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O Papa Francisco
agradece e pede as
orações dos militares
e dos polícias de
Portugal

ECOS DO CENTURIÃO
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† MANUEL LINDA

MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO
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PEREGRINAÇÃO DO ORDINARIATO CASTRENSE
DE PORTUGAL A FÁTIMA | p. 06

Nascido no dia 17 de Dezembro de
1936, Jorge Mário Bergoglio, o muito
querido e simpático Papa Francisco,
completou 79 anos. Nesse dia, o Bispo
das Forças Armadas andava em missão pastoral por quartéis da Região
Centro. E os militares pediram que,
em seu nome, se escrevesse uma carta
de cumprimentos aos Papa. Evidentemente, com alegria, correspondeu-se
a esse pedido. E, para Roma, seguiu
uma carta do seguinte teor:
“Santo Padre,
esta manhã, no Campo Militar de
Santa Margarida, celebrei a Eucaristia da Festa de Natal da Brigada Mecanizada, participada por largas dezenas de fiéis. A pedido dos militares, rezamos por Vossa Santidade e,
no final, com muito júbilo, todos entoamos o «Parabéns a você». E pediram-me para, em nome de Sua Excelência o senhor General Comandante
da Brigada, do seu Estado-Maior, Oficiais, Sargentos, Praças, Civis e crianças da catequese desse Campo Militar de Santa Margarida, apresentar a
Vossa Santidade os mais sinceros parabéns pelo aniversário natalício.
À tarde, presidi a idêntica celebração no Estabelecimento Prisio-

nal Militar, em Tomar. Novamente
rezamos por Vossa Santidade. E também me foi pedido que apresentasse
cumprimentos em nome de Sua Excelência o General Director de Justiça e Disciplina, do Comandante do
Estabelecimento Prisional Militar e
dos Oficiais, Sargentos, Praças e Civis que lá prestam serviço, bem como dos dezoito detidos.
Eis, Santidade, a razão desta carta: nós, os fiéis do Ordinariato Castrense, saudamo-Lo efusivamente,
apresentamos os nossos mais sinceros parabéns por este aniversário, pedimos a Deus O cumule de
graças e de dons, entre os quais o
da saúde, agradecemos-Lhe por nos
mostrar tão convictamente o rosto
materno da Igreja e, desde já, desejamos-Lhe um Santo Natal e um
ano de 2015 repleto das bênçãos divinas. Prometemos continuar a rezar pela vida e ministério de Vossa
Santidade. E pedimos-Lhe o obséquio da Vossa bênção para nós, para as nossas famílias e para todo o
Ordinariato Castrense.
Lisboa, 17 de Dezembro de 2014.
† Manuel da Silva Rodrigues Linda
Ordinário Militar para Portugal”

“Amabilidade
particularmente apreciada”
Passado pouco mais de um mês,
recebeu-se o Ofício Nº 63.000, datado de 19 de Janeiro de 2015, assinado
pelo Arcebispo Angelo Becciu, Substituto na Secretaria de Estado, e dirigido a D. Manuel Linda. Devido à
quadra litúrgica que se vivia, refere
fortemente o Natal e as atitudes de
proximidade e afectividade que devem marcar a vida de um seguidor
de Jesus Cristo. De seguida, transcreve-se integralmente.
“Senhor Bispo,
no dia 17 de Dezembro, os pastores e fiéis do Ordinariato Castrense sentiram necessidade de vir junto
do Santo Padre – como os filhos duma família se reúnem ao redor do pai
que faz anos – para Lhe testemunhar
o afecto dos seus votos e a união das
suas orações pelo bom êxito do Seu
serviço de amor à Igreja e à humanidade inteira e também para Lhe desejar Boas Festas de Natal que se aproximava.
O Sumo Pontífice agradece cordialmente a amabilidade que tiveram, particularmente apreciada pelo
Continua na p. 07
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Dedicação de Nova
Capela na ETNA
CAPELÃO SANTOS OLIVEIRA

A Escola de Tecnologias Navais
recebeu o Senhor D. Manuel
Linda, Bispo das Forças Armadas e Forças de Segurança, com
o principal objetivo de fazer a
Dedicação dum novo espaço de
culto. (…)
Esta capela é expressão de
várias vontades que, ao longo de
razoável período de tempo, não
deixaram cair a esperança de assinalar a importância dos valores

espirituais que complementam a
pessoa e a tonificam para a comunidade, para a partilha, para
o acolhimento, para o encontro
(…).
Será denominada “Capela
de Santa Bárbara”, assinalada na
singela placa descerrada (…) e
também num lindíssimo vitral
com alusão à devoção e carinho
dos artilheiros à sua padroeira.
A visita do Bispo começou
com uma apresentação pelo Comandante da ETNA, no auditó-

rio do Departamento de Propulsão e Energia. O Senhor Bispo
teve, então, ocasião de saudar e
manifestar o maior apreço pela
missão dos militares da Marinha
Portuguesa, representada no auditório por um grande número
de oficiais, sargentos e praças, de
que se destaca o Superintendente
do Serviço do Pessoal, o Senhor
Vice -Almirante Rocha Carrilho
e dois ilustres artilheiros, Almirantes Monteiro Montenegro e
Casqueiro Sampaio (…)

“Ser Corpo de Deus no mundo”

Celebração dos 60 anos da
Capela da Base Naval de Lisboa
Ser mais para construir, nesta
Comunidade e nesta Família Naval, uma cultura de acolhimento
sincero, afectuoso, fraterno, em
caridade, vendo Deus nos outros
e os outros em Deus!
Ser mais, para aprender a traduzir, nos gestos, nos sinais e nas
palavras, a autenticidade, a sensibilidade, a consciência e a lucidez dos valores do Evangelho.

