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Legitimidade ética da defesa  
e moral dos militares

O «dia do Exército« foi, es-
te ano, comemorado em Elvas, a 
23 de Outubro. Na Eucaristia de 
acção de graças, D. Manuel Lin-
da pronunciou a homilia que se 
transcreve, devido ao seu carác-
ter doutrinal.

A Sagrada Escritura contém 

inúmeras referências a pessoas 
que se alistaram no exército e es-
tá cheia de comparações e metá-
foras que se referem à vida mili-
tar. O próprio Apóstolo S. Pau-
lo, já quase no final da sua vida, 
para sintetizar o que tinha sido 
a linha orientadora da sua exis-

tência, recorre a conceitos emi-
nentemente militares: “Comba-
ti o bom combate, terminei a mi-
nha carreira, guardei a fé”. Cla-
ro que se referia à sua actividade 
missionária de pregador incan-
sável da fé em Jesus Cristo. Po-
rém, atendendo ao cunho espe-

cífico desta celebração, o relevo 
concedido pela Bíblia à condição 
militar dá-me pretexto para uma 
reflexão com dois objectivos es-
pecíficos: que a nossa socieda-
de se dê conta do valor da defe-
sa, no aqui e agora do momento 
histórico que nos é dado viver, 

e que os militares, por sua vez, 
assumam esta missão com redo-
brado espírito de serviço, mode-
lado por uma ética inegociável.
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Mensagem de Advento/Natal

Viver a misericórdia na família
1. A história da humanidade 

é marcada pela tentativa de o ho-
mem atingir Deus para obter os 
seus favores. Mas, neste esforço, o 
sujeito da acção é o homem e não 
Deus: o homem é quem procura e, 
quando muito, a divindade deixar-
-se-ia encontrar. Mas se é o homem 
quem mete pés ao caminho, que 
garantias possui de que não se en-
gana? Quem lhe afiança que o que 
pensa ser Deus seja mesmo Deus? 
Como sabemos, o homem tomou 
por divindade as realidades mais 
estranhas: astros e plantas, animais 
e artefactos, ideias e totens.

2. Em cristianismo passa-se o 
contrário: a nossa fé é a longa his-
tória de um Deus amoroso que não 
desiste da pessoa humana, mesmo 
quando esta lhe volta as costas. Dá 
início a um povo, o judeu, no qual, 
pelos Patriarcas, Profetas, Sacerdo-
tes e Reis, se vai progressivamen-
te revelando como O que faz ha-
bitação no meio dos seus amigos, 
O vizinho dos seus adoradores. A 
ponto de, em Jesus Cristo, se fazer 
“Deus connosco” ou “Emanuel”: 
bebé, menino, adolescente, jovem 
e homem entre os homens.

3. É esta uma verdade central 
da nossa fé. Por isso professamos 
no Credo: “Por nós, homens, e pa-
ra nossa salvação, desceu do Céu e 
encarnou…”. Curiosamente, ao lon-
go da história, não faltou quem ne-
gasse que Jesus Cristo é “verdadeiro 
homem”, como também dizemos no 
Credo. É mesmo provável que tenha 

havido mais doutrinas falsas, here-
sias, que negaram o “verdadeiro ho-
mem” que o “verdadeiro Deus”. Não 
admira, tal é a novidade radical des-
te dado do cristianismo.

4. Neste Natal, proponho aos 
homens e mulheres que servem as 
Forças Armadas e as Forças de Se-
gurança a reflexão sobre as impli-
cações de um Deus que, para vir ao 
nosso encontro, escolhe a condição 
humana. Até porque, há pouco, en-
cerramos o Ano Jubilar da Miseri-
córdia. Perguntemo-nos: a miseri-
córdia exerce-se em favor de quem? 
De Deus? Não! Deus não é um mi-
serável ou alguém que se portou mal 
que reclame a nossa generosidade 
ou perdão. Não! É precisamente o 
contrário: é a Ele que vamos buscar 
o exemplo da solicitude pessoal e 
da ternura por cada um de nós, não 
obstante andarmos sempre a fugir 
d’Ele e até a portarmo-nos mal.

5. A misericórdia volta-se e 
volta-nos na direcção daqueles 
com quem lidamos. Esta é a única 
direcção possível de quem é mise-
ricordioso: (con)viver com os ou-
tros como quem pensa mais neles 
que em si próprio. Logicamente, 
com preocupação por eles, cari-
nho, solicitude, ajuda, protecção. 
Com simpatia e alegria. Aliás, em 
última análise, não é este «estar ao 
serviço de» que concede justifica-
ção ao uso de armas por parte dos 
militares e dos polícias?
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O avanço civilizacional

Esta cidade de Elvas é 
exemplo privilegiado da 
história das relações entre 
povos e das suas conse-
quências práticas. Houve 
um tempo em que a men-
te política, a sensibilidade 
do povo e a inexistência 
de um direito internacio-
nal respeitado conduziam 
facilmente ao conflito e 
à agressão. E, neste caso 
concreto, nós tínhamos 
medo da Espanha e a Es-
panha tinha medo de Por-
tugal. Nós construímos 
fortes, formamos exérci-
tos, erguemos postos de 
observação. Eles fizeram 
exactamente o mesmo. E 
perderam-se riquezas e, 
fundamentalmente, mui-
tas vidas.

Entretanto, não para-
mos a história. Gradual-
mente, pouco a pouco, 
a sensibilidade mudou, 
os conflitos abrandaram, 
surgiu alguma confiança 
mútua, nasceu uma certa 
amizade cívica e, ultima-
mente, ousamos a abertu-
ra das fronteiras e a plena 
colaboração. De tal forma 
que, hoje, a segurança da 
Espanha é a nossa segu-
rança e vice-versa. Repa-
re-se: fomos capazes de, 
dando tempo ao tempo, 
percorrer etapas, intentar 

ideais, formular utopias, 
até chegarmos a esta fa-
se que -creio bem- já não 
terá retorno para o tem-
po do conflito e da guerra 
aberta. E se observarmos à 
nossa volta, vemos que al-
go de semelhante aconte-
ce nos países ocidentais, 
de cultura cristã, mesmo 
que alguns rejeitem este 
dado. E isto é belo! Isto é 
humano!

O princípio da realidade

Porém, ainda não atin-
gimos a plenitude do Rei-
no de Deus, onde tudo 
será harmonia, existên-
cia fraterna, paz sem fim. 
Neste tempo de globaliza-
ção, vemos que se expor-
ta o terrorismo com o sim-
ples gesto de carregar nas 
teclas de um computador, 
pois se podem dar ordens 
para a realização de aten-
tados a fanáticos que se 
encontram a milhares e 
milhares de quilómetros e 
é possível disparar ogivas 
nucleares que sobrevoam 
continentes. Nunca como 
hoje, ditadores sem escrú-
pulos, que não temem a 
Deus nem respeitam a hu-
manidade, tiveram as pos-
sibilidades de fazer e ex-
portar a guerra mais he-
dionda, com a consequen-
te violação atroz dos mais 

frágeis e indefesos.
Perante isto, que fazer? 

Cruzar os braços e perma-
necer na mera retórica da 
«paz e amor», típica das 
conçonetas? O princípio 
da realidade ensina que as 
coisas são mais complica-
das. Embora rejeitando li-
minarmente a guerra, to-
das as guerras, neste mo-
mento histórico que nos 
é dado viver, não se vis-
lumbra outra possibilida-
de que não seja a criação 
das condições da legítima 
defesa. Haveremos de che-
gar a um tempo no qual as 
Forças Armadas serão dis-
pensáveis. Havemos de lá 
chegar, um dia, quando a 
humanidade, toda a hu-
manidade, se humanizar. 
Mas, infelizmente, esse 
tempo ainda não chegou. 
Se, pois, os nossos deciso-
res políticos confundirem 
o real com o ideal e o ho-
je com o tempo que há-de 
vir, tornam-se eles mes-
mos réus dos sofrimen-
tos escusados da humani-
dade.

Ética de generosidade

A outra palavra é uma 
interpelação que vos faço, 
caros militares. A socieda-
de organizada em Estado 
confiou-vos a tarefa da de-
fesa. É, sem dúvida, uma 

tarefa que custa dinheiro 
e tem de surgir dos bol-
sos dos contribuintes. Di-
nheiro que faz falta a ou-
tros sectores, embora não 
tanto como o comum das 
pessoas julga, pois se situa 
apenas à volta de 1% do 
Orçamento Geral do Esta-
do. Mas, precisamente pe-
la confiança em vós depo-
sitada e pelo investimen-
to, correspondei com uma 
ética de generosidade e de 
plena entrega a esta tare-
fa. Vede que assim fizeram 
muitos santos militares: S. 
Sebastião, São Luís, Rei de 
França, Santa Joana d’Arc, 
São Nuno Alvarez Perei-
ra, etc. Em concreto, se-
de portadores de uma éti-
ca que jamais troque os 
elevados valores da vossa 
deontologia por qualquer 
outra coisa que fira a vossa 
consciência. E, na cadeia 
hierárquica, tratai os vos-
sos subordinados com to-
da a amabilidade e respei-
to, na certeza de que todos 
somos portadores da mes-
ma condição humana e to-
dos pertencemos à mesma 
sociedade que defende e é 
defendida.

A oração na vida dos 
militares

Para a plenitude des-
te estilo de vida, rezai. Re-
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#Exército
Legitimidade ética da defesa e moral dos militares
CONTINUAÇÃO DA PÁG. 1

No dia 7 de Setembro, 
ocorreu o cinquentenário 
do acidente da serra de Sin-
tra que vitimou vinte e cin-
co militares do antigo Re-
gimento de Artilharia Fixa, 
quando combatiam um in-
cêndio. Como acontece to-
dos os anos, não foram es-
quecido pelo actual Regi-
mento de Artilharia An-
ti-Aérea Nº 1, de Queluz, 
herdeiro do anterior.

