
Diocesano celebrou a Festa das 
Famílias, de cariz anual. Foi um 
momento de encontro de todos 
quantos os constituem com as res-
pectivas famílias. Presidiu o Bispo 
da Diocese que ressaltou a prima-
zia do Seminário em relação a to-
dos os trabalhos e sectores pasto-
rais e sublinhou a necessidade de 
continuar a formar padres que não 
sejam meros profissionais liberais, 
trabalhadores por sua conta e ris-
co, mas para o serviço e segundo o 
espírito da Igreja.

Partindo das leituras do dia, 
fez notar a exemplaridade de S. 
Paulo que, antes de começar a 
evangelizar, se faz introduzir no 
Colégio Apostólico por uma tes-
temunha de boa fama e credível: 
Barnabé. E, a partir do Evangelho, 
a todos admoestou: “Vede a videi-
ra. Sofre podas que a reduzem a 
um pequeno tronco. Mas, propor-
cionalmente ao seu tamanho, deve 
ser a árvore que mais fruto produz. 
Assim nós, só se permanecermos 
unidos a Cristo é que seremos ca-
pazes de produzir frutos abundan-
tes pela vida do mundo. E perma-
necer significa aguentar o tempo 
todo. O contrário do mentalidade 
do mundo que é como a criança 
que nunca termina a obra começa-
da: mete duas garfadas de arroz à 
boca e diz que está cheia, que já 
não quer mais”.

Nesta celebração, o aluno do 5º 
Ano de Teologia, Hélder Libório, 
natural de Torgueda (Vila Real) 
foi admitido a Ordens Sacras, ma-
nifestando, assim, diante de todos, 
o propósito de se preparar mais in-
tensamente para o Ministério Sa-
cerdotal. De tarde, o grupo de te-
atro “Os renascidos”, da Cumieira 
(Santa Marta de Penaguião), apre-
sentou, com elevado nível, a peça 
“Terra Firme”, de Miguel Torga.

No 150º aniversário do San-
to Cura d’Ars, Bento XVI decidiu 
proclamar um especial «ano sacer-
dotal», que vai desde o passado dia 
19 de Junho até ao mesmo dia de 
2010. Tem como tema “Fidelidade 
de Cristo, fidelidade do sacerdote”. 
Foi aberto na solenidade do Sagrado 
Coração de Jesus, durante o dia da 
santificação sacerdotal, diante das 
relíquias de São João Maria Vianey. 
No seu encerramento, haverá um en-

ORDENAÇÃO DE 
UM DIÁCONO

No primeiro Domingo de Julho, 
dia 5, foi ordenado Diácono na Sé 
de Vila Real o Ivo Diogo Coelho. 

É natural da freguesia da Vreia 
de Jales, Vila Pouca de Aguiar. 

Frequentou o Seminário de Vila 
Real desde 1995, onde realizou este 
ano o estágio pastoral. No ano pas-
sado fez o ano pastoral ligado às 
paróquias de Telões e anexas com 
o Pe. Domingos Barrias.

Ao Senhor D. Joaquim Gonçalves
Ao Senhor D. Amândio,
À querida Diocese de Vila Real

Na passada Segunda-feira, quando 
preparava a Missa do dia, chamou-me 
especialmente a atenção a primeira 
leitura que contava a história de um 
Abraão que, aos setenta e cinco anos, 
é convidado por Deus a deixar os seus 
amigos e familiares, usos e costumes, 
atravessar grande parte da Ásia Cen-
tral e dirigir-se à desconhecida Terra de 
Canaã. Mal eu imaginava que, passadas 
poucas horas, um contacto da Nuncia-
tura Apostólica me iria pedir algo de 
semelhante: deixar o meu ministério ha-
bitual e aceitar exercer o de Bispo.

Como Abraão, acabei por aceitar 
partir, confiado na graça de Deus. É ver-
dade que, embora algo mais novo que 
Abraão, na minha idade, humanamente 
falando, não apetecem muito as grandes 
mudanças. Mas aceito esta do Episcopa-
do, como Bispo Auxiliar de Braga, com 
o título da extinta Diocese de “Case Me-
diane”, no norte de África, em espírito 
de amor à Igreja e de obediência ao San-
to Padre. Aceito ainda porque o Senhor, 
ao longo de toda a minha vida, nunca 
me permitiu tornar-me demasiadamente 
sedentário: foi assim com os tempos da 
estimadíssima Diocese de Lamego, don-
de sou natural, como o foi também nesta 
Diocese de Vila Real, após a ordenação 
pelo inesquecível D. António Cardoso 
Cunha: não durou muito a minha vida 
de Pároco, de que tanto gostei, como 
não demorou a de estudante, a de pro-
fessor e, fundamentalmente, as funções 
que ultimamente tenho desempenhado.