CAPELÃO MANUEL AMORIM

No dia 07 de Junho a capela de
Nossa Senhora do Mar cumpriu
o seu 60º aniversário.
A Eucaristia, presidida pelo
Bispo das Forças Armadas e das
Forças de Segurança, D. Manuel
Linda, foi ponto alto de ação de
graças, evocando gentes, lugares,
preces, expectativas. Quantos
capelães a serviram, quantas
famílias aqui se recolheram,
quantos pedidos foram ciciados,
quanta gratidão foi expressa pelo
labor conseguido e pela paz e
coragem desses dias.
Celebramos a festa do Corpo e Sangue de Cristo, a festa da
Eucaristia, a festa da Comunhão
e da Unidade. Agradecemos o
Dom da Vida de todos e lembramos de forma especial aqueles que já partiram, bem como
todos os que aqui foram baptizados e casados.
Celebrar o caminho andado…
Na memória e na saudade,
lembramos quem ousou sonhar e acalentou este projecto.
A justiça e a gratidão são faces do mesmo acontecer: lembramos e respeitamos pessoas,
pedras vivas, longe da impes-

soalidade de algumas efemérides.
Celebramos as boas sementes lançadas. A opção pelo que
nos ajuda a amar melhor, segundo o evangelho, é uma tarefa e
um desafio de todos os dias! A
vida do homem ganha dimensão
com a partilha do pão, da sabedoria, da experiência…
Nesta caminhada, no mar da
vida, celebramos e agradecemos
ao Senhor muitos outros companheiros de jornada, que no encontro com o Pai, continuam a
interceder e a reforçar o nosso
andar.

Ser mais para, andando,
ajudar outros a andar...
Ser mais, para dar mais atenção aos rostos desfigurados: em
casa, no trabalho, na rua, na
Igreja, na sociedade, de forma
simples, continuada e comprometida. Incluir os mais frágeis,
desfavorecidos, colhidos pelos
imprevistos e carenciados.
Ser mais, para fazer da família uma escola de acolhimento à
vida, à confiança, à vulnerabilidade (doença), à presença, mais
do que ao afã do trabalho, do
consumismo, da pressa, da conveniência.

Memória viva
A exposição de fotografias,
nas paredes da Capela aniversariante, contemplou algumas das
acções pastorais e capelães destes sessenta anos.
No final da Eucaristia o Almirante Chefe de Estado-Maior
da Armada descerrou uma placa com os nomes dos dezassete capelães que deram de si para
construir esta Comunidade Viva, dinâmica e solidária.
Seguiu-se, no Parque das merendas, um almoço partilhado pela
comunidade, onde se integraram
o senhor Bispo, o senhor Almirante CEMA, o senhor Almirante
Comandante Naval, o senhor Comandante da Base Naval, o senhor
Almirante Comandante do Corpo de Fuzileiros e as respectivas
esposas, bem como os capelães.

Convite aos antigos capelães do senhor CMG João Luís
Dores Aresta
“Reverendíssimo Senhor Padre, a capela de Nossa Senhora do
Mar cumpre, no corrente ano, o
seu 60º aniversário.
O aniversário que este ano se
comemora, constitui uma oportunidade única para reconhecer este valor que a capela de Nossa Senhora do Mar tem acrescentado
à BNL e à Marinha, na formação
da consciência moral e social, sobretudo acerca da doutrina social
da Igreja, a qual contém os princípios de reflexão, os critérios de
julgar e as directivas práticas e ao
mesmo tempo, contribuindo de
forma significativa, para estreitar os laços com uma comunidade que aqui encontra destino de
reflexão, fé ou simples convívio,
e homenageando aqueles que, ao
longo de 60 anos, têm edificado
tão relevante património.
Pretende-se que seja Encontro de acção de graças, evocando
gentes, lugares, preces, expectativas. Quantos capelães a serviram,
quantas famílias aqui se recolheram, quantos pedidos foram ciciados, quanta gratidão foi expressa
pelo labor conseguido e pela paz e
coragem desses dias”.
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#Marinha
No dia 24 de Maio de 2015

A Marinha celebra o seu
aniversário em Lisboa
CAPELÃO JOSÉ ILÍDIO COSTA

Quinhentos e dezassete anos
depois de Vasco da Gama ter
chegado a Calecute, acontecimento incontornável da gesta
dos Descobrimentos, a Marinha celebrou o seu dia na cidade de Lisboa.
Com o intuito de aproximação à população local, a Marinha
organizou uma série de eventos
de índole cultural e desportiva.
A cerimónia militar do dia 24 de
Maio e a Eucaristia em sufrágio
dos militares, militarizados e civis, parte da família naval, foram

o culminar dos festejos.
Celebrada na Igreja do Corpo Santo, a Eucaristia foi solenemente presidida por D. José Augusto Traquina, Bispo Auxiliar
de Lisboa, estando presentes entre o Povo de Deus, a Secretária
de Estado e da Defesa Nacional
e os mais altos responsáveis da
Marinha Portuguesa.
Na sua homilia, D. José aludiu ao papel sublime da Marinha
ao antecipar em muitos séculos a
era da globalização, aproximando assim pessoas, ideias e culturas. Celebrando-se a Solenidade
do Pentecostes o prelado convi-

dou os presentes a deixarem-se
conduzir pela energia sempre
nova do Espírito de Deus.
Um aceno especial ao coro
formado por cadetes da Escola
Naval e elementos da Banda da
Armada, dirigidos pelo 1SAR
Nuno Batalha.
Terminada a Eucaristia, concelebrada pelos Capelães da Marinha, teve início à cerimónia
militar com um momento de
grande simbolismo e respeito na
“Homenagem aos Mortos”.
Depois foi tempo para a
confraternização na Messe da
UAICM.