Para além das cerimó-
nias militares, em Queluz 
e no lugar onde foram en-
contrados os corpos, o Bis-
po das Forças Armadas e 
das Forças de Segurança 
celebrou Missa na pequena 
mas significativa capela do 
RAAA1. Presentes as mais 
altas entidades do Exército 
e civis das Autarquias locais: 
Chefe de Estrado-Maior do 
Exército, Comandante das 
Forças Terrestres, Coman-
dante da Brigada de Reac-
ção, Comandante da Uni-
dade, Altos Representantes 
da Guarda Nacional repu-
blicana e da Polícia de Se-
gurança Pública, Presiden-
te da Câmara de Sintra e re-
presentante da Câmara de 
Oeiras, Presidentes de Jun-

tas, membros da direcção 
nacional da Autoridade de 
Protecção Civil e Bombei-
ros, familiares dos defun-
tos, etc. 

D. Manuel Linda, que 
associou também o militar 
falecido aquando do trei-
no dos Comandos, subli-
nhou o «espírito de corpo», 
mesmo na relação com o 
passado, entre quantos ser-
vem na vida militar, e o fac-
to de aquele acidente, de al-
guma forma, se colocar co-
mo figura do que tem de 
ser a nossa vida: “Ninguém 
procura ser herói, como es-
tes soldados que sufragamos 
também não o procuraram. 
Mas quando a vida nos co-
loca perante opções, não po-
de haver outra saída que não 
seja o encarar de frente o que 
tem de ser feito. É assim na 
vida profissional, social, com 
os camaradas e com a famí-
lia. E se isto é verdade para 
todos, muito mais para um 
religioso e um militar”.

Preparou a celebração 
o P. Cecílio Pereira, Cape-
lão interino, e contou com 
um notável coro que muito 
contribuiu para o alto clima 
de espiritualidade.

zar não fica nada mal a 
um militar. Mas rezai co-
mo dizia o Evangelho de 
hoje: como o publicano 
humilde, que reconhecia 
a sua condição de pobre-
za moral e, por isso, ousa-
va pedir: “Meu Deus, ten-
de compaixão de mim que 
sou pecador”. É que a ora-
ção exprime o nosso ser. 
E, evidentemente, a nos-
sa personalidade mo-
ral só pode ser à maneira 

de Deus: misericordiosa, 
amorosa, simples, afecti-
va, plenamente dedicada 
ao serviço do outro.

Por intermédio de 
Nossa Senhora da Assun-
ção, Padroeira desta igre-
ja/catedral, peço a Deus 
que a todos nos ajude para 
que, no fim da vida, possa-
mos dizer como S. Paulo: 
“Combati o bom combate, 
terminei a minha carreira, 
guardei a fé”.

No 50º aniv. do desastre da serra de Sintra

“Ninguém escolhe ser herói,  
mas temos de o ser no dia-a-dia”
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#Corresponsabilidade
Conselho Pastoral do Ordinariato

A comunicação para
o exterior é fundamental

A 23 de Setembro, e durante todo o 
dia, reuniu o Conselho Presbiteral do Or-
dinariato Castrense. Esteve presente a to-
talidade dos membros que o constituem e, 
por amabilidade da Marinha, pela primei-
ra vez, reuniu fora das instalações da Ca-
pelania Mor: precisamente numa Unida-
de Naval, o NRP D. Francisco de Almei-
da, ancorada no Alfeite.

Embora com uma agenda suficiente-
mente livre para que cada Conselheiro pu-
desse exprimir o que lhe parecesse melhor 
para o bom andamento pastoral do Ordi-
nariato, ressaltaram duas temáticas: o en-
cerramento do Ano Santo da Misericórdia 
e a necessária coordenação dos capelães do 
Norte, quase todos ligados ao Exército.

Quanto ao primeiro aspecto, foi de-
cidido realizar uma celebração na igre-
ja da Memória, Sé do Ordinariato. E se, 
na abertura, se privilegiou a ideia de en-
trar na «porta santa» para, por meio des-
te gesto visível, acentuar a tónica de que 

nos dispomos a voltar para Deus, agora 
será privilegiada a ideia de saída em mis-
são: cada participante será «mandatado» 
como testemunha da fé e da misericórdia 
do nosso Deus no meio dos seus cama-
radas e mesmo na sociedade de quem é 
membro. Haverá espaço para confissões, 
depois uma celebração festiva (não a Mis-
sa), rito de envio e, no exterior da igreja, se 
o tempo o permitir, um magusto.

Relativamente aos capelães do Nor-
te, o Conselho manifestou a vontade de, 
após as previsíveis movimentações por 
motivos de colocações e admissões de no-
vos capelães, o senhor bispo e o capelão 
Adjunto para o Exército se reúnam com 
os sacerdotes que prestam serviço nessas 
Unidades e se intente uma forma de tra-
balho mais coordenada.

A próxima reunião deste Conselho, 
a decorrer, possivelmente, numa Unida-
de da Força Aérea, acontecerá a 8 de Fe-
vereiro.

No Pavilhão das Galeotas do Museu de 
Marinha, a 29 de Setembro, realizou-se a 
sessão de apresentação e lançamento da 
tese “João Paulo II – O compromisso pela 
paz”, de autoria de Comandante Francisco 
Piedade Vaz. A obra foi apresentada pe-
lo orientador, Prof. Juan Ambrósio, e pe-
lo Presidente da Caritas Portuguesa, Dr. 
Eugénio da Fonseca, já que foi esta quem 
a editou. Este livro perpassa as mensagens 
do Papa S. João Paulo II para o Dia Mun-
dial da Paz.

D. Manuel Linda, que presidiu, ressal-
tou o “paradoxo” de uma sociedade que 
intentou retirar da sociedade qualquer re-
ferência à religião e, concretamente, à sua 
forma de se repensar e difundir: a teolo-
gia. Curiosamente, verifica-se hoje co-
mo que uma explosão de estudo e difusão 
desta ciência sagrada. Sinal de que as pes-
soas se voltam para a segurança que não 
encontram em muitas outras instituições.

Neste contexto, afirmou: “Gradual-
mente, a partir de meados do século XX, 
os Papas foram recuperando a qualidade 
de referências éticas deste mundo instável. 
Hoje, o Vaticano é o radar do mundo. Não 
a ONU, por exemplo. É que esta Igreja, que 
não se ocupa com abstracções, mas sabe fa-
lar a linguagem que as pessoas entendem 
–a linguagem da misericórdia, da harmo-
nia e da paz- esta «Igreja perita em huma-
nidade», lembra à pessoa do nosso tempo 
que ou nos humanizamos ou nos animali-
zamos. E o resultado chama-se paz ou cha-
ma-se guerra e terrorismo. Nesta linha, ela 
que, ao longo da história, foi a instituição 
que mais cultivou a racionalidade, oferece 
o seu pensamento –a teologia- como contri-
buto interdisciplinar para afrontar as enor-
mes problemáticas com que o nosso mundo 
se debate. Que este, no seu próprio interes-
se, o não rejeite”.

Como previsto, reuniu pela primeira 
vez o novo Conselho Pastoral Diocesano 
do Ordinariato Castrense. É constituído 
por leigos, representantes de todos os Ra-
mos das Forças Armadas e das duas For-
ças de Segurança, um outro leigo da Ca-
pelania Mor e os Capelães Adjuntos. Nos 
termos do direito canónico, presidiu o se-
nhor bispo.

Como se tratava do primeiro encon-
tro, D. Manuel Linda aproveitou para 
agradecer a disponibilidade, dizer das ra-
zões deste Conselho e proporcionar co-
nhecimento mútuo. Depois, em clima de 
perfeita corresponsabilidade, cada con-
selheiro exprimiu o que se lhe afigurou 
mais determinante. E, para além de todos 

ressaltarem a importância do capelão no 
meio castrense, dois temos sobressaíram: 
necessidade de o capelão sair do gabine-
te para se fazer ver e notar e, desta forma, 
proporcionar o diálogo, sempre desejado 
por parte do pessoal, mesmo não prati-
cante; e, fundamentalmente, a urgência de 
se usarem as novas tecnologias para pas-
sar mensagens e informações.

Grande parte do tempo foi precisa-
mente dedicado a este assunto. Chegou-
-se à conclusão que muitas das realizações 
programadas pelas capelanias, incluindo a 
Capelania Mor, não chegam ao conheci-
mento dos militares e polícias, até porque, 
muitas vezes, usam-se meios que, actual-
mente, estão desvalorizados: jornais, avi-

sos escritos, emails, etc. Se é verdade que 
nada substitui a comunicação directa, tu 
a tu, é necessário que o Serviço de Assis-
tência Religiosa, a nível da Capelania Mor 
e nos âmbitos locais, invista nos canais e 
meios que as pessoas costumam usar: fa-
cebook, twitter, instagram, etc.

D. Manuel Linda prometeu uma maior 
dedicação a este sector por parte da Cape-
lania Mor: conta-se, brevemente, actuali-
zar e divulgar as contas do facebook e do 
twitter.

Este Conselho terminou com o jantar, 
em clima de verdadeiro «ágape» fraterno.

Conselho Presbiteral

Um exercício  
de corresponsabilidade

Na apresentação de uma obra de teologia

“Seja a teologia parceira dos que, 
com a inteligência, procuram a paz”



#Fiéis Defuntos
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A tradicional celebração por alma 
dos fiéis defuntos que serviram as Forças 
Armadas e as Forças de Segurança e pe-
los familiares dos actuais militares e po-
lícias realizou-se no dia 3 de Novembro, 
no Mosteiro dos Jerónimos. Participaram 
os mais elevados dirigente políticos deste 
sector, militares e policiais. 