No exercício do meu sacerdócio 
quase só encontrei gente boa e pessoas 
amigas. Neste momento, até me sinto 

Já depois de termos este número paginado e pronto a entrar na tipografia, 
chegou-nos a notícia que o Santo Padre Bento XVI nomeou Bispo Titular de 
Case Mediane e auxiliar de Braga o P. Manuel da Silva Rodrigues Linda, até 
à data Reitor do Seminário, Vigário Episcopal da Cultura, Coordenador da 
Pastoral e Director deste Boletim Diocesano.

A data da ordenação ainda não é conhecida. Mas pode acontecer que seja 
no dia 20 de Setembro. Será em Vila Real, em local a anunciar.

Porque o espaço o não permite, neste número, apenas apresentaremos 
a saudação do novo Bispo a esta sua Diocese de origem. E desejamos-lhe 
muitas felicidades no exercício do seu novo ministério.

confuso: a maior parte das pessoas fez 
mais por mim do que eu por elas. Pou-
co mais me resta que reconhecê-lo. Mas 
quero que fique expressa a minha simpa-
tia pelas Paróquias de Lordelo e Lamas 
de Ôlo, bem como por muitas outras 
com quem contactei ocasionalmente, e 
pelos organismos pastorais com quem 
colaborei, mormente ACR, Secretaria-
do da Juventude, Convívios Fraternos, 
Pastoral da Cultura e ACEGE. Jamais 
me esquecerei dos meus três anos como 
Capelão Militar no RI 13 e dos Bombei-
ros da Cruz Verde, bem como a simpatia 
que colhi nas muitas Escolas por onde 
passei: desde a antiga do Magistério 
Primário, até à Superior de Enferma-
gem e às Secundárias de São Pedro e, 
ultimamente e durante muito mais tem-
po, de Camilo Castelo Branco, o por to-
dos respeitado «Liceu de Vila Real».

Sempre fui bem tratado pelas auto-
ridades e pela comunicação social. O 
mesmo se diga do mundo do pensamen-
to, das artes e da cultura. Enumerá-los a 
todos seria impossível. A todos agradeço 
a deferência que tiveram para comigo.

Tenho de reconhecer que, como diz 
a conhecida canção, também eu tenho 
dois amores especialíssimos: um, é a 
Universidade Católica; o outro, o Semi-
nário de Vila Real. Honro-me, de facto, 
de ter leccionado em muitos departa-
mentos (Faculdade de Teologia, Fa-
culdade de Direito e nos três cursos da 
Escola das Artes) e de ter trazido uma 
sua Extensão para Vila Real. Quanto ao 
Seminário, posso dizer que o amei com 
a mesma ilusão de um primeiro amor. 
Acompanharei, com todo o interesse, 
as notícias de Ordenações dos actuais 
seminaristas. Seja louvado o Senhor da 
História que conduziu a minha vida por 

estes âmbitos. 
Obviamente, levarei, no meu cora-

ção, a totalidade dos Padres desta Dio-
cese. Foi conscientemente que lhes de-
diquei a minha tese de doutoramento. E 
sinto-me feliz por isso. Do mesmo modo, 
os três Diáconos Permanentes, a quem 
ajudei a conduzir à Ordenação.

A palavra final - última na folha, 
mas primeira na importância - é para o 
Bispo Diocesano e para o seu Coadjutor. 
Foi com o Senhor D. Joaquim que exerci 
a maior parte do meu tempo de Padre. 
Agradeço-lhe a confiança que sempre 
depositou em mim. Alegra-me anunciar 
que, querendo Deus, será ele o meu or-
denante. Quanto ao Senhor D. Amândio, 
tenho a honra de o ter tido como meu 
superior, em Roma, e passarei a contar 
com ele como referência de amabilidade 
e simplicidade.

Embora adstrito a uma Igreja parti-
cular, pertence à essência do Bispo a so-
licitude por todas as Igrejas. Por isso, no 
seu coração, cabem as pessoas que lhe 
são directamente confiadas, mas cabem 
também muitas outras. No meu - podem 
ter a certeza - entrarão os cristãos de 
Braga, mas sem necessidade de saírem 
as muitas e muitas pessoas amigas que 
encontrei por estas terras tão queridas 
de Trás-os-Montes e Alto Douro: os fiéis 
das Dioceses de Vila Real e Lamego.

Marcamos encontro na minha orde-
nação?

A graça e a bênção do Senhor Jesus 
Cristo estejam convosco.
P. Manuel Linda
Eleito Bispo Auxiliar de Braga