Encontro Motard
CAPELÃO MANUEL AMORIM

A nossa Igreja apresenta este domingo um aspecto fora do comum, fruto da presença de dezenas de motards que estão aqui
para um encontro que celebra o Dia do Motociclista.
A presença na missa desta manhã faz parte do programa,
que conta ainda com uma bênção das motas e dos capacetes…
estacionadas na frente da igreja.
Os motards, e todos os outros fiéis que participam na missa “Evangelium Vitae”, que este domingo se assinala, escutaram uma exortação contra as escolhas que conduzem à morte.
Neste domingo também chamado da misericórdia o capelão convidou todos a reflectirem sobre o Tomé que está presente em cada um de nós nas mais diversas circunstâncias da vida.
“Deus é o Vivente, Jesus traz-nos a vida de Deus, o Espírito Santo introduz-nos e mantém-nos na relação vital de verdadeiros filhos de Deus. Muitas vezes, porém, o homem não
escolhe a vida, não acolhe o ‘Evangelho da vida’, mas deixa-se
guiar por ideologias e lógicas que põem obstáculos à vida, que
não a respeitam, porque são ditadas pelo egoísmo, o interesse pessoal, o lucro, o poder, o prazer, e não pelo amor, a busca
do bem do outro.”
Digamos sim ao amor e não ao egoísmo, digamos sim à vida e não à morte, digamos sim à liberdade e não à escravidão
dos numerosos ídolos do nosso tempo; numa palavra, digamos
sim a Deus, que é amor, vida e liberdade.
Com dizia o Papa Francisco: «Deixemo-nos envolver pela
misericórdia de Deus; confiemos na sua paciência, que sempre nos dá tempo; tenhamos a coragem de voltar para sua casa, habitar nas feridas do seu amor deixando-nos amar por
Ele, encontrar a sua misericórdia nos Sacramentos. Sentiremos a sua ternura maravilhosa, sentiremos o seu abraço, e ficaremos nós também mais capazes de misericórdia, paciência, perdão e amor.

Na Comunidade de Nossa Senhora do Mar, Alfeite

Primeira Comunhão
e Profissão de Fé
CAPELÃO MANUEL AMORIM

No dia 14 de Junho realizou-se
a Primeira Comunhão e Profis-

são de Fé de 15 crianças e adolescentes.
A celebração, presidida pelo
capelão da Base Naval, é a festa

da vida cristã, vivida na comunidade peregrina. Neste caminho,
a festa prepara-se na alegria da
reconciliação, na partilha da formação, na entreajuda dos gestos,
na conjugação entre a interioridade e a interação, onde o divino
dá forma à relação com os outros
e com o cosmos.
A semente, a palavra (Marcos 4,14; Lucas 8,11), pode ser
o início, o impulso para o grandioso, para o crescimento que
se torna recurso de bem para
muitos outros. Jesus pretende
ser, para cada um de nós, essa semente, essa palavra. É no
tempo da história e nos contextos da existência que se podemos fazer crescer em nós esta
Palavra para o bem comum.

Deste modo, a profissão de fé
não é “términus” da caminhada
da fé, mas etapa que relança para
um novo patamar, para uma nova tirada de mar. E há muito mar
pela frente, com escolhos, ventos
e marés. A fé é rumo, orientação
segura.
Olhemos para o testemunho
dos velhos marinheiros que, na
sua faina diária, não esquecem
a responsabilidade de transmitir
às novas gerações a arte de bem

navegar. Jesus é a Palavra, o rumo, o companheiro de faina, a
força de vida.
Uma palavra de parabéns aos
pais e aos catequistas pela forma
como se empenharam na preparação e na realização desta bonita e significativa Festa da Fé.
Durante a celebração realizaram-se dois Batismos.
Ser Igreja é estar próximo,
lançar pontes, semear, acolher,
construir rotas de misericórdia.
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#Exército
Breve
Crismas na Igreja de São Dinis

Alunas e Alunos dos
Estabelecimentos
Militares de Ensino
CAPELANIA-MOR

Peregrinação anual
dos alunos da Academia
Militar a Fátima

Queremos ser mais… ser protagonistas responsáveis… viver
a vida como um dom… moldar
o existir com as ferramentas do
Espírito: sabedoria, inteligência, fortaleza, respeito por Deus,
conselho, piedade e ciência.
Foi com este mote que se iniciou a Celebração do Crisma,
presidida por Dom Manuel Lin-

mitiu. Às 13 alunas do Instituto
de Odivelas, juntaram-se 7 alunos do Colégio Militar, uma colaboradora civil e uma militar do
Instituto de Odivelas.
A intensidade da celebração
resultou do percurso formativo,
das competências de vida desenvolvidas, da partilha da fé, dos
gestos que a fé suscita em nós, da

da, Bispo das Forças Armadas e
das Forças de Segurança, no dia
9 de maio de 2015, na Igreja de
São Dinis. O momento foi solene, os gestos simbólicos sucederam-se, o senhor Diretor de
Educação, Major General Cóias
Ferreira e a mulher foram acompanhados pelo senhor Diretor
do Colégio Militar, Coronel Feliciano, e pelo senhor Diretor
do Instituto de Odivelas, Coronel Pato. Professores, militares
e numerosos familiares participaram e desfrutaram da beleza
e harmonia que o contexto per-

profundidade do significado que
o Espírito permite alcançar. Claro que há dúvidas no caminho,
como muito oportunamente dissertou Dom Manuel Linda, mas
as ferramentas do Espírito permitem-nos enfrentar essas penumbras sem medos, desvelando a presença do rosto do divino no tempo, nos outros, na natureza, na história… Os raios de
sol do Espírito concedem outra
mundividência, outra qualidade
na relação, outro sentido para o
existir, fazendo desenvolver em
nós tudo o que temos de melhor.