Por motivos da tradicional rotativida-
de, a animação do canto e suporte da as-
sembleia estavam confiadas à Força Aé-
rea. O clima de forte espiritualidade co-
meçou com o “toque de silêncio”, primo-
rosamente executado. O terno de clarins 
e o coro da Academia da Força Aérea fo-
ram excelentes. Leitores, acólitos, guarda 
de honra ao altar e demais serviços foram 
distribuídos pelas cinco Forças que cons-
tituem o Ordinariato.

Na homilia, D. Manuel Linda acen-
tuou a metáfora da tenda, referida na se-
gunda leitura: “Sabemos que quando es-

ta tenda, que é o nosso corpo, for desfei-
ta adquirimos nos Céus uma morada eter-
na”. E explanou: “São Paulo foi buscar esta 
bela imagem à vida militar. A tenda é a 
habitação de quem está preparado para o 
combate, sofre, exercita a sua actividade e, 
porventura, suporta a ansiedade e o me-
do; a morada relaciona-se com o regresso 
a casa, ao conforto do lar, ao convívio fa-
miliar, ao justo descanso, à tranquilidade. 
Ela acentua a ideia da passagem da pre-
cariedade, inerente à obra humana, a algo 
de belo e grandioso, porque construção de 
Deus: das contingências do mundo à ple-
nitude da vida eterna. E não é de admirar 
este recurso do Apóstolo à vida militar. É 
que o Novo Testamento não nos apresenta 
a menor desconfiança em relação aos mi-
litares. Pelo contrário: são frequentemente 
apresentados como exemplos. Aquele cen-
turião romano que pede a cura de um seu 
empregado, arranca a Jesus o seguinte co-

mentário: «Em verdade vos digo, em nin-
guém de Israel encontrei tão grande fé». O 
que comandou as tropas que cumpriram o 
mandato de Pilatos de crucificar Jesus, faz 
a mais bela profissão de fé: «Verdadeira-
mente, este homem é Filho de Deus». E o 
livro dos Actos dos Apóstolos diz que o cen-
turião Cornélio, que convidou Pedro para 

sua casa, «dava muitas esmolas e orava 
continuamente a Deus». Aqui estão os três 
segredos da orientação para a meta da vi-
da eterna: fé professada, caridade vivida, 
oração contínua”.

Concelebraram todos os capelães que 
prestam assistência na região de Lisboa e 
Margem Sul.

“Esta comemoração 
dos fiéis defuntos faz par-
te das celebrações habi-
tuais da Força Aérea. Peço 

que se mantenham. Por-
que se umas, mais festivas, 
a nível sincrónico, ajudam 
o fomentar o «espírito de 

corpo» entre os que estão 
a nosso lado para a servi-
rem, esta, em âmbito dia-
crónico, religa-nos aos que 
já a serviram. E esta du-
pla vertente, a do espaço e 
a do tempo, modela e ci-
menta a tal coesão que ul-
trapassa a fugacidade do 
tempo para se tornar me-
mória e memória viva” – 
afirmou D. Manuel Linda 
na introdução da Missa 
pelos defuntos da Força 
Aérea e familiares dos que 

actualmente a servem, a 2 
de Novembro, na igreja 
de Nossa Senhora do Ro-
sário, em São Domingos 
de Benfica.

Na presença dos mais 
altos dirigentes da Força 
Aérea, o senhor Bispo re-
flectiu sobre a dificuldade 
de racionalizar ou com-
preender intelectualmente 
o que é a vida eterna, pa-
ra concluir: “Uma crian-
ça, ao colo da mãe, não se 
questiona se os braços que 

a sustentam a aguentam 
ou não, se a musculatura 
está apta a suportar aquele 
peso, qual a força necessá-
ria para vencer a gravida-
de, etc. Essas são as ques-
tões científicas que, para a 
criança, não contam nada. 
O que lhe importa é sentir-
-se segura porque amada. 
É o que se passa com es-
te mistério da vida depois 
desta vida: o que importa, é 
confiar num Deus que nos 
acolhe nos seus braços com 

ainda mais segurança que 
uma mãe. É que se este aco-
lhimento é fruto do amor, o 
amor d’Ele é bem superior 
ao de qualquer pessoa hu-
mana”.

Foi notório um forte 
clima de espiritualidade 
e oração. Para isso muito 
contribuíram os toques do 
terno de clarins e, funda-
mentalmente, o Coro da 
Academia da Força Aé-
rea, extraordinário, como 
sempre.

Tradicionalmente, as 
grandes celebrações para 
os militares e polícias costu-
mam realizar-se em Lisboa, 
quer porque o Ordinariato 
Castrense tem aí a sua sede, 
quer pelo facto de as Che-
fias também estarem aí se-
diadas. Porém, pela neces-
sidade de ir ao encontro das 
pessoas, este ano, decidiu-

-se celebrar no Porto, pe-
la primeira vez, uma Missa 
por alma dos que integra-
ram as Forças Armadas e as 
Forças de Segurança.

A animação litúrgica, 
este ano, foi confiada à Po-
lícia de Segurança Públi-
ca. Coro e orquestra, co-
mo sempre, excelentes. D. 
Manuel Linda, que presidiu 

acompanhado por vários 
capelães, comentando o de-
sabafo de Marta, segundo 
a qual se Jesus lá estivesse 
seu irmão Lázaro não teria 
morrido, referiu: “De fac-
to, quando as coisas nos cor-
rem mal, perguntamos: On-
de está Deus? Porque O que-
remos como Deus-bombeiro, 
sempre apto a socorrer-nos 

nos desastres. Mas a verda-
deira pergunta é outra: On-
de estou eu? Perto de Deus 
ou longe d’Ele? Como me si-
tuo perante Deus? De frente 
ou de costas voltadas?”.

Como se está a come-
morar o centenário da 
Grande Guerra, a exemplo 
do que se fez nos anos an-
teriores, em Lisboa, o Ser-

viço de Assistência Religio-
sa, em colaboração com a 
Direcção do Serviço de 
Pessoal do Exército, pro-
moveu uma conferência 
subordinada ao tema: “Edi-
ficação da paz num mundo 
global”. Decorreu no quar-
tel de Santo Ovídio e foi 
proferida pelo anterior Or-
dinário Militar para Portu-

gal, D. Januário Torgal Fer-
reira. Foi escutado por um 
vasto auditório, composto 
não só por militares e po-
lícias, mas também por al-
tos dirigentes da sociedade 
portuense que tinham si-
do convidados pela Direc-
ção do Serviço de Pessoal, 
do Exército, em cuja «casa» 
se realizou.

Fiéis Defuntos: Da tenda à habitação da plenitude

Nos Fiéis Defuntos da Força Aérea:

Vida eterna é sentir-se seguro nos braços amorosos de Deus

No Norte: “Como nos situamos perante Deus?”
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“Passamos facilmente do oito para o oitenta. E se, no 
passado, a história se estudava quase somente a partir de 
líderes e dirigentes, hoje, parece que caímos na visão mar-
xista e não vemos mais que «lutas» do povo, tentativas de 
emancipação popular. Ora, eu creio que o povo é o grande 
agente da história. Mas importa também valorizar as gran-
des referências: os heróis e os santos”. São palavras de D. 
Manuel Linda, Bispo das Forças Armadas e das Forças de 
Segurança, que a 24 de Outubro, aniversário da conquista 
de Lisboa, celebrou Missa de sufrágio e acção de graças na 
igreja de Santa Cruz de Coimbra, local onde se encontra 
o túmulo do Patrono do Exército, D. Afonso Henriques.

Presentes o Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército, vá-
rios oficiais generais no activo e na reforma, Comandante da 
Brigada de Intervenção e Comandantes das Unidades que 
a constituem e muitos outros militares de todas as patentes. 
Estavam também presentes muitos dirigentes de Instituições 
locais –com excepção da Câmara Municipal de Coimbra- 
representantes dos outros Ramos das Forças Armadas e das 
Forças de Segurança, Vigário Geral da Diocese de Coimbra 
e outros sacerdotes. E muito povo, obviamente.

Depois de vincar a necessidade de referências sólidas 
e entusiasmantes, o presidente da celebração acrescentou: 
“Os americanos invocam, frequentemente, os «pais funda-
dores». Nós também os temos. Curiosamente, ambos liga-
dos a Coimbra: D. Afonso Henriques e a Rainha Santa, 
Santa Isabel de Portugal. Como «pais», deixaram marcas 
na nossa alma colectiva. Do Rei, recebemos o espírito aven-
tureiro, o amor à liberdade, o sentido da autodetermina-
ção e independência, bem como a capacidade de estabelecer 
relações com outros povos e culturas, como o fundador da 
Pátria fez com os Cruzados, predominantemente franceses 
e ingleses; da Rainha Santa, cujos quinhentos anos da sua 
beatificação comemoramos, herdamos a vivência de uma 
religiosidade de peregrinações, de culto eucarístico e de de-
voção a Nossa Senhora. E herdamos, especialmente, aquele 
lado afectivo e solidário que se exterioriza na paz e na pa-
cificação e nos leva a voltarmo-nos para os pobres e tentar 
promovê-los, como tão bem exprime o «milagre das rosas». 
Caros militares, não deixemos perder esta que é a verdadei-
ra alma lusitana. Alma herdada de um pai e de uma mãe”.

Como habitualmente, no dia 29 de Setembro, 
dia de São Miguel Arcanjo, na capela de Belas, 
da Unidade Especial de Polícia, a PSP celebrou 
festivamente o seu Patrono. Presentes, o Direc-
tor Nacional e Directores Nacionais Adjuntos, o 
Comandante da UEP e Comandantes de muitas 
Unidades da Polícia. O coro do Comando Me-
tropolitano de Lisboa animou a celebração com 
o canto litúrgico.

