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Neste tempo de viragem e de edi%icação de um novo mundo, a
importância dos planos pastorais reveste-se de novos contornos,
não se podem desligar da metamorfose cultural que acontece
vertiginosamente no mundo que habitamos. Da capacidade e
envolvimento de cada um de nós dependerá a edi%icação das
paróquias, dos arciprestados, da Diocese.

1. O caminho percorrido
O Plano Pastoral que nos propusemos implementar de 2018 a 2021
tinha como lema inicial “Jesus chamou os que Ele quis… eles foram…

e ! icaram” e pretendia implementar uma pastoral atenta ao
Batismo e aos outros sacramentos da iniciação cristã, à vocação
matrimonial, tendo como pano de fundo a Exortação Apostólica A

Alegria do Amor e a vocação de consagração, como serviço ao povo
de Deus.

A pandemia que nos tem afetado nos dois últimos anos fez que toda
a programação pastoral tivesse de ser adaptada a esta nova
realidade que afeta a vida das comunidades cristãs e a vida de cada
um de nós. Lembro apenas algumas das etapas percorridas até este
momento.

CARTA PASTORAL
SONHEMOS JUNTOS O CAMINHO
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Em 2018 a%irmava que seguir Jesus é viver conduzidos e animados
pelo Espıŕito de Jesus. E)refazer %iel e criativamente o caminho de
Jesus, atualizando-o na nossa própria história. E)viver e atuar
movidos pelos mesmos valores que inspiraram e conduziram a
vida de Jesus, e viver animados pela mesma con%iança e esperança
que O sustiveram ao longo da sua vida, paixão e morte. E)realizar e
atualizar no mundo de hoje as práticas do Reino de Deus realizadas
por Jesus. Seguir Jesus não é uma opção cuja iniciativa seja nossa:
os discıṕulos são destinatários de um convite; é Ele quem toma a
iniciativa. O conteúdo do convite é o próprio Jesus, por isso a
resposta ao seu chamamento exige entrar na mesma dinâmica que
Ele imprimiu à sua vida.

Na re%lexão sobre os dados do R ,ecenseamento à prática dominical

realizado em 2019, a%irma-se que a realidade aponta para a perda
do sentido comunitário da fé e da vida cristã. Além dos problemas
da cultura atual, cada vez menos condizente com a qualidade da
vida cristã, apresentam-se a elevada percentagem de católicos que
vivem longe da prática religiosa e o problema da diminuição do
número daqueles que se declaram católicos, mas vivem como se o
não fossem. Estes dados são uma interpelação à Igreja de Aveiro, ao
seu agir pastoral, aos processos de discernimento, e reclamam uma
recuperação da frescura original do Evangelho.

Na carta pastoral “ ”, aludindo aosTempo novo carece de renovação

tempos de pandemia que estávamos a viver, recordávamos que a
conversão pastoral é o caminho de renovação da Igreja. Todos são
chamados a assumir uma atitude de permanente conversão
pastoral. Toda a renovação autêntica exige conversão de pessoas e
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estruturas. São muitos os desa%ios e todos temos de nos sentir
comprometidos. Temos de nos centrar num modelo de pastoral
que resulte numa revitalização pastoral das comunidades, mais
abertas à missão, mais atentas às periferias, que nos reclamam
gestos audazes de fé, esperança e caridade.

2. A sinodalidade, caminho de renovação
A solenidade do Sagrado Coração de Jesus deste ano marca um
momento de graça para o nosso presbitério e, nele, para todo o
povo de Deus. Cada vez mais se torna imprescindıv́el fazer um
caminho em conjunto, em colegialidade, tal como referem as
respostas ao inquérito feito ao clero. A nossa diocese não pode %icar
alheia à exigência que o Santo Padre faz a toda a Igreja no sentido de
prepararmos o próximo Sıńodo dos Bispos, que tem como tıt́ulo
“ ”. No dia 7Por uma Igreja Sinodal: comunhão, participação e missão

deste mês de setembro foi publicado o Documento Preparatório e o
Vademecum que serão objeto de estudo e re%lexão por parte de
todos nós. A sua preparação, a nıv́el local, consta de várias etapas já
calendarizadas, iniciando-se em Roma nos dias 9 e 10 de outubro e,
no domingo seguinte, 17 de outubro, cada bispo deverá fazer a
abertura do Sıńodo na sua diocese. Concretamente, convido todos
os agentes de pastoral para uma assembleia diocesana de abertura
do Ano Pastoral, na tarde do dia 17 de outubro.

A sinodalidade, como dimensão constitutiva da Igreja, oferece-nos
a possibilidade de compreendermos a vida da Igreja como um
“caminhar juntos”, onde todos temos o nosso lugar e ninguém pode
ser excluıd́o. Trata-se de um dinamismo de escuta recıṕroca: cada
um à escuta dos outros e todos à escuta do Espıŕito Santo. O
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caminho da sinodalidade é o que Deus espera da Igreja e só é
autêntico se todos estiverem envolvidos. De facto, a sinodalidade
conduz-nos à própria essência da Igreja, à sua realidade
constitutiva e está orientada à evangelização. E)urgente aprender a
fazer este caminho e fazer dele critério de ação e de vida.

3. Sonhemos juntos o caminho
O triénio pastoral 2018-2021, que %icou incompleto na sua
concretização por causa dos efeitos da pandemia, é, no presente
ano pastoral, retomado e retocado, no sentido de respondermos às
múltiplas interpelações descritas anteriormente. O ano pastoral
2021-2022 será, então, um ano de transição, um recomeço na
%idelidade criativa de uma caminhada em conjunto: não tentar
regressar a um mundo que já não existe e, também, não con%iar
apenas em meras reformas estruturais exteriores, mas ir ao âmago
do Evangelho, fazer uma viagem ao interior, ao essencial, à fonte
original. E) tempo de reformar as nossas comunidades e,
considerando o caminho percorrido, queremos recordar que cada
famıĺia é uma história de amor e perguntar “em que ponto estamos
com a ”.Amoris Laetitia

Se o individualismo afeta a corresponsabilidade pastoral nos seus
variados nıv́eis e é um obstáculo para a conversão à sinodalidade,
então, cada paróquia, cada arciprestado, cada secretariado
diocesano, cada movimento e associação, cada um de nós deve
procurar rever-se no programa e nas orientações do plano
pastoral, sob pena de o caminho ser percorrido individualmente,
numa aparente comunhão afetiva, mas não efetiva. Sabendo que
“ ”, todos somosJesus chamou os que Ele quis … eles foram … e ! icaram
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convidados a reviver o despertar e a alegria da %idelidade à própria
vocação. Não é apenas mais um programa pastoral. Seguindo Jesus,
queremos que este Programa seja “ s” (vinho novo em odres novo Mc

2, 21-22).

Os desa%ios que traçamos para este ano são a A Conversão
Pastoral A Famíliadas pessoas e das comunidades como atitude;

como destinatária e protagonista que se deve privilegiar; Os
Jovens como agentes da pastoral juvenil, acompanhados e guiados,

mas livres; como estrutura de referência paraO Arciprestado
promover a sinodalidade, de modo a promover a cultura do

encontro e da partilha; como critério maior nosA Sinodalidade
processos a implementar.

O Plano Pastoral com a respetiva calendarização será distribuıd́o

brevemente a toda a Diocese.

Con%io este ano pastoral à intercessão de S. José, o guardião da

famıĺia de Nazaré e também o guarda da nossa vida como Igreja que

peregrina em terras de Aveiro.

____

Aveiro, 13 de setembro de 2021

† António Manuel Moiteiro Ramos, Bispo de Aveiro
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CONTEXTUALIZAÇÃO:
UM TEMPO

PARA CONTEMPLAR

Vivemos um tempo e uma cultura marcados pela

secularização, cujos efeitos se fazem sentir na vida do

Povo de Deus. Para muitos, a mensagem cristã e as

propostas da Igreja tornaram-se irrelevantes.