ASPIRANTE ALUNO, GONÇALVES

Como tem sido prática desde 1949/1950, a Academia Militar
efetuou, durante o dia 12 e 13 de maio, a peregrinação a Fátima,
levando até ao Santuário Mariano 109 cadetes e oficiais alunos, voluntários, coerentes com as suas convicções religiosas.
No primeiro dia, o momento mais intenso foi a procissão
das velas: o andor de Nossa Senhora foi transportado aos ombros por diferentes grupos de Alunos da Academia Militar. É
uma vivência ímpar, repleta de emoção, tanto para aqueles que
transportam o andor, como para as pessoas que fixam a Mãe
da Humanidade com máxima devoção. A procissão deu lugar
à celebração da Eucaristia, presidida por D. Raymundo Damasceno Assis, cardeal arcebispo de Aparecida (Brasil). Quem quis
permanecer no recinto, pôde participar na vigília.
No dia 13 de maio, o recinto do Santuário começou a encher logo pelas primeiras horas da manhã. Uma vez mais, os
alunos da Academia Militar perfilavam-se para, de uma forma
ainda mais intensa e mais emocionante, auxiliarem o Santuário
no transporte do andor e na Liturgia, nomeadamente, cortejos
de entrada, apresentação dos dons e distribuição da comunhão.
Batiam as 10 badaladas na torre da igreja quando a figura de
Nossa Senhora era colocada em cima do andor para se iniciar
a procissão. Diferentes etnias, diferentes línguas, diferentes nacionalidades, diferentes grupos confluíam numa forte união de
fé, de preces, de devoção, de olhares. Tudo é vivido num misto
de alegria, lágrimas, esperança, brilho de olhares, emoção. D.
Raymundo Damasceno Assis presidiu e lembrou que o Papa
Francisco visitará o nosso país, no âmbito das comemorações
do centenário das aparições de Fátima.
Após a Bênção Final, os olhares dos peregrinos voltaram-se para os Alunos da Academia Militar que, de forma solene
e majestosa, ergueram o andor de Nossa Senhora. Do cimo do
altar até à Capelinha das Aparições, por entre o canto efusivo
da multidão e do aceno ondulante dos lenços brancos, numa
emoção que extravasava e contagiava, a Virgem Maria evoluía
aos ombros de quem se compromete servir o país, mesmo que
a preço da própria vida.
Encerrada a Peregrinação foi tempo de voltar a casa, voltar
à Academia Militar. Na história fica mais um ano em que os
futuros Oficiais do Exército e da Guarda Nacional Republicana elevaram o nome da Academia Militar mostrando a Portugal e ao Mundo que estão para servir.

Em Beja

Dia do RI 3
CAPELÃO PAULO SILVA

Comemorou-se em 11 de
maio de 2015 o 206º aniversário da Batalha de
Grijó e o 209º aniversário
do Regimento de Infantaria Nº3 (RI3).
Logo pela manhã, foi
celebrada uma eucaristia
em ação de graças pelos
que presentemente servem o Regimento e em
sufrágio daqueles (militares e civis) que já não
estão entre nós.
Como ponto alto das
comemorações realizou-se, pelas 11h00, uma Sessão Solene presidida pelo
Exmo Comandante da
Brigada de Reação Rápida, Major-general Carlos
Alberto Grincho Cardoso Perestrelo, que decorreu no vetusto edifício da
Pousada de São Francisco, ainda hoje denominado, por “Quartel Velho”. Contou com a presença 170 convidados,
dos quais se destacam, 25
alunos e um professor de
uma turma do 11º ano de
Humanidades, do Agrupamento de Escolas Nº2
de Beja, e dos Presidentes de Câmara do Baixo
Alentejo ou seus representantes.
O Comandante do
RI3, Coronel de Infantaria Carlos Fernando Nunes Faria, destacou, na
sua alocução, os laços históricos que unem o Regimento às instalações do
convento de São Francisco, atual Pousada, e à cidade de Beja.
De regresso ao RI3,
procedeu-se à cerimónia de Homenagem aos
Mortos em Combate,
com a presença de todos,
incluindo o contingente de Soldados-recrutas
incorporados neste dia
festivo.
Seguiu-se um almoço
de confraternização no
Rancho Geral.
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#Exército
Breve
GAM/KTM/KFOR
No Sameiro, Braga

Missões de Paz
como Verdadeiro
Serviço ao
Desenvolvimento

Kosovo, de Abril
a Outubro de 2015

CAPELÃO MARCELINO

CAPELÃO ARTUR GONÇALVES

Na Basílica do Sameiro, o Bispo das Forças Armadas e das
Forças de Segurança presidiu à Missa de intercessão pelo
bom êxito das missões dos militares que constituem o Grupo de Autometralhadoras/Kosovo Force (GAM/KFOR) e
Recce Coy Portuguese Army 2015, Forças que se prepararam para serem projetadas para os Teatros de Operações
do Kosovo e Lituânia, respetivamente, a partir do final de
março. Para além de todos os militares que constituem estas forças (177 do GAM/KFOR e 144 do Recce Coy PArmy 2015), participaram também os Párocos das freguesias donde são originários estes militares, seus familiares
e amigos, bem como o Comandante do Regimento de Cavalaria Nº 6, COR Rui Manuel da Silva Ferreira, e outro
pessoal da mesma Unidade.

Na homilia, D. Manuel Linda ressaltou que não se vive
só de matéria ou de «Produto Interno Bruto»: “São necessários valores. E se uma comunidade, por si, não consegue
alcançar os elevados valores da liberdade, da paz e da concórdia nacionais, base do bem comum, constitui grave obrigação ética ajuda-la nessa tarefa. Por aqui passa o verdadeiro desenvolvimento. Ides, pois, caros militares, quase como
que em tarefa missionária: auxiliar a promoção integral e
a defesa dos valores mais nobres das pessoas e das comunidades nacionais”.
No final da celebração, em momento tocante de emoção,
o bispo fez entrega da imagem de Nossa Senhora ao Comandante da Força que partiu para o Kosovo. Na presença do Capelão, P. Artur, disse: “Honrem-na bem, pois Nossa Senhora
também vos vai tratar com carinho de Mãe”. A cerimónia terminou com a realização de um almoço-convívio nas instalações do Regimento de Cavalaria nº6.