Na homilia, D. Manuel Linda, que presidiu, 
referiu a figura de São Miguel, a quem a Bíblia 
chama “o Anjo do turíbulo” ou do culto divino, o 
anjo que nos lembra que só Deus é Deus e, conse-
quentemente, que nós não somos deuses de nin-
guém, nem sequer de nós próprios. Como tal, o 
anjo que nos lembra que a condição humana é sa-
ber viver de rosto voltado para Deus. E acrescen-
tou: “A missão da Polícia, porém, não é obrigar a 
que todos adorem a Deus. Costuma-se dizer que 
para formar santos existem as estruturas da Igre-
ja. O que se pede à Polícia, como às outras institui-
ções do Estado, é que ajude a que a sociedade se-
ja habitável. Em concreto, pede-se à PSP que evite 
más acções, que defenda e promova a honestidade, 
que imobilize o anti-social e que se coloque do lado 
do débil. Mas porque os anti-sociais querem cam-
po aberto para fazerem o mal, muitas vezes, a Po-
lícia é mal vista. Não falta quem a tente denegrir. 
Respondei-lhes com uma forte deontologia profis-
sional, nunca cedendo à tentação da corrupção e 
com a auto-estima de quem acredita no que faz e 
sabe porque é que o faz. Mesmo que, infelizmente, 
para esta nobre missão, sejais mal pagos e, quan-
tas vezes, mal equipados”.

Após esta celebração, seguiu-se o almoço de 
confraternização.

No dia do Patrono da PSP

“Sobre vós  
caem muitas  
das frustrações 
sociais”

A alma lusitana:

Ousadia e 
solidariedade

A 21 de Outubro, na Igreja da Memória, Lisboa, 
a Unidade de Controlo Costeiro da Guarda Nacio-
nal Republicana reuniu-se para celebrar a missa de 
acção de graças pelo seu 8.º aniversário. Presidida 
pelo Capelão Chefe do Serviço de Assistência Re-
ligiosa, P. Agostinho Rodrigues de Freitas, contou 
com a participação do Comandante, GEN José Nu-
nes da Fonseca, de Oficiais, Sargentos e Guardas da 
UCC, que enchiam por completo a catedral das For-
ças Armadas e das Forças de Segurança.

Na homilia, o presidente da assembleia falou da 
necessidade de saber discernir os sinais dos tempos 
e referiu a proposta do Papa Francisco para se con-
seguir este discernimento: silêncio, reflexão e oração.

No 8.º aniversário da UCC da GNR:

Discernir os 
sinais dos tempos

No CFMTFA/Ota:

“A ética passa pelo contínuo 
exercício de escolhas 
sensatas”

A 6 de Setembro, D. Manuel Linda voltou ao 
Centro de Formação Militar e Técnica da Força Aé-
rea, na Ota, para dialogar com os alunos dos Cursos 
de Formação de Oficiais e de Sargentos.

Recebido gentilmente pelo Comandante, Cor Rui 
Tendeiro, almoçou e dialogou com os oficiais. Depois, 
acompanhado pelo Comandante de Grupo, encon-
trou-se e cumprimentou todos os alunos dos dois cur-
sos de graduados. E deu-se início a um diálogo franco, 
motivado por questões de diversa índole, mas sempre 
com um denominador comum: problemáticas éticas 
com as quais a sociedade se confronta no dia-a-dia.

A este respeito, reconhecendo a complexidade 
das questões, D. Manuel Linda pediu: “Ousai pensar. 
E ousai aproveitar o contributo dos vários saberes. Te-
nho medo, de facto, que nas grandes questões fiquemos, 
apenas, a nível do sentimental ou do que é opinião ge-
neralizada e não usemos a inteligência para procurar 
a verdade até ao limite do possível. E também tenho 
medo que, para afrontarmos as grandes problemáti-
cas humanas, nos limitemos, por exemplo, só á bio-
logia ou à química, ignorando o contributo da antro-
pologia cultural, da sociologia, da psicologia e até das 
religiões que representam um verdadeiro saber acu-
mulado. Desprezar esta interdisciplinaridade seria o 
mesmo que reduzir a medicina moderna à anatomia: 
nem diagnosticava os males nem os curava”.
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A Madeira marcou 
presença honrosa

Aconteceu na tarde de 10 de 
Outubro. O reduzido pessoal co-
locado neste posto de observa-
ção –apenas catorze militares-, 
representantes de todos os Ra-
mos das Forças Armadas e das 
duas Forças de Segurança, várias 
entidades regionais e muitas ou-
tras pessoas quiseram associar-
-se e testemunhar esta celebra-
ção emotiva. Pelas suas funções 
institucionais, destaque para o 
Gen. José Alberto Mata, Direc-
tor de Pessoal da Força Aérea, 
em representação deste Ramo 
e do seu CEMFA, Chefe de Es-
tado-Maior da Zona Militar da 
Madeira, Comandante do Regi-
mento de Guarnição Nº 3, Co-
mandante Regional da Polícia de 
Segurança Pública, Director do 
Serviço de Estrangeiros e Fron-
teiras, Director da Alfândega do 
Funchal, bem como o Pároco e 
o Presidente da Junta de Fregue-
sia de São Roque do Faial. Ob-
viamente, especial referência pa-
ra o Comandante da ER4, TCor 
Sérgio Cruz, o anfitrião da ca-
sa, sempre solícito e sempre afá-
vel. Presidiu D. Manuel Linda, 
acompanhado pelo Capelão Ad-
junto da Força Aérea, P. Joaquim 
Martins, por todos os outros ca-
pelães que prestam serviço neste 
Ramo e pelo Diác. Baltar.

Laicidade e direito  
à expressão religiosa

A celebração começou pe-
la Missa, no edifício do Cen-
tro Interpretativo das Aves. Foi 
acompanhada por um coro pa-
roquial, dirigido pelo Maestro 
autor do hino da Região Au-
tónoma da Madeira. À homi-

lia, o senhor Bispo referiu: “Es-
tes militares são parte integrante 
do nosso sistema de defesa. Com 
ela, asseguram-nos a liberdade, o 
respeito pelos direitos humanos, 
a paz e a democracia. Embo-
ra no respeito pelo princípio da 
laicidade do Estado e suas ins-
tituições e no da liberdade reli-
giosa, é lógico, pois, que também 
eles possam exercer a liberdade 
de culto e de religião, fundamen-
to sólido da liberdade que defen-
dem. Por isso, a colocação desta 
imagem não compromete a For-
ça Aérea. Exprime, tão-somente, 
o respeito por estes homens e mu-
lheres que, na solidão desta ser-
ra, querem ter a companhia de 
mais alguém: precisamente a fa-
miliaridade afectiva e maternal 
de Nossa Senhora, de quem eles 
são devotos e a quem pedem aju-
da, de forma especial quando o 
isolamento mais custa e o frio 
mais penetra nos ossos”.

Nossa Senhora do 
Ar, uma «militar» no 
meio dos militares

 Após a Missa, D. Ma-
nuel Linda benzeu a imagem. 
Deu-se, então, início à procissão. 
Um belíssimo andor, ornamen-
tado com as maravilhosas flores 
da Madeira e levado pelas se-
nhoras que prestam serviço nes-
ta Estação de Radar, conduziu a 
imagem até ao muito bem con-
cebido nicho onde foi colocada: 
precisamente junto à porta de 
armas, como que para dizer aos 
que entram que são bem-vindos 
e aos que saem que com eles vai 
o seu olhar maternal. O Capelão 
Chefe da Força Aérea entregou-
-a ao senhor General e ao senhor 
Bispo que, por sua vez, a confia-
ram ao Comandante da Unida-

de, com uma mensagem: “Cuida 
bem dela”. Foi também descerra-
da uma placa alusiva ao evento.

Para encerrar a celebração, 
foi distribuída uma pagela com a 
seguinte oração de consagração, 
por todos proclamada em unís-
sono: “Imaculada Virgem Maria/
Senhora do Ar e nossa Padroei-
ra/aqui estamos a prestar-vos a 
nossa homenagem filial/e a con-
sagra-vos quanto somos e possuí-
mos./Obtendo-nos do vosso Di-
vino Filho/a perseverança na fé, 
na esperança e na caridade./Aju-
dai-nos no peregrinar da nossa 
vida/e, principalmente, na hora 
da nossa morte,/para que, depois 
deste vale de lágrimas/convosco e 
com todos os anjos e santos/pos-
samos louvar eternamente/os es-
plendores da Santíssima Trinda-
de./Amén”.

A fé sabe associar-se 
ao convívio

O senhor Bispo aprovei-
tou este momento para agrade-
cer, de uma forma especial, ao 
Comandante da ER4, pelo seu 
zelo humano e cristão, e ao P. 
Joaquim Martins, o «apóstolo» 
desta e de outras entronizações 
de Nossa Senhora do Ar. Foi, 
então, descerrada uma placa, 
para memória futura, e o Bispo 
das Forças Armadas e das For-
ças de Segurança convidado a 
assinar o livro de honra desta 
Unidade.

À boa maneira portugue-
sa, esta celebração, que moti-
vou algumas lágrimas de alegria 
em vários rostos, terminou com 
a actuação de um conceituado 
grupo musical da Casa do Po-
vo de São Roque do Faial, obsé-
quio do Presidente da Junta de 
Freguesia, e com um lanche de 
convívio. 