O plano pastoral 2016-2017 lembrava que na nossa

Igreja “impera um forte acento sacramental e

devocional na ação pastoral, uma pastoral de
conservação em vez de uma pastoral de processo, de

caminho, assistimos a um debilitamento da identidade

cristã, que se manifesta nos batizados não convertidos,

nos cristãos sem comunidade, no precoce e progressivo

abandono da prática cristã (também dos sacramentos),

espiritualidade individualista, indiferentismo religioso,

uma Igreja que cada vez signi%ica menos para as

pessoas. Persistem práticas catequéticas que não

p r o m o v e m a i n i c i a ç ã o c r i s t ã . E) d i f ı́ c i l o

acompanhamento e o seguimento daqueles que

celebram o sacramento do matrimónio pois falta a

consciência de pertença à vida paroquial e a preparação

dos que podem assumir este serviço como um processo

de evangelização missionária.”

[1]

[2]
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Na re%lexão sobre os dados do recenseamento à prática

dominical realizado em 2019, o senhor bispo dizia-nos: “A
realidade aponta para a perda do sentido comunitário da
fé e da vida cristã. Além dos problemas da cultura atual,

cada vez menos condizente com a qualidade da vida cristã,

apresentam-se a alta percentagem de católicos que vivem

longe da prática religiosa e o problema da diminuição do

número daqueles que se declaram católicos, mas vivem

como se o não fossem. Estes dados são uma interpelação
à Igreja de Aveiro, ao seu agir pastoral, aos processos de

discernimento e reclamam uma recuperação da frescura

original do Evangelho.” E na homilia da Solenidade do

Sagrado Coração de Jesus de 2021, recordava que “os dados

do recenseamento requerem da nossa parte um modelo de
pastoral mais centrado na missão, mais atento aos

afastados, exigindo de todos uma conversão pastoral, como

caminho de renovação da Igreja.”

Já no contexto da pandemia, o senhor bispo, na carta

pastoral de 8 de setembro de 2020, deixava-nos o desa%io de

pensar a ação pastoral da diocese de Aveiro através do

lema: “ ”. De que modoTempo novo carece de renovação
entendemos estas palavras? No mesmo texto, a%irma que

“num tempo que é novo, só mudando podemos transmitir o

que não muda.” E porque a fé não esmoreceu, “crise é ou

deve ser sempre uma oportunidade para ir ao essencial da

vida. E é possıv́el responder a uma crise com seriedade e

força de vontade, mantendo um senso interior de calma e de

esperança.” O que estamos a viver são momentos muito

difıćeis e nem todos estão preparados para lidar com esta

crise com o equilıb́rio necessário.

[3]

[4]
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Assim, a pergunta que se impõe é esta: vamos conduzir a

vida da nossa diocese e das nossas comunidades, a ação

pastoral, voltando à situação em que se encontrava antes da

crise pandémica ou vamos redesenhá-la a partir da sua
fonte essencial, o Evangelho? A decisão depende apenas

de nós. Devemos certamente retomar as atividades

pastorais e tudo o que é necessário para que a fé do povo de

Deus receba o seu alimento cotidiano. No entanto, a

pandemia e o con%inamento, que chegaram num momento

já marcado por um crescente descontentamento com a fé e

uma lenta, mas progressiva extinção da pertença eclesial,

pedem-nos que paremos e re%litamos juntos, antes de

voltarmos a preencher as nossas agendas paroquiais.

Na homilia da Solenidade do Sagrado Coração de Jesus de

2021, culminar de uma caminhada realizada com o

presbitério aveirense, o senhor bispo a%irma que “cada vez

mais se torna necessário fazer um caminho em conjunto,

em colegialidade, tal como referem as respostas ao

inquérito feito aos sacerdotes.” E na apresentação das

nomeações para 2021-2022, acentua que “o nosso

ministério sacerdotal exige que não nos conformemos a

este mundo, mas que vivamos neste mundo. Somos

chamados a assumir uma atitude permanente de
conversão pastoral. (…). Cada vez mais se torna

necessário fazer um caminho em conjunto, em
colegialidade, onde os %iéis cristãos –leigos e clero –têm

um papel ativo na renovação da Igreja. A nossa Diocese não

pode %icar alheia à exigência que o Santo Padre faz a toda a

Igreja no sentido de prepararmos o próximo Sıńodo dos

Bispos.”

[5]

[6]
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O triénio pastoral 2018-2021 que %icou incompleto na sua

concretização por causa dos efeitos da pandemia, é assim

retomado e retocado, no sentido de respondermos às

múltiplas interpelações descritas anteriormente. O ano

pastoral 2021-2022 será então um ano de transição, um

recomeço na ! idelidade criativa de uma caminhada em
conjunto: não tentar regressar a um mundo que já não

existe e, também, não con%iar apenas em meras reformas

estruturais exteriores, mas ir ao centro do Evangelho, fazer

uma viagem ao interior, ao essencial, à fonte original. E)
tempo de reformar as nossas comunidades e, considerando

o caminho percorrido, queremos recordar que cada
família é uma história de amor e perguntar “em que

ponto estamos com a ?”Amoris Laetitia

[7]
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DISCERNIR NOVAS PERSPETIVAS:
UM TEMPO

PARA DISCERNIR

O tempo é de escolhas, de fazer opções, não continuar

agarrado e preso ao cómodo “sempre se fez assim!” O

senhor bispo, na sua carta pastoral de 8 de setembro de

2020, sintetiza alguns caminhos que, na nossa ação

pastoral, não se podem deixar de percorrer todos os anos: a

necessária (%idelidade criativa); uma pastoralrenovação
ao das pessoas; uma particular atenção à ;serviço família
ir para o terreno à procura dos mais frágeis e vulneráveis, a

preocupação com os últimos da sociedade; ajudar todos e

todas a perguntarem pelo sentido da vida; caminhar em

proximidade, sintonia e entreajuda (também ao nıv́el das

comunidades e, sobretudo, no presbitério); reanimar

espiritualmente as pessoas e as comunidades.

Já em 2019 o nosso bispo recordava: “a conversão pastoral

é o caminho de renovação da Igreja. (…) Todos são

chamados a assumir uma atitude de permanente

conversão pastoral. Toda a renovação autêntica exige

conversão de pessoas e estruturas. São muitos os

desa%ios e todos temos de nos sentir comprometidos.

Temos de nos centrar num modelo de pastoral que resulte

numa , maisrevitalização pastoral das comunidades

[8]

[9]
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abertas à missão, mais atentas às periferias, que nos

reclamam gestos audazes de fé, esperança e caridade.” O

Papa Francisco ao anunciar a Jornada Mundial da

Juventude, a realizar em Portugal, convoca os ajovens
serem portadores desta novidade: Deus ama-nos, Jesus

vem salvar-nos dando a vida por nós; Ele está vivo para nos

acompanhar. Mas pede-nos a coragem para nos deixarmos

transformar.

Nesta dinâmica, assumem um papel determinante (não

único nem exclusivo) os ministros ordenados: os

sacerdotes e diáconos da nossa diocese, em comunhão com

o bispo diocesano e ao serviço da porção do Povo de Deus

que lhe foi con%iado. Recordava o senhor bispo em 11 de

junho de 2021: “reconhecer que depende de nós toda e

qualquer renovação é o ponto de partida para um

presbitério renovado (…)”. E)preciso apostar na comunhão
arciprestal para termos um presbitério renovado. “Para

vivermos esta comunhão é necessário conviver,

concelebrar, aprender a trabalhar juntos, partilhar

sucessos e fragilidades, nomeadamente com os colegas do

arciprestado, para sermos o rosto fraterno Cristo, onde o

bispo, sacerdotes e diáconos devem suscitar a fraternidade

na construção da comunidade cristã.”