Celebração
do Crisma na
Sé Catedral
de Viseu

CAPELÃO ARTUR R. GONÇALVES

Somos Portugal no Kosovo. Todos os fins-de-semana, no Campo Slim Lines, celebra-se a Eucaristia, alimenta-se a fé, dá-se louvor e suplica-se pelo bom êxito
pessoal, das famílias e da Missão. Somos família militar e recordamos as nossas famílias que,
à distância, estão em comunhão
connosco, sem esquecer os entes
queridos que já partiram.
O entusiasmo e a convicção atraem pessoas exteriores à
KTM: militares a prestar serviço no Quartel-general da KFOR
e outros portugueses que trabalham no Kosovo ao serviço de
Organizações Internacionais.
Na Celebração da Fé e da amizade entretecem-se os valores da
fé e os valores humanos, animados por um pequeno Grupo Coral alegre, generoso e criativo.
E nestes momentos de autêntico encontro, nunca falta o
momento da partilha, em que se
recolhe o contributo financeiro para, na aproximação do fim
da Missão, se proceder ao investimento numa acção de solidariedade que marque quem dá e
quem recebe.

Em maio, no dia 12, organizou-se uma procissão de velas
no Camp Slim Lines, para louvar
e suplicar a protecção de Nossa
Senhora de Fátima. Estiveram
presentes militares de Portugal,
da Hungria, dos Estados Unidos, da Áustria: Nossa Senhora é a Rainha da Paz; irmana os
humanos de boa vontade na comunhão, apesar da diversidade
das línguas. Os Capelães da Itália e da Áustria também participaram nesta celebração conjunta da fé, onde se rogou a Nossa
senhora para que interceda pela
alegria espiritual e pela recompensa eterna.
No Domingo, 7 de junho
de 2015, celebrou-se a Festa do
Corpo e Sangue de Cristo. Juntaram-se militares portugueses e
húngaros. Foi um momento de
oração e de comunhão do sacramento central da fé cristã: a Eucaristia. Na celebração usaram-se três línguas (português, húngaro e latim) que convergem na
mesma fé, no mesmo sentir e na
presença real de Cristo. Após a
Eucaristia teve lugar a procissão
do Santíssimo Sacramento, momento de caminhada, de oração,
de vida, de alegria e de louvor.

No dia 7 de maio, ocorreu na Sé Catedral de Viseu a celebração do Crisma, presidida pelo Bispo das Forças Armadas e
das Forças de Segurança,
D. Manuel da Silva Rodrigues Linda.
A cerimónia teve início pelas 10 horas e 15
minutos e contou com a
presença das Forças Militares e de Segurança de
Viseu, designadamente
do Regimento de Infantaria nº14, do Centro de
Recrutamento de Viseu,
da Guarda Nacional Re-

publicana, da Policia de
Segurança Publica, do
Instituto Apoio Social das
Forças Armadas, da Liga
dos Combatentes e da Associação dos Deficientes
das Forças Armadas. O
coro e fanfarra da Brigada de Intervenção animaram, com as suas qualidades musical e coral, toda a
liturgia.
Foram crismados 19
militares na cerimónia
religiosa, aberta à presença de familiares e civis. A
guarda de honra ao altar,
foi assegurada pelas forças do Regimento de Infantaria nº14.
O evento terminou
com um almoço convívio, servido na Messe de
Sargentos do RI14. Além
das Entidades civis, militares e religiosas anteriormente referidas, o senhor
Bispo de Viseu, D. Ilídio
Leandro, fez questão de
estar presente.
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#Peregrinação Nacional Anual a Fátima
Na Peregrinação Militar Nacional a Fátima/2015

“Caminhar com metas na vida
e com os irmãos e como irmão”
† MANUEL LINDA

Decorreu, nos dias 18 e 19 de Junho, a 34ª Peregrinação Nacional Militar a Fátima. O programa foi o do costume, com exceção do primeiro dia já que, pela primeira vez, foi apresentada
a encenação de uma obra «clássica» da espiritualidade católica,
“O meu Cristo partido», do espanhol Ramón Cué. Conta a história de um colecionador de crucifixos que encontrou um em mui-

nistérios, Presidente da Liga dos
Combatentes, muitos oficiais generais, etc. Aliás, este ano notou-se um acréscimo de peregrinos.
A fé aproxima dirigentes
e dirigidos
No início da celebração, o
Bispo das Forças Armadas e das
Forças de Segurança chamou
precisamente a atenção para o
facto de a fé irmanar dirigentes
e dirigidos já que, ao colocá-los

gelho de hoje, ou, como nos relatava São Paulo no trecho da primeira leitura, os que se tornaram
«andarilhos de Deus» apenas para que muitos homens e mulheres se dessem conta de que a nossa meta não pode residir na satisfação que as coisas desta vida nos
proporcionam, por mais tecnológicas e atrativas que sejam: usamo-las sabiamente, mas não lhes
entregamos o sentido e o destino
da nossa vida”.
A necessária resiliência
espiritual
Transcreve-se, de seguida, a
parte central da homilia: “Porque os militares e agentes de segurança são quem mais detesta a
guerra e quem mais ama a paz,