Na ER4, no Pico do Areeiro:

“Seja Nossa Senhora do Ar a Mãe
e companheira que afasta a solidão”

“Uma simplicidade solene”: é assim que se pode resumir a bela e sentida cerimónia  
de entronização da imagem de Nossa Senhora do Ar, Padroeira da Força Aérea,  

na Estação de Radar Nº 4, na Região Autónoma da Madeira.
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Em plena sintonia com o Pa-
pa Francisco, também o Ordi-
nariato Castrense abriu a «por-
ta santa» da Misericórdia e, con-
sequentemente, procedeu ao en-
cerramento do Ano Jubilar. Se, 
no início, privilegiou a noção da 
caminhada para a igreja, como 
metáfora do encontro com Deus, 
agora, na conclusão desse tempo 
salvífico, acentuou a consciência 
da «saída», do envio ao mundo, 
como o «espaço» da vivência da 
misericórdia.

Viver ao ritmo da Igreja

Foi a 17 de Novembro. A par-
tir das 14h30, bispo e capelães 
atenderam de confissão na igreja 
da Memória. Uma hora depois, 
às 15h30, fez-se a celebração 
conclusiva, verdadeiro momen-
to festivo, já que a misericórdia 
deixou marcas positivas na nos-
sa vida. Esta oração foi acompa-
nhada pelo coro e instrumental 
dos alunos do Instituto dos Pu-
pilos do Exército, os quais, com 
a sua juventude e sensibilidade, 
emprestaram aos cânticos um 
verdadeiro sentido motivante e 
emocionante.

Na homilia, o senhor bispo 
ressaltou a «saída para as peri-
ferias», o envio ao mundo de to-

dos os participantes como ver-
dadeiros missionários da mise-
ricórdia deste Deus que a todos 
quer envolver no seu amor. Fri-
sou que todos os participantes se 
devem sentir «missionários» ou 
enviados para ressaltar, particu-
larmente, dois âmbitos: a fé pro-
fessada e a moral vivida. Por is-
so, D. Manuel e os Capelães Ad-
juntos colocaram nas mãos de 
cada participante um pequeno 
desdobrável que, para além de 
alguns dados da vida interna do 
Ordinariato, contém o Credo e o 
elenco das obras de misericórdia 
corporais e espirituais.

O distintivo crente:  
a misericórdia

Em estilo de bom humor, 
o Bispo das Forças Armadas 
e das Forças de Segurança fri-
sou: “Devido à nossa especifici-
dade, abrimos este Ano Jubilar 
depois do Papa o fazer em Ro-
ma, mas três dias antes das ou-
tras dioceses de Portugal. Ago-
ra, encerramo-lo antes do Pa-
pa, mas também quatro dias 
depois de os meus colegas, os 
bispos, o terem clausurado. Is-
to quer dizer duas coisas: que 
estamos «balizados» pelo Papa; 
e que temos a obrigação moral 

de sermos mais misericordiosos 
que os outros fiéis, já que, pa-
ra nós, o Ano da Misericórdia 
foi mais longo. Caros militares 
e civis que frequentais habi-
tualmente esta nossa Catedral: 
distingui-vos precisamente pela 
misericórdia”.

Para simbolizar que o nos-
so mundo tem de ser o espa-
ço da única família e, como tal, 
lugar de festa e convívio, os ca-
pelães ofereceram um magus-
to aos participantes. São Pedro 
colaborou e enviou um tempo 
primaveril.

No encerramento do Ano Jubilar

A obrigação moral da misericórdia

A 2 de Outubro, na igreja de 
S. Roque, ao Bairro Alto, D. Ma-
nuel Linda presidiu à Missa pro-
movida pela Irmandade de S. 
Roque, da Misericórdia de Lis-
boa, ao Compromisso de Novos 
Irmãos, veneração da Relíquia 
de São Roque e bênção do Pão 
e Pagelas de São Roque. Presen-
tes o Irmão-Provedor  e outros 
Irmãos da Irmandade, represen-
tantes da Marinha, das Ordens 
Militares, cerca de uma dezena 
de outras Irmandades, o Vigário 

Geral do Ordinariato Castrense 
e vários fieis.

Na homilia, pronunciada 
nesta belíssima igreja onde pre-
gou o P. António Vieira, partin-
do das leituras do dia, o Bispo 
das Forças Armadas e das For-
ças de Segurança desenvolveu o 
tema da presença afectiva junto 
do irmão como algo que perten-
ce à essência da fé cristã. E afir-
mou: “A hermenêutica da miseri-
córdia é simples: uma fé que rea-
liza o que Jesus realizaria se es-

tivesse connosco em carne e osso. 
Consiste em colher da experiên-
cia histórica de Jesus e, como Ele, 
dar de comer a quem tem fome, 
de beber a quem tem sede, etc. 
Sem esquecer as obras de mise-
ricórdia espirituais, tão urgen-
tes como as corporais ou, por-
ventura, ainda mais determinan-
tes neste tempo de despersonali-
zação que leva ao abandono dos 
frágeis, dos não produtivos. Con-
vido-vos, pois, caros Irmãos, e a 
vós todos, os fiéis, para que, em 

nome da fé, e até daquela solida-
riedade humana que interpela a 
nossa consciência, continuemos a 
escrever a história como miseri-
córdia. A misericórdia é, de facto, 
o caderno de duas linhas em que 
a humanidade aprende a escrever 
precisamente enquanto humani-
dade e não apenas como bando 
de animais”.

No final da Missa, seguiu-se 
a procissão até à capela de São 
Roque do Arsenal da Marinha 
(Estado-Maior da Armada).

“A misericórdia é o caderno de duas linhas 
em que a humanidade aprende a escrever”
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A nossa cultura e maneira 
de viver, aqui na Europa, está a 
tornar-se problemática. Por um 
lado, à base de um conceito er-
rado de liberdade, não se insis-
te na modelação do nosso tem-
peramento, na formação moral e 
na educação para os valores. E o 
mal mais terrível encontra cam-
po aberto para se impor, a ponto 
de a vida humana se tornar ape-
nas uma questão de preço e, por 
sinal, para os malvados, um pre-
ço muito baixo: mata-se por «dá 
cá esta palha», como diz o povo. 
Por outro lado, as Forças de Se-
gurança, concretamente a Guar-
da, são ignoradas pela maioria, 
menosprezadas por muitos e até 

odiadas por alguns. Delas se exi-
ge que a legalidade impere mas, 
quando as coisas correm com 
tranquilidade, alguns acham que 
estão a mais.

Esta mentalidade é perigo-
síssima a curto prazo. Eviden-
temente, nenhum de nós procu-
ra o martírio. Por isso, qualquer 
dia sujeitamo-nos a que pou-
cos ou nenhum queiram entrar 
nesta Força de Segurança por-
que a dureza de vida é enorme, 
a exposição social incomoda e 
a compensação, concretamente 
o salário, é muito pequena. En-
tão, que queremos? Que o mal 
campeie e a ilegalidade alastre 
por falta de quem lhe ponha co-
bro? Eis, pois, uma questão não 
apenas social, mas mesmo mo-
ral: dê-se à Guarda e às outras 
Forças de Segurança os meios 
humanos e técnicos, os equi-
pamentos e a formação sem 
os quais não podem afrontar o 
mal que cada vez parece ressur-
gir com mais intensidade. E fa-
ça-se tudo para se valorizar, so-
cial e economicamente, esta al-
truísta e nobre função de pre-
servar a boa harmonia social, a 
paz, a liberdade e a legalidade.

Evidentemente, não sou téc-
nico desse âmbito. Apenas quis 
alertar para algo que me preo-
cupa, pois a sociedade aberta 
tem muito inimigos. E precisa 
de quem a defenda. O que me 
compete é animar a fé dos cren-
tes. Por isso, digo à família, aos 
camaradas e aos amigos: como 
sabeis pela vossa formação reli-
giosa, o mistério pascal de Jesus 
também passou por uma Sexta 
feira muito dura, também se es-
vaiu em sangue, também houve 
dor atroz. Na história de Jesus, 
também entrou uma Mãe des-
feita em lágrimas e uns quantos 
amigos com o coração partido 
pela dor. Também entrou uma 
sepultura e um túmulo. Mas 
também aconteceu um Domin-
go de Páscoa, também se expe-
rimentou a alegria mais pro-
funda do reencontro, também 
se saboreou a plenitude da vi-
da. Numa palavra: houve res-
surreição.

Caros amigos, hoje, para vós 
e para mim, é Sexta-feira Santa. 
Muito negra e muito dura. Mas 
chegaremos à glória da ressur-
reição. O dia de hoje é passagem 
e não realidade final.

CT de Évora, da GNR:

Em Unidade, 
celebrar a 
missão na 
Planície

Os homens e as mulheres do Comando Territorial de Évora sabem 
que a oração também ajuda a fazer unidade e dispõe ao serviço. A 28 
de Outubro, dia litúrgico dos Apóstolos S. Simão e S. Judas Tadeu, reu-
niram-se na Igreja de S. Brás, desta cidade do Alentejo para celebrar 
a Missa de acção de graças pelo seu 8.º aniversário como Unidade e 
em sufrágio dos seus mortos. Esta celebração foi presidida pelo Ca-
pelão Chefe do Serviço de Assistência Religiosa da Guarda, P. Agos-
tinho Rodrigues de Freitas, e concelebrada pelo Pároco local, P. Ma-
nuel Vieira. Nela participou uma Assembleia constituída pelo Exmo. 
Comandante, Coronel João Fernando Rodrigues Maia, e por Oficiais, 
Sargentos, Guardas e Civis desta Unidade alentejana.