As ao longo do seuinterpelações do Papa Francisco
magistério e a sua receção na diocese de Aveiro estão bem

patentes nos documentos do senhor bispo anteriormente

referidos neste programa pastoral. Recordamo-lo agora,

como critério e referência permanente para estudo,

re%lexão e meditação. E mais em concreto a convocação da

[10]

[11]
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XVI Assembleia Geral Ordinária do Sıńodo dos Bispos que

tem como tı́tulo “Por uma Igreja Sinodal: comunhão,

participação e missão” leva-nos a ter como critério maior
a sinodalidade, isto é, implementar processos sinodais na

nossa ação pastoral. Trata-se de um dinamismo de escuta

recıṕroca: cada um à escuta dos outros e todos à escuta do

Espıŕito Santo. O caminho da sinodalidade é o que Deus

espera da Igreja e só é autêntico se todos estiverem

envolvidos. De facto, a sinodalidade conduz-nos à
própria essência da Igreja, à sua realidade constitutiva e

está orientada à evangelização, pode ler-se no documento

de apresentação do itinerário sinodal aprovado pelo Papa

Francisco. E)urgente aprender a fazer este caminho e fazer

dele critério de ação e de vida.

Se o individualismo afeta a corresponsabilidade pastoral

nos seus variados nıv́eis e é um obstáculo para a conversão

à sinodalidade, então, cada paróquia, cada arciprestado,

cada secretariado diocesano, cada movimento e

associação, cada um de nós deve procurar rever-se
neste programa e nestas orientações, sob pena de o

caminho ser percorrido individualmente, numa aparente

comunhão afetiva, mas não efetiva. Sabendo que “Jesus

chamou os que Ele quis … eles foram … e %icaram”, todos

somos convidados a reviver o despertar e a alegria da

%idelidade à própria vocação. Não é apenas mais um

programa pastoral. Seguindo Jesus, queremos que este

Programa seja “ ” (Mc 2, 21-vinho novo em odres novos
22).

[12]
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PROGRAMAÇÃO E
CALENDARIZAÇÃO PASTORAL:

UM TEMPO
PARA PROPOR

Sonhemos juntos o caminho

A Conversão Pastoral das pessoas e das

comunidades como atitude;

A Família como destinatária e protagonista que se

deve privilegiar;

Os Jovens como agentes de pastoral juvenil,

acompanhados e guiados, mas livres;

O Arciprestado como estrutura de referência para

promover a sinodalidade, de modo a promover a

cultura do encontro e da partilha;

A Sinodalidade como critério maior nos processos

a implementar;

Lema

Desa! ios
a]

b]

c]

d]

e]
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Ajudar cada %iel, na sua condição própria, a

reconhecer que depende de cada um toda e

qualquer renovação e conversão pastoral;

Implementar a pastoral familiar ao nıv́el paroquial,

arciprestal e diocesano, fazendo de cada famıĺia
destinatária e protagonista dessa missão;

Valorizar o arciprestado e o papel do arcipreste,

criando uma cultura de encontro e de partilha onde

se experimenta a intensa necessidade e beleza de

caminhar juntos;

Aprender a dialogar e a delegar, valorizando e

promovendo as estruturas de corresponsabilidade

(equipas de pastoral e conselhos pastorais

paroquiais);

Implementar o processo sinodal em todas as ações

pastorais e nas formas de organização eclesial.

Objetivos

a]

b]

c]

d]

e]
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Linhas de Ação
Ao longo

de todo o ano
Criação ou renovação dos conselhos pastorais

paroquias.

Formação para os membros dos conselhos

pastorais e conselhos económicos paroquiais.

Criação e formação da equipa paroquial /

arciprestal de pastoral familiar.

Atenção e realização (onde for possı́vel) das

propostas e iniciativas da plataforma “Ano da

Amoris Laetitia”.

Valorização e animação das reuniões mensais do

clero a nıv́el arciprestal.

Promoção em cada paróquia um espaço de análise

e de re%lexão sobre a sua situação pastoral, com a

ajuda dos diversos serviços diocesanos… a partir

de um guião modelo.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.
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Linhas de Ação
Até ao Natal

Divulgação do Programa Pastoral para efetiva

recessão e implementação por todas as estruturas e

organismos existentes na Diocese.

Lançamento da dinâmica sinodal a nıv́el arciprestal.

Criação da equipa arciprestal de pastoral ou

renovação das existentes.

Realização da consulta sinodal em todas as

paróquias e movimentos.

Aprofundamento da caminhada iniciada com o

presbitério em janeiro de 2021.

I.

II.

III.

IV.

V.

Reunião pré-sinodal a nı́vel arciprestal para

apresentação do resultado da consulta sinodal por

paróquia.

Reunião pré-sinodal a nı́vel diocesano como

momento culminante do discernimento diocesano.

Realização das catequeses sobre a vocação para o

matrimónio (onde não se %izeram ainda) como

preparação da Assembleia Diocesana de Famıĺias.

I.

II.

III.

Do Natal
à Páscoa
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Linhas de Ação
Da Páscoa

a junho
Realização das catequeses sobre a vocação para o

matrimónio (onde não se %izeram ainda) como

preparação da Assembleia Diocesana de Famıĺias.

Celebração da Festa das Famıĺias.

I.

II.

Outubro 2022
Realizar Assembleia Diocesana com Conselhos

Pastorais Paroquiais

I.
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CALENDÁRIO GERAL

Reunião de arciprestes. Apresentação das linhas

mestras do programa pastoral 2021-2022

1º Encontro de Animadores Vocacionais

Inıćio do itinerário sinodal: Assembleia Diocesana

e Eucaristia de abertura da caminhada sinodal.

Encontro com equipas arciprestais de pastoral

para sensibilização e explicação da dinâmica sinodal.

Encontro de formação para os presbıt́eros

sobre “Ser catequista hoje”.
Inauguração de Exposição de Arte Sacra, em I)lhavo,

promovida pelas dioceses de Aveiro, Guarda, Lamego

e Viseu.

Vigıĺia de oração pelas Missões

Dia Mundial das Missões

Semana dos Seminários

Grupos Paroquiais para consulta sinodal

5º Dia Mundial do Pobre

70 anos do Seminário de Santa Joana

Dia Mundial da Juventude

Conselho Presbiteral

Inıćio do Advento

outubro
06

16

17

18-29

20

22

22

24

novembro
01-07

01-31

14

14

21

24

28
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Grupos Paroquiais para consulta sinodal

Assembleia de Presbıt́eros

Retiro orientado pelo senhor Bispo

83º Aniversário da restauração da Diocese

Festa da Sagrada Famıĺia

Grupos Paroquiais para consulta sinodal

Formação para membros dos conselhos pastorais

e conselhos económicos

Jornada Diocesana da Infância Missionária

Domingo da Palavra de Deus

Formação permanente do Clero

Reunião pré-sinodal a nıv́el arciprestal:

Aveiro, Estarreja-Murtosa, Albergaria a Velha

I)lhavo, A)gueda, Vagos

Oliveira do Bairro, Sever do Vouga, Anadia

Inıćio da Quaresma

Retiro orientado pelo senhor Bispo

Reunião pré-sinodal a nıv́el diocesano

Dia de São José. Dia do Pai

Celebração das 24 horas para o Senhor

Dia de Páscoa

Grupos Paroquiais de Re%lexão sobre a vocação

para o matrimónio (onde se achar conveniente)

dezembro
01-31

01

04-05

11

26

janeiro
01-31

17-22

22

23

fevereiro
01-03

14-19

março
02

05-06

06

19

25-26

abril
17

16-30
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Dia da Mãe

Semana de Oração pelas Vocações

Grupos Paroquiais de Re%lexão sobre a vocação

para o matrimónio (onde se achar conveniente)

Dia de Santa Joana Princesa, padroeira da Diocese

de Aveiro

Semana da Vida

*a marcar: Reunião com departamentos,

secretariados, serviços e movimentos

para preparação do ano pastoral 2022/23

Encontro Mundial das Famıĺias em Roma

Festa da Famıĺia: Assembleia Diocesana de Famıĺias

Dia Mundial dos Avós

maio
01

01-08

01-31

12

15-22

junho
22-26

26

julho
24
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ANEXOS
TEXTOS DE APOIO

Homilia na Solenidade do Sagrado Coração de Jesus
D. António Moiteiro, 11 de Junho de 2021

Discurso do Santo Padre Francisco aos ! iéis da diocese
de Roma
Papa Francisco, 18 de setembro de 2021

[1]

[2]
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[1]
Homilia da Solenidade do Sagrado Coração de Jesus

1. Um olhar positivo e de esperança sobre a nossa realidade

São três os grandes acontecimentos que nos pedem um olhar novo

para os desa%ios pastorais que são colocados ao presbitério e,

consequentemente, a cada um de nós: o recenseamento à prática

dominical realizado em março de 2019; a pandemia que tem

afetado quer o nosso plano pastoral quer a vida das nossas

comunidades cristãs e mesmo a vida pessoal de cada um de nós; e o

recente inquérito que deu origem à caminhada realizada como

presbitério, da qual esta celebração é um momento signi%icativo.