to mau estado, sem braços, sem
pernas e sem rosto. Pensou mandá-lo restaurar, mas o Cristo falou-lhe para lhe dizer que preferia continuar assim, para que
o colecionador passasse a ser os
Seus braços que trabalham para
o bem dos outros, as Suas pernas
que o levam aos vários recantos
do mundo e o Seu rosto que O
torna belo e atrativo às pessoas
do nosso tempo.
Na Missa de encerramento
dignaram-se marcar presença os
mais altos dirigentes das Forças
Armadas e das Forças de Segurança: Ministros da Defesa Nacional e da Administração Interna, Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, Secretária de Estado Adjunta e da
Defesa Nacional e Secretário de
Estado da Administração Interna, Chefes de Estado-Maior da
Força Aérea, Marinha e Exército,
2º Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública, Diretor-geral de
Recursos da Defesa Nacional e
vários dirigentes dos dois Mi-

lado a lado, sem negar a necessária cadeia hierárquica, favorece a aproximação, algo de muito importante para que se gere
o «espírito de corpo» e se minimizem os conflitos nas organizações. De resto, é assim que os
portugueses gostam de ver aqueles que exercem a sublime missão de os defender.
Na homilia, D. Manuel Linda
desenvolveu o tema do sentido
cristão da peregrinação. Ressaltou que peregrinar é caminhar
na direção da grande meta, que
é Deus, não isoladamente, mas
em conjunto com os irmãos e
mesmo com os santos. Neste caso, com Nossa Senhora e os Pastorinhos de Fátima. E afirmou:
“É este o sentido profundo da peregrinação. Por isso, ela torna-se
metáfora da nossa vida: uma caminhada de irmãos que, em Igreja, em grupo, se dirigem ao encontro do Pai, sob a protecção e
com a companhia de Nossa Senhora e dos santos, tentando ser
como eles. E eles são os tais que
acumularam “tesouros no Céu”,
para usar a expressão do Evan-

permitam-me que concretize estas ideias em dois pontos.
No nosso meio castrense, valoriza-se muito –e bem!- o «espírito de corpo». Fique muito claro que não pretendo insinuar que
quem pertencer a outra fé ou não
possuir nenhuma não possa ser
um exemplaríssimo profissional
destes sectores. Mas afirmo convictamente que uma assumida espiritualidade e um comum ideal
religioso potenciam esse mesmo
espírito de corpo, favorecem a
prossecução dos objetivos e concedem justificação ética ao uso das
armas, porque faz desse uso uma
ação em favor da vida, do direito,
da liberdade e da paz, particularmente dos mais débeis. Não obstante alguns aspetos lamentáveis,
que não vêm agora para aqui, os
historiadores chamam a atenção
para a mística que deu forma aos
Cruzados e às Ordens Religiosas

de Cavalaria: porventura, não seríamos hoje um povo livre e independente sem o ideal religioso
desses militares que, em nome da
Cruz de Cristo, enfrentaram exércitos bem mais númerosos e bem
mais apetrechados. Pense-se nos
intervenientes da fundação de
Portugal, D. Afonso Henriques e
Cruzados, no Mestre de Avis, em
São Nun’Álvarez Pereira, no Infante D. Henrique e na gesta das
descobertas e no Prior do Crato,
por exemplo. E note-se a ironia da
história: acabadas aquelas, praticamente também acabou o Exército português, a ponto de ser necessário recorrer a um estrangeiro, o Conde de Lippe, para recomeçar quase do zero. E, mesmo
assim, sabemos bem das suas debilidades, como o demonstrou,
mais tarde, o heroico e sacrificado Corpo Expedicionário Português. Tudo isto para dizer que
uma fé comummente partilhada
e assumida – neste caso, a fé católica – concede resiliência espiritual, a ponto de tal já ter dado en-

trada na formação militar de vários países.
A Pessoa, ser de relação
O segundo aspeto tem a ver
com o tal saber caminhar lado-a-lado, típico da peregrinação.
Constitui uma necessidade por
demais pressentida nos tempos
que correm. Sabemos bem como o nosso mundo está fraturado. Mas eu creio que os maiores e mais perigosos choques de

civilização não são tanto entre
o leste e o oeste, entre o norte
e o sul, entre uma certa fação
islâmica e o cristianismo, embora, neste particular, o mundo assista –sem se ralar muito - a uma barbárie que até fere aquele nível mais básico que
separa a pura animalidade da
simples hominização: o grande
choque civilizacional é entre o
individualismo e o personalismo. O primeiro concebe o homem como simples célula isolada, ser autárquico, incapaz de
entrar em relação com alguém,
com exceção da relação de domínio e de exploração. É uma
falsidade, assumida por muitos.
O personalismo, pelo contrário,
concebe o homem como ser de
relação, de dádiva e de receção.
E gera a família, a sociedade e
a Igreja. E até as Forças Armadas e as Forças de Segurança,
pois estas não se podem conceber sem a livre colaboração de
todos, coordenada e articulada pela cadeia hierárquica. É
a verdade das coisas. Pertencer e viver em Igreja, enquanto
assembleia de crentes, é este ser
pessoa e jamais ser indivíduo.
Por tudo isto, seja-me permitido formular um desejo e uma
interrogação. O desejo passa pela
valorização desta peregrinação:
no futuro, pelo número e pela intensidade da participação, que
ela constitua um dos pontos cimeiros da vivência do «espírito de
corpo», cimentado na fé, dos militares e polícias de Portugal. E a
interrogação é esta: a exemplo da
Peregrinação Militar Internacional a Lourdes, que surgiu para reconciliar povos desavindos pelas
duas grandes guerras, não poderia esta nossa Peregrinação a Fátima vir a constituir um potenciador da amizade de todos os Países de Língua Oficial Portuguesa
(PALOP’s), nós que assentamos
numa história comum de muitos
séculos? Não duvido que as distâncias tornam este desejo quase
irrealizável. Não obstante…”.
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#Ecos
O novo formato de “O Centurião”