Na homilia, o Capelão, reflectindo sobre a Liturgia da Palavra 
própria da festa dos Apóstolos, sublinhou “a necessidade que Jesus 
tinha de orar, especialmente antes dos momentos mais importantes da 
sua vida como foi o da escolha dos Seus mais directos colaboradores. 
Jesus trabalhava em equipa, em Unidade”. “Uma equipa de gente mo-
tivada, voluntariosa e generosa mas que teve também as suas fraque-
zas como foi, nem mais nem menos, a traição. Com Jesus se aprende 
a trabalhar em Unidade, valorizando-a, se aprende a lidar com as vi-
cissitudes que surgem também neste âmbito, a rezar no “monte” e a 
descer, “detendo-se num sítio plano”, com os colaboradores, para es-
tar próximo das “multidões”, que “O procuravam tocar porque d’Ele 
saía uma força que a todos sarava”. Um comportamento inspirador 
a um Comando Territorial que serve, em Unidade, a planície, inte-
grado numa Guarda que todos os dias é “próxima”, realizando tanto 
bem às populações”.

A cerimónia Militar do Dia da Unidade realizou-se em Vendas 
Novas, no dia 31 de Outubro, presidida pelo Exmo. Comandan-
te do Comando Operacional, MGen Rui Fernando Baptista Mou-
ra, na qual os mortos voltaram a ser recordados através de um mo-
mento de oração.

A 24 de Setembro, dia do seu 
aniversário natalício, foi home-
nageado o Cabo Bruno Chai-
nho, da GNR, morto em servi-
ço no Pinhal Novo, na sequência 
de um sequestro, quando salva-
va os sequestrados: atribuição do 
seu nome a uma rua da sua terra.

Na Missa por sua alma, a 
Capelão Adjunto da Guarda, P. 
Agostinho Freitas, referiu: “Hon-
rar o Bruno Chainho, que foi ví-
tima da brutalidade humana, é 
condenar todas as formas de desu-
manidade; é defender e guardar a 
criação para que floresça a Vida; é 

contribuir para que a Guarda Na-
cional Republicana, que ele orgu-
lhosamente constituía, seja cada 
vez mais uma Força de Seguran-
ça determinada, prestável, dispo-
nível, próxima, humana, genero-
sa, depositária de valores e inspi-
radora de confiança”.

A difícil tarefa  
de afrontar o mal
Na impossibilidade de estar presente no funeral, por motivo de outros  
trabalhos pastorais, o senhor bispo enviou uma sentida mensagem à família 
e aos amigos do Guarda Principal Carlos Filipe Caetano e à Guarda Nacional 
Republicana, da qual se publica a seguinte passagem.

Na homenagem a Bruno Chainho

Ser digno continuador  
do seu exemplo
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A 26 de Outubro, realizou-se 
o encontro dos alunos do pri-
meiro ano dos Estabelecimen-
tos Superiores de Ensino Militar 
e Policial, ocorrência promovida 
pela assistência religiosa. Estive-
ram presentes praticamente to-
dos os novos alunos da Escola 
Naval, Academia Militar (Exér-
cito e Guarda), Academia da 
Força Aérea e Instituto Superior 
de Ciência Policiais e Segurança 
Interna, bem como os seus Co-
mandantes e Comandantes dos 
Corpos de Alunos, Comandan-
tes de Companhias, alguns do-
centes e todos os capelães des-
ses estabelecimentos de ensino e 
Capelães Adjuntos.

Após as boas-vindas dadas 
pelo 2º Comandante da Esco-

la Naval, procedeu-se a um mo-
mento de oração de invocação 
do Espírito de Deus para o per-
curso académico que agora se 
inicia. Na reflexão, D. Manuel 
Linda apontou três razões para 
este evento: pedir a assistência 
divina, conhecimento mútuo e 
contacto com o serviço das ca-
pelanias. A propósito deste últi-
mo tema, afirmou: “Nenhum de 
nós é obrigado a ter uma religião 
ou a seguir esta ou aquela. Mas 
mal de nós se a nossa vida não 
for modelada por uma ética sóli-
da e inegociável! Um verdadeiro 
Comandante é aquele que se im-
põe pela sua autoridade moral. 
Por isso, não chega que, científica 
e culturalmente, os vossos cursos 
sejam os melhores: importa com-

penetrar a vossa formação com a 
mais nobre e elevada sensibilida-
de ética. Pois bem, caros cadetes: 
tende a certeza de que as religiões 
em geral e a católica em particu-
lar, oferecem as bases sólidas pa-
ra a edificação desse edifício ético 
que deve dar forma à vossa vida. 
As Capelanias das vossas Escolas 
querem colaborar nesse projecto: 
aproveitai-as”.

Depois desta sessão, supe-
riormente abrilhantada por um 
quinteto de músicos da Banda da 
Marinha, seguiu-se o jantar e, no 
final, um pequeno trabalho de 
grupos. Pelas opiniões expres-
sas, estes encontros são de gran-
de importância. Como tal, para 
continuarem no futuro.

1. A realidade indica-nos 
que, na actualidade, a falta de 
Forças Armadas coesas, bem 
treinadas e equipadas, acaba por 
se traduzir em guerra civil ou em 
porta aberta para que invasores 
ditatoriais se imponham à po-
pulação que quer viver em paz. 
O Iraque é um exemplo acabado 
disso mesmo. Por isso, o vosso 
esforço de ajudardes a formação 
e treino de Forças de Segurança 
equivale a um acto de caridade 
ou misericórdia para com a mar-
tirizada população do Iraque.

2. Quando falamos em cari-
dade ou misericórdia, para mui-
to de nós, vem-nos à memória 
uma dimensão religiosa. Sim, a 
dimensão da fé não passa 
somente pela oração, em-
bora esta seja fundamen-
tal. Mas, inerente à fé, es-
tá o compromisso social. 
Isto é, a colaboração para 
o bem comum mediante 
as boas acções.

3. Atendendo a isto, a 
entrega do crucifixo ad-
quire como que o símbo-
lo de uma missão de en-

vio: em nome de Jesus Cristo que 
deu a vida por todos os homens 
e as mulheres e para salvação do 
mundo, ides para um meio hos-
til e para uma missão altamente 
difícil em favor da sociedade ira-
quiana e até da paz no mundo. 
Curiosamente, é assim que, en-
tre nós, se costumam enviar os 
missionários (padres, religiosas 
ou leigos) quando partem para 
o exterior. Considerai-vos, pois, 
verdadeiros missionários da paz.

4. Evidentemente, como mis-
sionários, tendes de cultivar um 
específico estilo de vida. Permiti 
que vos lembre algumas atitudes: 
clima de fé e oração (rezai algu-
ma coisa todos os dias); respei-

to pela fé muçulmana, partilha-
da por quase todos os que ides 
encontrar; dignidade nas acções 
e no relacionamento com os ho-
mens e mulheres com quem 
contactareis; lembrança contí-
nua da vossa família que consti-
tui a vossa verdadeira retaguar-
da emocional; perfeita camara-
dagem entre vós, sabendo valo-
rizar o que vos une e evitar o que 
pode constituir motivo de atrito.

5. Ajudai os vossos formandos 
a adquirir uma mentalidade de ser-
viço e não de violência: um Exér-
cito que se preze é respeitador dos 
outros e cultivador dos direitos hu-
manos e da democracia. Existe pa-
ra servir e não para dominar. No 

resto, segui o que a vossa 
consciência vos ditar. Sem-
pre na certeza de que ides 
para ajudar e não para fo-
mentar mais atritos.

Encomendo-vos a 
Nossa Senhora de Fáti-
ma de quem sei que sois 
muito devotos. Ela vos 
proteja. E vós acolhei-
-vos no seu regaço ma-
ternal.

Encontro dos novos alunos das Escolas 
Superiores Militares e Policial

Mensagem à FND/Iraque
Não podendo estar presente na celebração da entrega do crucifixo, D. Manuel Linda enviou uma men-

sagem que foi lida pelo Capelão da Brigada Mecanizada. É do seguinte teor:

CONTINUAÇÃO DA PÁG. 1

6. Graças a Deus, o elevado 
sentido ético-profissional do sec-
tor castrense dá isto por adquiri-
do. Muito bem! Mas há que re-
pensar um outro sector, mais ín-
timo e onde se jogam mais emo-
ções, que é a família de cada um. 
Pode-se ser bom militar ou polí-
cia e desprezar a esposa ou mari-
do, desamparar os filhos, abando-
nar os pais, ser conflituoso para 
com os camaradas, antipático pa-
ra com os vizinhos? Compreende-
-se quem é portador de uma eleva-
da ética profissional e falha na rea-
lidade mais habitual da vida?

7. Neste Natal, proponho o 
âmbito da proximidade familiar 

como o difícil campo da existên-
cia a ser mais tocado pelas neces-
sárias atitudes que nascem da fé. 
Peço que, nos familiares e outros 
próximos, sejamos capazes de des-
cobrir o valor e a dignidade do ser 
pessoa, já que Deus chegou até 
nós pela via da humanidade. Sugi-
ro uma especial atenção aos mais 
débeis e que nos perguntemos co-
mo é que Jesus Cristo, o “verda-
deiro homem” agiria nas nossas si-
tuações concretas. E imploro que 
a «porta santa» da misericórdia 
nunca se feche no nosso coração.

Boas festas!
Santo Natal!

+ MANUEL LINDA

Mensagem de Advento/Natal
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Graças a Deus, este evento já 
entrou em «automático». Mas, 
por isso mesmo, é que é notícia.

Realizou-se mais um encon-
tro de formação e convívio pa-
ra Famílias de militares, polícias 
e civis directa ou indirectamen-
te ligadas às Forças Armadas e às 
Forças de Segurança. Foi a 27 de 
Novembro, na Colónia de Férias 
da GNR, na Costa da Caparica.