Os dados do recenseamento requerem da nossa parte um modelo

de pastoral mais centrado na missão, mais atento aos afastados,

exigindo de todos uma conversão pastoral, como caminho de

renovação da Igreja. Diz-nos o Papa Francisco na Carta aos padres

nos 160 anos da morte de Cura d`Ars: “Reconheçamos a nossa

fragilidade, sim; mas deixemos que Jesus a transforme e nos

projete sempre de novo para a missão. Não percamos a alegria de

nos sentir “ovelhas”, de saber que Ele é o nosso Senhor e Pastor”.

As acomodações a que a Igreja teve e tem de se adaptar à realidade

que nos condiciona, tais como o encerramento das igrejas nos

momentos mais crıt́icos, o medo que se instalou em tantos cristãos

que aos domingos participavam na vida da comunidade, a

catequese que teve de se reinventar, e o exercıćio da caridade a

ter que estar atento e disposto a socorrer os novos tipos de

pobreza, do qual o isolamento social é o mais gritante. Como

a%irmam os bispos portugueses no documento Desa! ios pastorais

da pandemia, é preciso identi%icar as salas de catequese
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“modernas”, os espaços novos para uma evangelização

missionária.

O facto de estarmos como presbitério, desde o mês de janeiro, a

preparar este Dia de Oração Mundial pela Santi! icação dos

Sacerdotes, coloca-nos numa caminhada conjunta de todos em

ordem à renovação espiritual e pastoral do presbitério e de cada

um de nós.

2. O Senhor ama-nos e chama-nos pelo nome ( 11,1)Os

A palavra da Escritura que acabámos de escutar diz respeito à

nossa vida enquanto presbı́teros. Deus chama-nos pelo nosso

nome, acolhe-nos no seus braços e ensina-nos a caminhar, tal como

fez, desde o inıćio, ao seu povo.

S. Paulo, que dedicou a sua vida ao anúncio do Evangelho, exorta-

nos a sermos cheios da força pelo Espıŕito Santo, para que em nós

se robusteça o homem interior; que Cristo, pela fé, habite em

nossos corações; que estejamos alicerçados no amor, a %im de

termos a capacidade de conhecer o amor de Cristo, que ultrapassa

todo o conhecimento.

O sangue e a água que jorraram do Coração de Jesus Cristo são o

cumprimento das Escrituras e o sacrifıćio do verdadeiro Cordeiro

Pascal, que é Jesus, que nos amou dando a vida por nós. São

também o desa%io a oferecermos essa mesma vida, celebrada nos

sacramentos do Batismo, da Con%irmação e da Eucaristia,

fundamento da vida cristã. O anúncio do Evangelho pede aos

cristãos a coragem de habitar “novo areópagos”, encontrando os

instrumentos e os percursos que tornem audıv́el a mensagem

cristã.
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3. Uma Igreja sempre em caminho

Cada vez mais se torna necessário fazer um caminho em conjunto,

em colegialidade, tal como referem as respostas ao inquérito feito

aos sacerdotes. A nossa diocese não pode %icar alheia à exigência

que o Santo Padre faz a toda a Igreja no sentido de prepararmos o

próximo Sıńodo dos Bispos, que tem como tıt́ulo “Por uma Igreja

Sinodal: comunhão, participação e missão”. Esta preparação, a nıv́el

local, consta de várias etapas já calendarizadas, iniciando-se em

Roma nos dias 9 e 10 de outubro e, no domingo seguinte, 17 de

outubro, cada bispo deverá fazer a abertura do Sıńodo na sua

diocese. Concretamente, convido todos os agentes de pastoral para

uma assembleia diocesana de abertura do Ano Pastoral, na tarde do

dia 17 de outubro.

A sinodalidade, como dimensão constitutiva da Igreja, oferece-nos

a possibilidade de compreendermos o nosso ministério vivido

numa comunhão de presbitério. São João Crisóstomo refere que

“Igreja e Sıńodo são sinónimos”, o que signi%ica que a Igreja não é

mais do que este caminhar juntos, padres e leigos, ao encontro de

Cristo Senhor. Entenderemos assim “que dentro dela ninguém

pode ser `elevado` acima dos outros. Pelo contrário, na Igreja é

necessário que alguém ´se abaixe` pondo-se ao serviço dos irmãos

ao longo do caminho”.

4. A nossa conversão pastoral

O nosso ministério sacerdotal exige que não nos conformemos a

este mundo, mas que vivamos neste mundo. Somos chamados a

assumir uma atitude permanente de conversão pastoral.

Não é indiferente o que somos e o modo como vivemos. Entre o ser

e o agir do ministério que assumimos deve existir sintonia,

harmonia e coerência.
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Reconhecer que depende de nós toda e qualquer renovação é o

ponto de partida para um presbitério renovado. Para além das

conclusões que serão apresentadas no encontro a realizar de

seguida no Seminário, gostaria de convosco re%letir sobre duas

dimensões que dão unidade a todas as conclusões: a conversão

pessoal e a comunhão arciprestal.

A proximidade a Deus provoca mudança: o Evangelho exige

conversão e fé. Esta conversão nasce não tanto do querer ser

melhor, nem sequer de se saber bom, mas da certeza de que Deus, o

Bem por excelência, está próximo. Isto implica não apenas aceitar

que Deus vem ao nosso encontro, mas também deixar os nossos

caminhos e tomar aquele pelo qual Deus vem até nós. Acreditar

nele é colocar-se ao seu serviço, sem condições nem desculpas,

como fez Maria ( 1,35). Convido, por isso, os sacerdotes aLc

fazerem o seu retiro anual, que será na Casa Diocesana de

Albergaria nos próximos dias cinco a nove de Julho. O retiro anual,

como é referido nas conclusões a serem apresentadas dentro de

momentos, é um tempo privilegiado para que cada padre

recon%igure o seu coração à maneira do Bom Pastor, espaço

fundamental para se ajudar a prevenir o vazio a que a acédia e o

cansaço podem conduzir.

A comunhão arciprestal é outra dimensão necessária para termos

um presbitério renovado. A recentementeLegislação Diocesana,

editada, refere que o arciprestado será, na Diocese, a unidade

primordial da ação pastoral, coordenada a nıv́el territorial. Deste

modo, os párocos e demais sacerdotes residentes no arciprestado

estão constituıd́os em equipa, a qual tem por missão re%letir sobre

as realidades humanas e eclesiais do território, encontrar

orientações pastorais comuns, aplicar o plano e programas

diocesanos, estimular, coordenar e avaliar as atividades
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apostólicas e pastorais de todo o arciprestado e dos serviços

diocesanos especializados que nele atuam (cf. I, 3).

Para vivermos esta comunhão é necessário conviver, concelebrar,

aprender a trabalhar juntos, partilhar sucessos e fragilidades,

nomeadamente com os colegas do arciprestado, para sermos o

rosto fraterno Cristo, onde o bispo, sacerdotes e diáconos devem

suscitar a fraternidade na construção da comunidade cristã. E)

neste espıŕito de comunhão que, no dia um de dezembro, vamos

realizar uma Assembleia de presbıt́eros, onde a presença de todos

é imprescindıv́el.

O individualismo afeta a corresponsabilidade pastoral nos seus

variados nıv́eis e é um obstáculo para a conversão à sinodalidade.

Urge uni%icar todos os aspetos do nosso sacerdócio em torno da

caridade pastoral, que é o caminho para a perfeição sacerdotal:

serviço que nos santi%ica e santi%ica aqueles a quem servimos.