Expressões de acolhimento e incentivo

portantes funções” e o Senhor
GEN Rebelo Teixeira, Director-Coordenador do Estado-Maior
do Exército, manifesta “o mais
sincero agradecimento pela amabilidade” da oferta do jornal.
O Senhor D. Januário, Bispo emérito do Ordinariato Castrense, tece simpáticas considerações e “muito louva” o boletim. Na mesma linha, o Senhor
ALM Vieira Matias, Presidente
da Academia de Marinha, manifesta alegria pela reedição do
“«velhinho» Centurião surpreendentemente remoçado” e formula os “maiores êxitos a bem dos
que servem as Forças Armadas e
as Forças de Segurança”. O Presi-

dente da Caritas Portuguesa, Dr.
Eugénio Fonseca, saúda “o trabalho nele realizado uma vez que
é um órgão de comunicação da
maior relevância e é fundamental
que acompanhe a linguagem gráfica dos tempos de hoje, de modo
a não perder a capacidade de cativar o público”. E o Senhor Superintendente Gonçalves Maurício, do Comando Metropolitano
de Lisboa da Polícia de Segurança Pública, agradece o boletim
em seu “nome e em nome de toda a cadeia de Comando”.
O Senhor ALM Sílvio Ramalheira, Superintendente dos Serviços Financeiros, para além de
desejar “os maiores sucessos para

esta nova fase do Centurião”, garante “promover a sua divulgação
pelos Órgãos da Superintendência das Finanças da Marinha”.
Do mesmo modo, o Senhor Capitão-de-mar-e-guerra FZ Teixeira Moreira, Comandante da
Escola de Fuzileiros, agradece a amabilidade e assegura que
“o órgão informativo do Serviço
de Assistência Religiosa às Forças Armadas foi divulgado pela
guarnição da Escola de Fuzileiros”. Numa carta repleta de referências amáveis, as Irmãs Clarissas do Mosteiro de S. Francisco
de Assis, de S. Martinho do Vale (Vila Nova de Famalicão) prometem orações pelo Ordinariato Castrense, ressaltam “a coragem [do Bispo e do Serviço de Assistência Religiosa] para assumir
com paz essa nobre missão” e dizem mesmo: “A vossa força é a
nossa fortaleza; sem vós Portugal
seria muito mais pobre e duvidaríamos mesmo da segurança que
se vem sentindo”.
Por intermédio do Chefe do
Gabinete, o Senhor Ministro da
Solidariedade, Emprego e Segurança Social, Dr. Pedro Mota
Soares, agradece o “Centurião” e
o Senhor Bispo de Bragança-Miranda, D. José Manuel Cordeiro,
diz mesmo que o recebeu “com
muito agrado”. Do mesmo modo, o capelão reformado, Frei José Virgílio Caldeira Firmino, dominicano, numa carta extraordinariamente simpática, mostra-se
“agradavelmente surpreendido e
profundamente sensibilizado ao
receber o 1º número da nova série”, já que “o novo «visual», composição gráfica e conteúdo foram
também e só por si uma agradável surpresa”.

mou: «Viderunt oculi mei salutare tuum… os meus olhos viram a tua salvação, que ofereceste a todos os povos» (Lc 2,
30-31). Sim, Jesus é a salvação
oferecida por Deus a cada um de
nós e a todos os povos da terra.
Não podemos guardá-la só para
nós! Há sempre alguém perto de
nós que passa necessidade, seja
ela material, psíquica ou espiri-

tual. Cada um de nós – não importa se, individualmente, tem
muito ou pouco – é chamado a
estender pessoalmente a mão e
servir os irmãos necessitados. O
maior presente que lhe podemos
dar é a nossa amizade, a nossa
solicitude, a nossa ternura,
o nosso amor por Jesus. Na
verdade, receber Jesus significa
receber com Ele tudo; dá-Lo

significa dar o maior presente
de todos. Com Jesus, a alegria
é da casa: diz o Papa Francisco,
que se recomenda às orações dos
pastores e dos fiéis do Ordinariato Castrense de Portugal e suas
famílias. Com tais votos e preces,
o Papa Francisco concede-lhes a
implorada Bênção Apostólica.
Aproveito o ensejo para desejar-lhe um Ano Novo feliz e con-

CAPELANIA-MOR

Creio que era o nosso D. João V
quem costumava dizer: “Sei que
não mereço elogios. Mas que gosto deles… lá isso gosto”. Apetece
dizer o mesmo a respeito deste novo figurino de “O Centurião”. Certamente por amabilidade, recebemos inúmeras mensagens de felicitações e incentivo.
As que foram transmitidas oralmente – face a face ou por telefone – ficam registadas no nosso
interior agradecido. Aquelas que
nos chegaram por escrito, constituem documentos de imensa
simpatia. Agradecemos umas e
outras. E não resistimos a transcrever algumas passagens.
O Senhor ALM Macieira Fragoso, Chefe do Estado-Maior da Armada, “agradece
o envio do Centurião e deseja o
maior sucesso para o novo modelo desta prestigiosa publicação”.
O Senhor GEN Manuel Fernando Martins, Sub-Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, também agradece e formula “o desejo expressivo dos maiores sucessos
nos próximos números”. Da Congregação para os Bispos, do Vaticano, deseja-se que a “louvável
iniciativa” deste boletim “possa
contribuir para manter e cultivar as relações com as comunidades militares e civis e que a revista possa atingir uma larga difusão como importante órgão informativo e formativo”. O Senhor
GEN Baía Afonso, Comandante
do Comando da Administração
dos Recursos Internos da Guarda Nacional Republicana, reitera
“a expressão dos votos dos maiores sucessos na continuação do
desempenho das honrosas e im-