Os trabalhos, sob o tema “A 
alegria do amor”, foram orienta-
dos pelo Casal António e Inês 
Couto, coordenador do Depar-

tamento da  Pastoral Familiar da 
Diocese de Santarém. De forma 
muito pedagógica, ajudaram a 
reflectir sobre a necessária uni-
dade familiar no meio da disper-
são de trabalhos e funções: desde 
o emprego à educação dos filhos, 
das relações familiares à vida da 
fé e participação na Igreja.

O encontro terminou com a 
Missa do Domingo. Por se tra-
tar do primeiro dia do Advento, 
D. Manuel Linda chamou a aten-
ção para a necessidade de deixar 
de lado o pessimismo e «ver» ou 

descobrir Deus que vem ao nosso 
mundo e Se esconde sob a forma 
de imensa generosidade, dedica-
ção aos outros, santidade, etc. E 
quanto às famílias, afirmou: “Fa-
mília perfeita… só a do Céu. Aqui 
na terra, somos frágeis. Mas isso 
implica com uma dupla realidade: 
a de sabermos aceitar essa fragili-
dade e de, com a graça do Sacra-
mento do Matrimónio e com a ge-
nerosidade de cada um, não parar 
no caminho, mas dispormo-nos a 
uma contínua peregrinação em 
ordem ao ideal de família”.

No dia 4 de Outu-
bro, nas ruínas do Car-
mo, realizou-se a entre-
ga das Espadas aos novos 
Oficiais da Guarda Na-
cional Republicana. Ao 
outro dia, no feriado da 
Implantação da Repúbli-
ca, na sede da Academia 
Militar, com a presença 
do Comandante Supre-
mo das Forças Armadas 
e Presidente da Repúbli-
ca, fez-se idêntica ceri-
mónia para os novos ofi-
ciais do Exército.

 A anteceder cada 
uma destas cerimónias, 
foi pronunciada uma 
fórmula de bênção. Não 
para a espada enquan-
to meio bélico, até por-
que ninguém pensaria 
fazer a guerra com este 
instrumento mais típi-

co de milé-
nios passa-
dos do que 
dos dias de 
hoje. Mas 
a bênção é 
um louvor 
a Deus que 
concedeu 
aos novos 
oficiais ca-
pacidades para vence-
ram o difícil percurso 
académico e uma invo-
cação para que este no-
vos Comandantes exer-
çam a direcção de outras 
pessoas com sabedoria, 
sentido de justiça, res-
peito pela dignidade dos 
subordinados e sempre 
em ordem ao bem co-
mum da sociedade.

Esta significativa ce-
rimónia corresponde, 

no meio militar, à «bên-
ção das fitas» dos uni-
versitários civis ou mais 
propriamente ao iní-
cio da actividade para 
a qual o aluno foi for-
mado. E da mesma for-
ma que não são as fitas 
quem vai ter qualquer 
função social, mas sim 
a pessoa que as «con-
quistou», também a es-
pada funciona exclusi-
vamente como símbo-
lo do comando e mes-

mo da honra 
que estes mi-
litares pres-
tarão à «altas 
entidades»: 
por exemplo, 
é com espada 
que no meio 
militar e po-
licial se pres-
ta “guarda de 
honra” ao al-
tar sempre 
que se cele-
bra a Euca-
ristia.

A 14 de Novembro, 
com a presença do Almi-
rante CEMA, Comandan-
tes Naval, do Corpo e da 
Escola de Fuzileiros, bem 
como de muitos outros 
oficiais, sargentos e pra-
ças, celebrou-se a Euca-
ristia de acção de graças 
pelo bom êxito daque-
les que frequentaram a 1ª 
edição do Curso de Fuzi-
leiros de 2016: dois Aspi-
rantes/Cadetes do 5º Ano 
da Escola Naval e vinte 
Grumetes.

Na homilia da Missa, 
concelebrada pelo Cape-
lão Adjunto para a Mari-
nha e pelo capelão da Es-
cola de Fuzileiros, o Bis-
po das Forças Armadas e 

das Forças de Segurança 
lembrou que, o ideal, seria 
que a comunidade huma-
na pudesse dispensar al-
guns sectores de activida-
de: por exemplo, Guardas 
Prisionais, trabalhadores 
dos cemitérios e das agên-
cias funerárias, até os mé-
dicos cirurgiões, etc. Não 
obstante, eles continuam 
a ser absolutamente ne-
cessários. Por isso, aler-
tou os novos Fuzileiros: 
“Nós acreditamos na per-
fectibilidade humana. Is-
to é, que a história há-de 
ser testemunha de homens 
e mulheres novos, constru-
tores de uma civilização 
do amor, da justiça, da li-
berdade e da paz. Mas não 

nos enganemos: ainda lá 
não chegamos plenamen-
te. Como tal, vós e outros 
profissionais da defesa sois 
indispensáveis para que, 
no nosso mundo actual, os 
bons possam viver em paz 
e os malfeitores sejam imo-
bilizados. Vede, pois, a vos-
sa missão como uma obri-
gação moral: não do uso 
da força pela força, mas do 
eventual uso da força co-
mo garantia dos mais no-
bres valores humanos”.

No final da Eucaristia, 
foram benzidas as boinas, 
levadas ao altar, no ofertó-
rio, por cada um dos no-
vos Fuzileiros. De seguida, 
aconteceu o jantar de con-
fraternização.

Família: difícil, mas possível

Para compreender a entrega das espadas
Na bênção das Boinas dos Fuzileiros:

A perfectibilidade humana  
ainda não atingiu a plenitude
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Felizmente, o Serviço de Assistência Religiosa é apreciado e desejado. Isso deve-se, fun-
damentalmente, a sacerdotes que, no passado e no presente, souberam e sabem ser «padres»: 
com simplicidade e proximidade, dedicar-se à causa da fé e ao serviço das pessoas concretas.

Nesta linha, apraz-nos registar os seguintes louvores:

P. Jorge Almeida
Vigário Judicial do Ordinariato louvado pela sua “total dedicação”

“Oficial dinâmico, preocupado com o bem-estar do seu «re-
banho» militar, cumpriu com distinto zelo e competência a di-
vulgação dos valores cristãos no seio na Unidade”, é assim que 
começa o louvor atribuído pelo Comandante cessante da Ba-
se Aérea Nº 6, do Montijo, ao Capelão, P. Jorge Manuel La-
ges Almeida.

Depois de ressaltar a bonomia deste sacerdote, que é tam-
bém Pároco do Samouco, salienta-se a criação e acompanha-
mento do grupo dos Escuteiros do Ar, o Agrupamento 1338, 
que muito contribui “para a divulgação de uma prestimosa 
imagem da Força Aérea”.

P. Manuel Silva
“Sereno, de lealdade ímpar e possuidor de qualidades exemplares”

Segundo o Comandante do Centro de Formação Militar 
e Técnica da Força Aérea, na Ota, este Capelão destaca-se pe-
la “permanente dinamização e crescimento da vida religiosa 
entre os alunos por meio de aulas, reuniões, divulgações e cele-
brações, atividades que em muito contribuíram para fomentar 
o “espírito de corpo”, sã camaradagem e amizade, valores que 
inequivocamente corroboram para a formação do Militar”, sem 
esquecer que o mesmo favorece o “cumprimento dos deveres 
de culto aos militares fieis de confissões religiosas não católicas, 
sempre que se justificasse ou fosse solicitado”.

 Para além desta Unidade da Ota, o P. Manuel Rodri-
gues da Silva assiste zelosamente a base Aérea de Monte Real, o Depósito Geral de Material 
da Força Aérea e a Estação de Radar Nº 3, de Montejunto. 

P. Diamantino Teixeira
“Dedicação, competência e excepcionais qualidades”

O Director do IPE ressalta a “dedicação, competência, ex-
cepcionais qualidades e virtudes” do P. Diamantino Júlio Cus-
tódio Teixeira e o trabalho que desenvolve junto dos alunos e 
encarregados de educação, no âmbito da moral, cidadania e 
educação cívica e religiosa. Destaca a dignidade das celebra-
ções litúrgicas, a simplicidade de relacionamento e a proxi-
midade junto de alunos e professores. E refere-se ainda: “Pe-
la contagiante fé que norteia e envolve toda a sua ação quoti-
diana, o Capelão Teixeira tornou-se digno de ser reconhecido 
com este público louvor e que os seus serviços sejam considera-
dos como relevantes, tendo resultado da sua ação contributos muito profícuos para o Institu-
to dos Pupilos do Exército”.

Diácono Baltar
Medalha de Ouro para este adjunto da Capelania da FA

Por despacho de 20 de Julho de 2016 do Chefe de Estado-
-Maior da Força Aérea, foi concedida a Medalha de Ouro de 
Comportamento Exemplar ao SAJ/MMA, Manuel de Almei-
da Ferreira Baltar por trinta e dois anos de serviço dedicado 
e exemplar neste Ramo. Esta condecoração foi-lhe imposta a 
22 de Setembro de 2016.

O SAju Baltar é também Diácono Permanente do Patriar-
cado de Lisboa e, neste momento, presta serviço no Centro 
de Assistência Religiosa da Força Aérea.

Louvores atribuídos a capelães

Os capelães militares 
também têm um Patrono: 
São João de Capistrano, 
ele mesmo um capelão do 
Exército que se opôs à in-
vasão dos otomanos, der-
rotando-os no cerco de Bel-
grado, em 1456.

Por este motivo, já que o 
seu dia litúrgico se celebra 
a 23 de Outubro, que este 
ano foi num Domingo, an-
tecipou-se a sua celebração 
para 19. Foi no Regimen-
to de Infantaria Nº 14, em 
Viseu, por ser uma Unida-
de central.