Que São José, o Guardião do Redentor, seja pai para o nosso

presbitério, alcançando-nos graça e misericórdia no cumprimento

da nossa missão. Amen

Aveiro, 11 de junho de 2021.

+ António Manuel Moiteiro Ramos, Bispo de Aveiro
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[2]
Discurso do Santo Padre Francisco aos ! iéis da diocese de

Roma

Caros irmãos e irmãs, bom dia!

Como sabeis – não é uma novidade! –, está prestes a começar um

processo sinodal, um caminho em que toda a Igreja está

empenhada à volta do tema “Para uma Igreja sinodal: comunhão,

participação, missão”: três pilares. Estão previstas três fases, que

terão lugar entre outubro de 2021 e outubro de 2023. Este

itinerário foi concebido como um –dinamismo de escuta recíproca

quero sublinhar isto: um dinamismo de escuta recı́proca –,

conduzido a todos os nıv́eis da Igreja, envolvendo todo o povo de

Deus. O Cardeal Vigário e os Bispos Auxiliares devem escutar-se

uns aos outros; os sacerdotes devem escutar-se uns aos outros; os

religiosos devem escutar-se uns aos outros; os leigos devem

escutar-se uns aos outros. E, depois, escutar-se todos uns aos

outros. Escutar-se uns aos outros; falar uns com os outros e ouvir-

se uns aos outros. Não se trata de recolher opiniões, não. Não é um

inquérito! Trata-se de escutar o Espıŕito Santo, como encontramos

no livro do : “Apocalipse Quem tem ouvidos oiça o que o Espírito diz

às Igrejas” (2,7). Ter ouvidos, ouvir, é o primeiro empenho. Trata-se

de escutar a voz de Deus, perceber a sua presença, intercetar a sua

passagem e o seu sopro de vida. Aconteceu com o profeta Elias: ele

descobriu que Deus é sempre um Deus de surpresas, até no modo

como passa e se faz ouvir:

«Uma forte rajada de vento fendia as montanhas e quebrava os

rochedos, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, sentiu-
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se um terramoto, mas o Senhor não estava no terramoto. Depois do

terramoto, acendeu-se um fogo, mas o Senhor não estava no fogo.

Depois do fogo, ouviu-se uma ligeira brisa. Quando a ouviu, Elias

cobriu o rosto com o manto, saiu e ! icou à entrada da gruta 1Rs» ( 19,

11-13).

E)assim que Deus nos fala. E é devido a esta “ligeira brisa” – que

os exegetas também traduzem como “uma %ina voz de silêncio” e

outros como “um %io de silêncio sonoro” – que devemos pôr os

nossos ouvidos alerta, para escutar esta brisa de Deus.

A primeira etapa do processo (outubro 2021 – abril 2022) diz

respeito a cada uma das Igrejas diocesanas. E é por isso que estou

aqui, como vosso bispo, a partilhar, porque é muito importante que

a Diocese de Roma se empenhe convictamente neste caminho. Era

uma má %igura, se a diocese do Papa não se empenhasse nisto. Não

seria? Má %igura do Papa e vossa também.

O tema da sinodalidade não é um capıt́ulo de um tratado de

eclesiologia; muito menos, uma moda, um slogan ou um novo

termo para usar ou instrumentalizar nas nossas reuniões. Não! A

sinodalidade exprime a natureza da Igreja, a sua forma, o seu estilo,

a sua missão. E, portanto, falamos da , mas evitandoIgreja sinodal

pensar que se trata de um tıt́ulo entre outros, uma forma de a

conceber, mas que prevê alternativas. Não digo isto com base numa

opinião teológica, nem sequer como um pensamento pessoal, mas

estou a seguir o livro que podemos considerar como o primeiro e

mais importante “manual” de eclesiologia, que é o livro dos Atos dos

Apóstolos.
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A palavra “sıńodo” contém tudo o que é útil para compreender:

“caminhar juntos”. O livro de é a história de um caminho queAtos

parte de Jerusalém e, através da Samaria e da Judeia, continua nas

regiões da Sıŕia e da A)sia Menor e depois na Grécia e termina em

Roma. Este percurso conta a história em que a Palavra de Deus e as

pessoas que dirigem a sua atenção e a sua fé para essa Palavra

caminham juntas. A Palavra de Deus caminha connosco. Todos são

protagonistas, ninguém pode ser considerado um simples

%igurante. E) preciso compreender bem isto: todos são

protagonistas. O protagonista já não é o Papa, o Cardeal Vigário, os

Bispos Auxiliares; não: somos todos protagonistas, e ninguém

pode ser considerado um simples %igurante. Nessa altura, os

ministérios ainda eram considerados serviços autênticos. E a

autoridade nascia da escuta da voz de Deus e do povo – nunca os

separarem – o que mantinha “em baixo” aqueles que a recebiam. O

“baixo” da vida, ao qual era preciso prestar o serviço da caridade e

da fé. Mas não é só por causa dos lugares geográ%icos que atravessa

que essa história está em movimento. Ela exprime uma contıńua

inquietude interior inquietude interior– é uma palavra-chave, a . Se

um cristão não sente esta , se não a vive, falta-lheinquietude interior

alguma coisa; e esta nasce da fé de cada um einquietude interior

convida-nos a ponderar o que o que é melhor fazer, o que se deve

manter ou mudar. Esta história ensina-nos que %icar parados não

pode ser uma boa condição para a Igreja (cf. ,Evangelii gaudium

23). E o movimento é uma consequência da docilidade ao Espıŕito

Santo, que é o realizador desta história em que todos são

protagonistas inquietos, nunca parados.

Pedro e Paulo não são apenas duas pessoas, cada um com o seu

caráter; são visões inseridas em horizontes maiores do que eles,
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capazes de se repensarem em relação com o que vai acontecendo,

testemunhas de um impulso que os coloca em crise – mais uma

expressão para recordar sempre: colocar em crise –, que os leva a

ter ousadia, a questionar, a reconsiderar, a cometer erros e a

aprender com eles e, sobretudo, a ter esperança apesar das

di%iculdades. São discıṕulos do Espıŕito Santo, que os faz descobrir

a geogra%ia da salvação divina, abrindo portas e janelas,

derrubando paredes, quebrando correntes, libertando fronteiras.

Então pode ser necessário partir, mudar de direção, ultrapassar as

convicções que nos retêm e nos impedem de nos deslocarmos e de

caminharmos juntos.

Podemos ver o Espıŕito a levar Pedro à casa de Cornélio, o

centurião pagão, apesar das suas hesitações. Lembrem-se: Pedro

teve uma visão que o perturbava, em que lhe era pedido que

comesse coisas consideradas impuras e ele, apesar da certeza de

que o que Deus puri%ica deixa de ser considerado impuro, %icou

perplexo. Estava a tentar compreender e chegaram os homens

enviados por Cornélio. Também ele tinha recebido uma visão e uma

mensagem. Era um o%icial romano, piedoso, que simpatizava com o

judaıśmo, mas não ainda su%icientemente para ser totalmente

judeu ou cristão: nenhuma “alfândega” religiosa o teria deixado

passar. Ele era pagão e, no entanto, fora-lhe revelado que as suas

orações tinham chegado a Deus e que deveria enviar alguém para

dizer a Pedro para vir a sua casa. Neste suspense, por um lado,

Pedro com as suas dúvidas e, por outro, Cornélio à espera naquela

zona sombria, é o Espıŕito que dissolve a resistência de Pedro e

abre uma nova página da missão. E)assim que o Espıŕito se move. O

encontro entre os dois sela uma das mais belas frases do

cristianismo. Cornélio tinha ido ao seu encontro, tinha-se atirado
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aos seus pés, mas Pedro levantou-o e disse: “Levanta-te, eu também

sou um homem At Eu sou homem; eu” ( 10,26). Todos dizemos isto: “

sou mulher; somos humanos”. Todos deverıámos dizer isto, mesmo

os Bispos, todos nós: “ ”. E oLevanta-te: eu também sou um homem

texto sublinha que conversou com ele de maneira familiar (cf. v.