Após amável recepção 
pelo novo Comandante do 
RI14, procedeu-se à recita-
ção da hora intermédia. De 
seguida, D. Manuel Linda 
deu as boas vindas ao seu 
clero, mostrou a importân-
cia destes encontros entre 
padres que passam grande 
parte do ano sem se encon-
trarem e justificou as pou-

cas ausências. Imediata-
mente o P. Fanha, Capelão 
Adjunto da PSP, apresentou 
a reflexão do dia: a defesa e 
promoção da paz no con-
texto das aparições de Fá-
tima.

Após breve interva-
lo, celebrou-se a Eucaristia 
com a presença de muitos 
militares e civis. Na breve 
homilia, D. Manuel Linda 
explicou aos leigos porque 
é que os capelães se encon-
travam aí e quem foi S. João 
de Capistrano. E acentuou: 
“Como as dioceses, as paró-
quias e tantos outros secto-
res, também nós, capelães, 
temos um Patrono. Vocês, 
da Arma de Infantaria, têm 
como Patrono S. Nuno Álva-
res Pereira e a sua imagem 
encontra-se em praticamen-
te em todos os quartéis. Pois, 
o nosso Patrono chama-se S. 
João de Capistrano. No sécu-
lo XV, ele assistiu espiritual-

mente o exército dos cristãos 
que se opunham aos otoma-
nos invasores. E ensinou-nos 
duas coisas, absolutamen-
te «modernas» e que consti-
tuem o cerne da doutrina da 
Igreja: que a guerra é moral-
mente ilícita, mas a legítima 
defesa é indispensável; e que 
o bom capelão preocupa-se 
com a formação humana, 
moral e espiritual dos ho-
mens e das mulheres que lhe 
estão confiados. É este o seu 
múnus,; é esta a sua razão 
de estar neste sector”.

De tarde, realizaram-
-se duas visitas culturais da 
máxima importância: ao 
Museu Grão Vasco e à Sé 
de Viseu e seu Tesouro.

Organizou o programa 
o capelão local, P. Marceli-
no Pereira, a quem se agra-
dece. Igual agradecimento 
vai para o Comandante e 
todo o pessoal do RI14, ine-
xcedíveis em simpatia.

No Dia do Patrono:

Capelães sabem  
que a sua missão é a paz

A 16 de Outubro com-
pletou-se um ano do fale-
cimento do Pe. Manuel da 
Costa Amorim.

Pela sua alma e para 
evocar a sua memória, que 
continua muito viva na fa-
mília naval e também nou-
tros ramos das Forças Ar-
madas e de Segurança, já 
que também foi Capelão 
Mor e Vigário Geral Cas-
trense, promoveram-se ce-
lebrações de sufrágio. As-
sim, no dia 16, D. Manuel 
Linda presidiu à Missa na 
Capela da Base Naval de 
Lisboa. que contou com a 
presença dos capelães da 
Marinha, e D. Januário 
Torgal Ferreira celebrou 
na Igreja da Memória.

No dia 18, aniversário 
do funeral, foi celebrada 
uma outra Missa na Igreja 

da Memória, presidida pe-
lo Bispo das Forças Arma-
das e das Forças de Segu-
rança e concelebrada por 
muitos sacerdotes do Ordi-
nariato Castrense e com a 
presença de dois diáconos.

Nestas celebrações, 
pudemos testemunhar a 
enorme saudade que con-
tinua muito viva na alma 
de todos os que com ele 
conviveram. A 
mensagem que 
nos foi deixada 
nos vários mo-
mentos celebra-
tivos foi mui-
to simples mas 
eloquente: a me-
lhor maneira 
de honrarmos a 
sua memória se-
rá dedicarmo-
-nos totalmente 

às causas em que acredita-
mos. Como ele o fez.

A Capelania Mor apre-
senta, mais uma vez, as 
condolências à sua família 
e agradece a todos os que 
se quiseram associar a estas 
celebrações que, não apa-
gando a nossa tristeza, ilu-
minam o nosso caminhar. 

P. JOSÉ ILÍDIO COSTA

No 1º aniversário da morte  
do P. Manuel Amorim



#Vida do Ordinariato
P.12 O Centurião | Dezembro de 2016

Agenda

Principais actividades programadas

 1 a 4 – Sínodo Diocesano de Lisboa, no qual participa o Bis-
po Castrense por o Ordinariato ter aí a sua sede.
2 – Encontro com os Comandantes do Corpo de Alunos 
dos Estabelecimentos de Ensino Superior Militar e Policial.
6 – Conselho Consultivo e Ceia de Natal dos Capelães.
8 – Imaculada Conceição, Padroeira de Portugal. Entrega 
das conclusões do Sínodo Diocesano de Lisboa.
14 – Em Viseu, celebração conjunta de Natal (Exército, 
Guarda e Polícia).
15 – Celebração de Natal do Comando-Geral da Guarda 
Nacional Republicana.
16 - Celebração de Natal da Escola Naval e do Colégio Mi-
litar.
20 - Celebração de Natal do RAME (Abrantes) e da BrigRR 
(Santa Margarida).

JANEIRO:

1 – Dia Mundial da Paz
16 – Festa Litúrgica de Nossa Senhora do Ar, Padroeira da 
Força Aérea (em Montejunto) e Conselho de Consultores.
16 a 19 – Retiro do clero (em Fátima).
20 – Reunião geral de capelães.

FEVEREIRO:

8 – Conselho Presbiteral
25/02 a 4/03 – Peregrinação do Ordinariato à Terra Santa

Admissão de novos Capelães

Ordinariato presta  
homenagem a dois capelães

Após um período difícil por 
carência de funcionários, a Ca-
pelania Mor, Cúria Diocesana do 
Ordinariato Castrense, foi, final-
mente, dotada de pessoal admi-
nistrativo, graças à generosidade 
dos Ramos das Forças Armadas e 
da Guarda Nacional Republicana.

Assim, recentemente, ingres-
saram nos nossos serviços o Ca-
bo-Chefe de Infantaria Isidoro 

Manuel Guerra Pestana Branco 
(GNR) e o Cabo Fuzileiro João 
Paulo do Rosário Conceição 
(Marinha). Juntam-se ao 1º Ca-
bo João Alves (Marinha), que já 
exercia as funções de motorista, 
mas que vai deixar o serviço por 
passagem à reforma, e ao Sar-
gento Ajudante de Artilharia, 
Joaquim Manuel Cheira Mar-
çalo que coordenará esta equipa 

na sua qualidade de Chanceler 
do Ordinariato Castrense.

Como se sabe, o Vigário Geral 
Castrense continua a ser o CMG 
P. José Ilídio Fernandes da Cos-
ta que acumula com as funções 
de Capelão-Adjunto do Centro de 
Assistência Religiosa da Armada. 
O P. Jorge Manuel Lages Almei-
da, da Força Aérea, também foi 
nomeado Vigário Judicial.

Completada a Cúria Diocesana

Com excepção do actual bis-
po, há quase uma década que 
não entrou qualquer sacerdo-
te para o Serviço da Assistência 
Religiosa das Forças Armadas e 
das Forças de Segurança. E, neste 
espaço de tempo, saíram mais de 
duas dezenas por limite de idade 
ou por necessidade das suas dio-
ceses ou congregações religiosas.

Agora, porém, fruto da con-
jugação de amabilidades que vão 
desde bispos diocesanos ao po-
der político e às diversas estrutu-
ras do Exército, serão admitidos 
os seguintes sacerdotes: Ama-
deu Gonçalo Vaz Lino (Beja); 
Manuel Tiago Cabral Sacadura 
Alexandre da Fonseca (Lisboa); 
Miguel Silva Tavares (Angra - 

Açores); Paulo André Gaspar 
Marques (Santarém); Ricardo 
Miguel Araújo Barbosa  (Viana 
do Castelo).

As provas de ingresso far-se-
-ão ainda durante o mês de De-
zembro, dando-se, assim, iní-
cio ao Curso da Academia Mili-
tar que se prolongará por Janei-
ro de 2017.

Aproveitando a ceia de Na-
tal dos capelães da área de Lis-
boa, vão ser homenageados dois 
sacerdotes que passaram recen-
temente à reforma: o P. Carlos 
Catarino e o P. Constâncio Gus-
mão. Em nome do Serviço de 
Assistência Religiosa, o senhor 
Bispo deporá nas suas mãos a 
única «condecoração» adequada 
a quem, no seguimento do Bom 
Pastor, fez da sua vida um teste-

munho da Ressurreição: uma ar-
tística cruz de cristal.

O P. Catarino continua a de-
sempenhar as mesmas funções 
que tinha antes de passar à re-
forma. E o P. Gusmão já mostrou 
disponibilidade para ajudar na 

assistência religiosa do Exército. 
Mas ainda não lhe foram distri-
buídas tarefas concretas porque 
se aguarda a entrada ao serviço 
dos novos capelães e, assim, se 
proceder a uma reestruturação 
do serviço.

Estes dois sacerdotes juntam-
-se a vários outros que, mesmo 
depois da passagem à reforma, 
sabem que o ministério sacer-
dotal só termina… com a morte.

As inscrições ultrapassa-
ram todas as expectativas. E 
sabemos que ainda há pessoas 
que pretendiam inscrever-se. 
Mas já não é possível. A não 
ser como inscrição condicio-
nal, no caso de alguém desis-
tir. Fomos até ao limite dos lu-
gares que as companhias aé-
reas nos forneceram: oitenta.

Os que não se consegui-
ram inscrever, não desani-
mem: se o número se jus-
tificar, lá mais para a fren-
te podemos pensar noutra 

peregrinação. Aliás, para se 
ter uma ideia, até era bom 
que, mediante um telefo-
nema ou correio electróni-
co, quem pusesse a hipótese 
de participar em futura pe-
regrinação nos indicasse es-
sa vontade. Contactos: 213 
038 642 ou capelania.mor@
defesa.pt.

Peregrinação à Terra Santa
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