27). O cristianismo deve ser sempre humano, humanizante,

conciliando diferenças e distâncias e transformando-as em

familiaridade, em proximidade. Um dos males da Igreja, ou melhor,

uma perversão, é este clericalismo que separa o padre, o bispo do

povo. O bispo e o padre separado do povo é um o%icial, não é um

pastor. São Paulo VI gostava muito de citar a máxima de Terêncio:

“ ”. O encontroSou um Homem, nada do que é humano me é estranho

entre Pedro e Cornélio resolveu um problema, favoreceu a decisão

de eles se sentirem livres para pregarem diretamente aos pagãos,

com a convicção – são palavras de Pedro – de “que Deus não faz

aceção de pessoas At” ( 10:34). Em nome de Deus, não se pode

discriminar. E a discriminação é um pecado mesmo entre nós: “nós

somos os puros, nós somos os eleitos, nós somos deste movimento que

sabe tudo, nós somos...”. Não! Nós somos Igreja, todos juntos.

Vede, não podemos compreender a “catolicidade” sem nos

referirmos a este campo amplo e hospitaleiro, que nunca delimita

as fronteiras. Ser Igreja é um caminho para entrar nesta amplitude

de Deus. Depois, voltando aos , há os problemasAtos dos Apóstolos

que surgem na organização do crescente número de cristãos, e

especialmente para prover às necessidades dos pobres. Alguns

apontam para o facto de não se estar a cuidar das viúvas. O modo

com que há de encontrar uma solução é reunir a assembleia dos

discı́pulos e tomar juntos a decisão de designar aqueles sete

homens que %icariam empenhados a tempo inteiro com a ,diaconia
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com o serviço das mesas ( 6,1-7). E assim, com o discernimento,At

com as necessidades, com a realidade da vida e a força do Espıŕito, a

Igreja avança, caminha em conjunto, é sinodal. Mas está sempre

presente o Espıŕito como grande protagonista da Igreja.

Além disso, há também o confronto entre diferentes visões e

expectativas. Não devemos ter medo de que isto aconteça ainda

hoje. Quem dera que se pudesse discutir assim! São sinais de

docilidade e de abertura ao Espıŕito. Também se pode levantar

confrontos que atingem amplitudes dramáticas, como aconteceu

com o problema da circuncisão dos pagãos, até à deliberação

daquele que chamamos o Concı́lio de Jerusalém, o primeiro

Concıĺio. Como acontece ainda hoje, há um modo rıǵido de olhar

para as circunstâncias, que morti%ica a de Deus, oumakrothymía

seja, aquela paciência do olhar que se alimenta de visões

profundas, visões amplas, visões de horizontes alargados: Deus vê

longe, Deus não tem pressa. A rigidez é outra perversão que é um

pecado contra a paciência de Deus, é um pecado contra esta

soberania de Deus. Isto acontece também hoje.

Tinha acontecido naquele tempo: alguns, convertidos do

judaıśmo, consideravam, na sua autorreferencialidade, que não

podia haver salvação sem se submeterem à Lei de Moisés. Deste

modo, contestava-se Paulo, que proclamava a salvação

diretamente em nome de Jesus. Opor-se à sua ação teria

comprometido o acolhimento dos pagãos que, entretanto, se iam

convertendo. Paulo e Barnabé foram enviados a Jerusalém pelos

Apóstolos e pelos anciãos. Não foi fácil: diante deste problema, as

posições pareciam inconciliáveis, discutiu-se longamente. Era uma

questão de reconhecer a liberdade da ação de Deus, e que não havia
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obstáculos que O pudessem impedir de chegar ao coração das

pessoas, independentemente da sua condição de proveniência,

moral ou religiosa. O que desbloqueou a situação foi a adesão à

evidência de que “Deus, que conhece corações”, o ,cardignosta

conhece os corações, Ele próprio apoiava a causa a favor da

possibilidade de os gentios serem admitidos à salvação, “ao

conceder-lhes o Espírito Santo como a nós At” ( 15,8), concedendo

assim o Espıŕito Santo também aos pagãos, como a nós. Deste

modo, prevaleceu o respeito por todas as sensibilidades,

moderando os excessos; a experiência de Pedro com Cornélio foi

preciosa: assim, no documento %inal, encontramos o testemunho

do protagonismo do Espıŕito neste caminho de decisões e da

sabedoria que é sempre capaz de inspirar: “Pareceu-nos bem, ao

Espírito Santo e a nós, não vos impor qualquer outra obrigação”,

além do indispensável ( 15:28). “Nós”: Neste Sıńodo, vamos peloAt

caminho de poder dizer “pareceu-nos bem, ao Espıŕito Santo e a

nós", porque estareis em diálogo contıńuo uns com os outros sob a

ação do Espıŕito Santo. Não se esqueçam desta fórmula: “Pareceu-

nos bem, ao Espírito Santo e a nós, não vos impor qualquer outra

obrigação e a nós”: pareceu-nos bem, ao Espıŕito Santo . E)assim que

deveis tentar expressar-vos neste percurso sinodal, neste caminho

sinodal. Se o Espıŕito não estiver presente, será um parlamento

diocesano, mas não um Sı́nodo. Não estamos a fazer um

parlamento diocesano; não estamos a fazer um estudo sobre isto

ou aquilo. Não! Estamos a fazer um caminho de nos escutarmos uns

aos outros e de escutarmos o Espıŕito Santo, de discutir e também

de discutir com o Espıŕito Santo, que é uma maneira de rezar.

“O Espıŕito Santo e nós”. Além disso, há sempre a tentação de

fazer tudo sozinhos, dando expressão a uma eclesiologia
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substitutiva – há tantas eclesiologias substitutivas – como se,

depois de ter subido ao Céu, o Senhor tivesse deixado um vazio por

preencher, e nós é que o preenchemos. Não! O Senhor deixou-nos o

Espıŕito! Mas as palavras de Jesus são claras: “Eu pedirei ao Pai, que

vos dará outro Paráclito, para estar sempre convosco. [...] Não vos

deixarei órfãos Jo” ( 14,16.18). Para o cumprimento desta promessa,

a Igreja é um sacramento, como se a%irma na , n. 1:Lumen Gentium

“A Igreja, em Cristo, é como que o sacramento, ou seja, o sinal e o

instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o género

humano”. Nesta frase, que recolhe o testemunho do Concıĺio de

Jerusalém, está o desmentido de quem insiste em tomar o lugar de

Deus, com a pretensão de modelar a Igreja com base nas suas

convicções culturais e históricas, forçando-a a ter fronteiras

armadas, alfândegas culpabilizantes, a espiritualidades que

blasfemam contra a gratuidade da ação envolvente de Deus.

Quando a Igreja, pelas suas palavras e ações, é testemunha do amor

incondicional de Deus, da sua amplitude hospitaleira, ela exprime

verdadeiramente a sua própria catolicidade. E é ,impelida

interiormente e exteriormente, a atravessar os espaços e os

tempos. O impulso e a capacidade vêm do Espıŕito: “Recebereis a

força do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas

testemunhas em Jerusalém e em toda a Judeia e na Samaria e até aos

con ! ins da terra At” ( 1,8). Receber o poder do Espıŕito Santo para

sermos testemunhas: este é o caminho da Igreja e nós seremos

Igreja se formos por este caminho.

Igreja sinodal signi%ica Igreja sacramento desta promessa – ou

seja, que o Espıŕito estará connosco – que se manifesta cultivando a

intimidade com o Espıŕito e com o mundo que há de vir. Haverá

sempre discussões, graças a Deus, mas as soluções devem ser



/////////////////////////////////////////// “Sonhemos juntos o caminho”

/ 39

procuradas dando a palavra a Deus e às suas vozes no meio de nós;

rezando e abrindo os olhos para tudo o que nos rodeia; praticando

uma vida %iel ao Evangelho; questionando a Revelação de acordo

com uma que sabe o caminhohermenêutica peregrina preservar

iniciado nos . E isto é importante: o modo deAtos dos Apóstolos

compreender, de interpretar. Uma , ou seja,hermenêutica peregrina

que está a caminho. O caminho que começou depois do Concıĺio?

Não! Começou com os primeiros Apóstolos, e continua. Quando a

Igreja para, deixa de ser Igreja para ser uma bela associação

piedosa, porque engaiola o Espı́rito Santo. Uma hermenêutica

peregrina Atos dosque sabe preservar o caminho iniciado nos

Apóstolos. Caso contrário, estarıámos a humilhar o Espıŕito Santo.

Gustav Mahler – já o disse noutras ocasiões – defendia que a

%idelidade à tradição não consiste em adorar as cinzas, mas em

conservar o fogo. Pergunto-vos: Antes de iniciar este caminho

sinodal, estais mais inclinados a quê? A conservar as cinzas da

Igreja, ou seja, da vossa associação, do vosso grupo? Ou a conservar

o fogo? Estais mais inclinados para adorar as vossas coisas, que vos

fecham – eu sou de Pedro, eu sou de Paulo; eu dou desta associação,

vós sois daqueloutra; eu sou padre, eu sou bispo – ou sentis-vos

chamados a conservar o do Espıŕito? Gustav Mahler foi umfogo

grande compositor, mas é também um mestre da sabedoria com

esta re%lexão. A (n. 8), citando a ,Dei Verbum Carta aos Hebreus

a%irma: “ (cf. 1,1),Deus, que outrora falou Heb dialoga sem

interrupção com a esposa do seu amado Filho”. Há uma fórmula de

São Vicente de Lérins que é muito feliz. Comparando o ser humano

em crescimento e a Tradição transmitida de uma geração à outra,

ele a%irma que não se pode conservar o “depósito da fé” sem o fazer

progredir: “consolidando-se com os anos, desenvolvendo-se com o

tempo, aprofundando-se com a idade Commonitorium primum” ( ,
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23,9: “ ”).ut annis consolidetur, dilatetur tempore, sublimetur aetate

Este é o estilo do nosso caminho: as realidades, se não caminham,

são como as águas. As realidades teológicas são como a água: se a

água não corre e %icar estagnada, é a primeira a entrar em

putrefação. Uma Igreja estagnada começa a apodrecer.

Vede como a nossa Tradição é uma massa fermentada, uma

realidade em fermento na qual podemos reconhecer o

crescimento, e na farinha amassada uma comunhão que se realiza

em movimento: caminhar em conjunto realiza a verdadeira

comunhão. E)mais uma vez o livro dos a ajudar-Atos dos Apóstolos

nos, mostrando-nos que a comunhão não suprime as diferenças. E)

a surpresa do Pentecostes, quando lıńguas diferentes não são

obstáculos: embora fossem estranhos uns aos outros, graças à ação

do Espıŕito, “ouve cada um de nós falar na sua própria língua

materna At” ( 2,8). Sentir-se em casa; diferentes, mas solidários no

caminho. Desculpai-me por ser tão longo, mas o Sıńodo é um

assunto sério e é por isso que tomei a liberdade de falar...

Voltando ao processo sinodal, a fase diocesana é muito

importante, porque realiza a auscultação da totalidade dos

batizados, o sujeito do infalıv́el . Há muitassensus ! idei in credendo

resistências para superar a imagem de uma Igreja rigidamente

dividida entre chefes e subordinados, entre os que ensinam e os

que têm de aprender, esquecendo que Deus gosta de inverter as

posições: “Derrubou os poderosos dos seus tronos, exaltou os

humildes Lc” ( 1,52), disse Maria. Caminhar juntos descobre que a

sua linha é mais a horizontalidade que a verticalidade. A Igreja

sinodal restaura o horizonte a partir do qual nasce o sol Cristo:

erguer monumentos hierárquicos signi%ica cobri-lo. Os pastores
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caminham com o povo: nós, pastores, caminhamos com o povo,

umas vezes à frente, outras no meio e outras atrás. O bom pastor

deve caminhar assim: à frente para guiar, no meio para encorajar e

não esquecer o cheiro do rebanho, atrás porque o povo também

tem “faro”. Tem faro para encontrar novos caminhos ou para

reencontrar o caminho que tinha perdido. Quero sublinhar isto,

também aos bispos e padres da diocese. No seu caminho sinodal,

eles que se perguntem: “Eu sou capaz de caminhar, de me mover, à

frente, no meio e atrás? Ou só estou na cátedra, com mitra e

báculo?”. Pastores misturados, mas pastores, não rebanho: o

rebanho sabe que somos pastores, o rebanho sabe a diferença. Na

frente para mostrar o caminho, no meio para ouvir o que o povo

está a sentir e atrás para ajudar aqueles que %icam um pouco para

trás e para deixar que o povo veja um pouco com o seu faro onde

estão as melhores ervas.

O garante que estão quali%icados com asensus ! idei todos

dignidade da função profética de Jesus Cristo (cf. ,Lumen Gentium

34-35), de modo a poderem discernir quais são os caminhos do

Evangelho no presente. E)o “faro” das ovelhas. Mas estejamos

atentos que, na história da salvação, todos somos ovelhas em

relação ao Pastor que é o Senhor. A imagem ajuda-nos a

compreender as duas dimensões que contribuem para este “faro”.

Uma pessoal e outra comunitária: somos ovelhas e fazemos parte

do rebanho que, neste caso, representa a Igreja. Estamos a ler no

Breviário, no Ofı́cio de Leitura, o “ ” de [Santo]De pastoribus

Agostinho; e ele diz-nos aı:́ “ sou uma ovelha, vós souConvosco para

um pastor”. Estes dois aspetos, pessoal e eclesial, são inseparáveis:

não pode haver sem participação na vida da Igreja, quesensus ! idei

não é somente o ativismo católico, deve haver sobretudo aquele
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“sentimento” que é alimentado pelos “ ” (sentimentos de Cristo Fl

2,5).

O exercı́cio do não pode %icar reduzido àsensus ! idei

comunicação e ao confronto de opiniões que possamos ter sobre

este ou aquele tema, sobre um aspeto particular da doutrina ou

sobre uma regra de disciplina. Não! Isso são instrumentos,

verbalizações, expressões dogmáticas ou disciplinares. Mas não

deve prevalecer a ideia de distinguir maiorias e minorias: isso é o

que faz um parlamento. Quantas vezes os “descartados” se

tornaram “pedras angulares” (cf. 118,22; 21,42), os “queSl Mt

estavam longe” passaram a “estar perto” ( 2,13). OsEf

marginalizados, os pobres, os que não têm esperança foram eleitos

como sacramento de Cristo (cf. 25,31-46). A Igreja é assim. EMt

quando alguns grupos se quiseram destacar demasiado, esses

grupos acabaram sempre mal, até mesmo na negação da Salvação,

em heresias. Pensemos naquelas heresias que tinham a pretensão

de governar a Igreja, como o pelagianismo e, depois, o jansenismo.

Todas as heresias acabaram mal. O gnosticismo e o pelagianismo

são tentações constantes da Igreja. Estamos tão preocupados, e

com razão, que tudo deve honrar as celebrações litúrgicas, e isso é

bom – ainda que, muitas vezes, acabemos por nos confortar apenas

a nós próprios – mas São João Crisóstomo adverte-nos: “Queres

honrar o corpo de Cristo? Não permitas que seja objeto de desprezo

nos seus membros, isto é, nos pobres, que não têm roupa para se

cobrir. Não o honres aqui na igreja com tecidos de seda, se, depois,

fora não cuidas dele, quando sofre de frio e nudez. Aquele que disse:

'Isto é o meu corpo', con ! irmando este facto por palavras, disse

também: 'Vistes-me com fome e não me destes de comer', e 'Todas as

vezes que não ! izestes isto a um destes pequeninos, não o ! izestes a
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mim' Homilias sobre o Evangelho de Mateus”. ( , 50,3). “Mas, padre, o

que estás a dizer? Os pobres, os mendigos, os jovens

toxicodependentes, todos estes que a sociedade descarta, fazem

parte do Sıńodo?”. Sim, meu caro, sim, minha cara: não sou eu que o

digo, é o Senhor que o diz: eles fazem parte da Igreja. A ponto de, se

não os chamares – veremos como – ou se não fores ter com eles

para passar algum tempo com eles, para não o que eles dizem,ouvir

mas o que ouvem, até os insultos que te dirigem, não estás a fazer

bem o Sıńodo. O Sıńodo vai até aos limites, engloba todos. O Sıńodo

é também dar espaço ao diálogo sobre as nossas misérias, as

misérias que eu, como vosso bispo, tenho, as misérias que têm os

bispos auxiliares, as misérias que têm os sacerdotes e os leigos e os

que pertencem às associações; tomar toda esta miséria! Mas se não

incluirmos os miseráveis – entre aspas – da sociedade, os

descartados, nunca seremos capazes de nos encarregar das nossas

misérias. E isto é importante: que no diálogo possam emergir as

nossas próprias misérias, sem justi%icações. Não tenhais medo!

E)preciso sentir que fazemos parte de um grande povo

destinatário das promessas divinas, abertas a um futuro que

espera que cada um possa participar no banquete preparado por

Deus para todos os povos (cf. 25,6). E aqui gostaria de salientarIs

que mesmo sobre o conceito de “Povo de Deus” pode haver

hermenêuticas rıǵidas e antagónicas, %icando presos à ideia de uma

exclusividade, de um privilégio, como aconteceu com a

interpretação do conceito de “eleição” que os profetas corrigiram,

indicando como devia ser corretamente entendido. Não se trata de

um privilégio – ser Povo de Deus – mas de um dom que alguém

recebe… Para si próprio? Não! Para todos. O dom é para dar: esta é a

vocação. E)um dom que alguém recebe para todos, que nós
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recebemos para os outros, é um dom que também é uma

responsabilidade. A responsabilidade de testemunhar com ações e

não apenas com palavras as maravilhas de Deus, que, se forem

conhecidas, ajudam as pessoas a descobrir a sua existência e a

acolher a sua salvação. A eleição é um dom. E a questão é: o meu ser

cristão, a minha con%issão cristã, como é que o ofereço, como é que

o dou? A vontade salvı%́ica universal de Deus oferece-se à história, a

toda a humanidade através da encarnação do seu Filho, para que

todos, através da mediação da Igreja, possam tornar-se seus %ilhos

e irmãos e irmãs entre si. E)deste modo que se realiza a

reconciliação universal entre Deus e a humanidade, aquela

unidade de todo o género humano, da qual a Igreja é sinal e

instrumento (cf. , 1). Já antes do Concıĺio Vaticano IILumen Gentium

tinha amadurecido a re%lexão, elaborada com base num estudo

cuidadoso dos Padres, que o Povo de Deus está inclinado para a

realização do Reino, para a unidade do género humano criado e

amado por Deus. E a Igreja tal como a conhecemos e

experimentamos, na sucessão apostólica, esta Igreja deve sentir

que está em relação com esta eleição universal e, por isso mesmo,

deve cumprir a sua missão. Foi com este espıŕito que escrevi a

Fratelli tutti. A Igreja, como dizia São Paulo VI, é mestra de

humanidade, que hoje tem o objetivo de tornar-se uma escola de

fraternidade.

Porque é que vos digo estas coisas? Porque no caminho sinodal,

a escuta deve ter em conta o , mas não deve ignorarsensus ! idei

todos aqueles “pressentimentos” encarnados onde não os

esperarıámos: pode haver um “faro sem cidadania”, mas não é

menos e%icaz. O Espıŕito Santo, na sua liberdade, não conhece

con%ins, nem sequer se deixa limitar pelas pertenças. Se a paróquia



é a casa de todos no bairro, não um clube exclusivo, atenção: deixai

as portas e janelas abertas, não vos limiteis a considerar apenas

aqueles que frequentam ou pensam como vós – que serão 3, 4 ou

5%, não mais. Deixai entrar toda a gente… Deixai-vos ir ao encontro

e deixai que vos interroguem, que as suas perguntas sejam as

vossas perguntas, deixai caminhar juntos: o Espıŕito conduzir-vos-

á, con%iai no Espıŕito. Não tenhais medo de entrar em diálogo e

deixai-vos inquietar pelo diálogo: é o diálogo da salvação.

Não %iqueis desencantados, . Hápreparai-vos para as surpresas

um episódio no livro de (cap. 22) que fala de uma burraNúmeros

que se tornará profetisa de Deus. Os hebreus estão a concluir a

longa viagem que os levará à terra prometida. A sua passagem

assusta o rei Balac de Moab, que con%ia nos poderes do mago Balaão

para parar o povo, na esperança de evitar uma guerra. O mago, um

crente à sua maneira, pergunta a Deus o que fazer. Deus diz-lhe para

não alinhar com o rei, que, no entanto, insiste, e por isso ele cede,

monta em cima de uma burra para cumprir a ordem que recebeu.

Mas a burra muda de direção porque vê um anjo com uma espada

desembainhada ali parado para representar a oposição de Deus.

Balaão puxa-a, bate-lhe, sem conseguir fazer que volte ao caminho.

Até que a burra começa a falar, iniciando um diálogo que abrirá os

olhos do mago, transformando a sua missão de maldição e morte

numa missão de bênção e vida.

Esta história ensina-nos a ter con%iança que o Espıŕito fará

sempre ouvir a sua voz. Mesmo uma burra pode tornar-se a voz de

Deus, abrir-nos os olhos e converter as nossas direções erradas. Se

uma burra é capaz de o fazer, quanto mais um batizado, uma

batizada, um padre, um bispo, um papa. Basta que nos con%iemos
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ao Espıŕito Santo que usa todas as criaturas para nos falar: só nos

pede que limpemos os ouvidos para ouvirmos bem.

Vim aqui para vos encorajar a levar a sério este processo sinodal

e para vos dizer que o Espıŕito Santo precisa de vós. E isto é

verdade: o Espıŕito Santo precisa de nós. Ouvi-o escutando-vos uns

aos outros. Não deixeis ninguém de fora ou para trás. Será bom para

a Diocese de Roma e para toda a Igreja, que não se reforça apenas

reformando das estruturas – isto é um grande engano! –, dando

instruções, propondo retiros e conferências ou à força de diretivas

e programas – isto é bom, mas como parte de algo mais – mas se

redescobrir que é um povo que quer caminhar em conjunto, entre

nós e com a humanidade. Um povo, o de Roma, que contém a

variedade de todos os povos e de todas as condições: que riqueza

extraordinária, na sua complexidade! Mas é preciso sair dos 3-4%

que representam os mais próximos e ir mais longe para escutar os

outros, que por vezes vos hão de insultar, vos hão de expulsar, mas é

necessário ouvir o que eles pensam, sem querer impor as nossas

coisas: deixar que o Espıŕito nos fale.

Neste tempo de pandemia, o Senhor impele a missão de uma

Igreja para que seja sacramento do cuidado. O mundo elevou o seu

grito, manifestou a sua vulnerabilidade: o mundo precisa de

cuidado.

Coragem! Em frente! Obrigado!

Francisco
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Eis-nos aqui, diante de Vós, Espıŕito Santo!

Eis-nos aqui, reunidos em vosso nome!

Só a Vós temos por Guia:

vinde a nós, %icai connosco,

e dignai-vos habitar em nossos corações.

Ensinai-nos o rumo a seguir

e como caminhar juntos até à meta.

Nós somos débeis e pecadores:

não permitais que sejamos causadores da desordem;

que a ignorância não nos desvie do caminho,

nem as simpatias humanas

ou o preconceito nos tornem parciais.

Que sejamos um em Vós,

caminhando juntos para a vida eterna,

sem jamais nos afastarmos da verdade e da justiça.

Nós vo-lo pedimos

a Vós, que agis sempre em toda a parte,

em comunhão com o Pai e o Filho,

pelos séculos dos séculos.

Amen.

Estamos diante de Vós, Espírito Santo

Adsumus Sancte Spiritus