O Senhor COR Mota Pedrosa, Subinspector da Guarda,
agradece “o «velhinho» Centurião rejuvenescido” e o Senhor
Intendente Manuel Domingos
Dias, do Comando Distrital de
Setúbal da Polícia de Segurança Pública, agradece e manifesta “total disponibilidade deste Comando para colaborar na concretização da missão”. Por sua vez,
o Cónego Valdemar Gonçalves,
Vigário Geral da Arquidiocese
de Braga, diz ter recebido “com
alegria o «Centurião», distanciado no tempo da organização romana, mas devotamente dedicado ao serviço castrense”.
Na mesma linha de uma
imensa amabilidade se movem
outras duas comunicações que
nos permitimos destacar, atendendo ao «peso» institucional
de quem as envia. Sua Excelência o Senhor GEN Pina Monteiro, Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, apresenta os parabéns pelo “Centurião que li com gosto no seu novo
formato e conteúdo atractivo”. E
o Senhor Núncio Apostólico, D.
Rino Passigato, representante
do Santo Padre em Lisboa, para além de outras considerações
amáveis sobre o funcionamento do Serviço de Assistência Religiosa, ressalta os “desenvolvimentos havidos no plano da comunicação interna e externa do
Ordinariato Castrense”.
A todos – aos aqui referidos
e aos muitos que exprimiram
oralmente idêntica consideração por este boletim – agradecemos com a tão tradicional expressão: bem-hajam! Os elogios
constituem incentivos para não
esmorecermos.

firmar-me de Vossa Excelência
Reverendíssima devotadíssimo
no Senhor.

Continuação da p. 01

que representa de afecto eclesial
e comunhão na oração, e deseja retribuí-la, suplicando aquela serenidade e confiança que
brotam da certeza de termos no
Céu um Pai que não cessa de cuidar de nós até ao ponto de enviar o seu Filho como o Salvador
que todos esperavam. Na verdade, o velho Simeão, tomando o
Menino Jesus nos braços, excla-

† Angelo Becciu, Substituto
na Secretaria de Estado de Sua Santidade”.

Caros militares e polícias, o
Papa reza por nós. Vamos também nós rezar quotidianamente
pelo Papa?
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#FAP e PSP
Na Missa Crismal

Sermos dignos da expectativa
que recai sobre a Assistência Religiosa
AGÊNCIA ECCLESIA

O Ordinário Militar para Portugal nota um apreço “significativamente alto” pelo Serviço de
Assistência Religiosa prestado
pela Igreja Católica neste setor:
“Neste ano de serviço ao povo de
Deus presente nas Forças Armadas e nas Forças de Segurança,
dei-me conta da profunda estima
devotada à Assistência Religiosa.
E fico contente porque quase todos os dias ouço falar bem de vós”,
declarou D. Manuel Linda, na
homilia da Missa Crismal, que
reuniu quase todos os capelães.
O Ordinariato antecipa esta celebração para a Quarta-feira
Santa, permitindo assim aos sacerdotes a participação na mesma
celebração nas suas dioceses de
origem, na manhã de quinta-feira.

Este ano, a celebração contou, pela primeira vez, com “alguns diáconos portadores da condição militar ou de agentes das Forças de
Segurança”. “O convite que vos fiz
para esta celebração exprime a alta
consideração em que tenho o vosso ministério e a vontade de descobrir formas de vos integrar mais na
pastoral castrense, de acordo com
as possibilidades”, explicou-lhes D.
Manuel Linda.
O prelado pediu a cada capelão que seja capaz de atuar com
“sabedoria, criatividade e generosidade”, para que possa ser aquele “que se regula por outro relógio
e outro calendário que supõe, mas
ultrapassa, o tempo contado”.
Acentuando o paralelismo
entre padre e pai e referindo-se
expressamente ao título de uma
conhecida obra, afirmou: “Eu

creio que não é preciso inventar
novos padres. O que é preciso é
que todos, mormente os que servem o nosso Ordinariato, sejam
fiéis à grandeza da missão recebida e se configurem, sempre mais
intimamente, com a santidade, o
zelo e a candura de Jesus Cristo,
sacerdote, profeta e rei”.
Esta celebração, realizada na
igreja da Memória, Sé do Ordinariato Castrense, contou com numerosa participação de militares,
representantes da Guarda Nacional Republicana e civis quer do
Ministério da Defesa, quer da zona da Ajuda. Igualmente marcou
presença o Presidente da Junta de
Freguesia da Ajuda. No final da
celebração, sacerdotes, diáconos e
bispo conviveram no tradicional
almoço na Messe da Força Aérea,
em Monsanto.

Na Base Aérea da Ota

Visita Pastoral de D. Manuel
CAPELÃO MANUEL SILVA

No domingo, 19 de dezembro,
no contexto das comemorações
dos 75 anos da Base Aérea da
Ota, D. Manuel Linda presidiu à
missa de acção de graças e de sufrágio pelos militares e civis que
serviram a Pátria no Centro de
Formação Militar e Técnica da
Força Aérea.
O dia esteve magnífico, com
sol e cheiro de primavera. O senhor Comandante do Pessoal
da Força Aérea, Tenente General Serôdio Fernandes; o senhor
Comandante da Unidade, Coronel PILAV Rui Tendeiro e o Capelão da Unidade, P. Manuel Silva acolheram o senhor D. Manuel Linda, Bispo das Forças Armadas e das Forças de Segurança
e o P. Joaquim Martins, Capelão
Adjunto da Força Aérea. A Base Aérea da Ota abriu também
as suas portas à população local… Muitos aceitaram o convite e a Base encheu-se de jovens e
crianças, homens e mulheres de
todas as idades.

No 148º Aniversário do COMETLIS

A fé em Jesus Cristo ajuda
a compreender a missão
da PSP
CAPELÃO JOÃO FANHA

Neste ambiente de alegria e
festa celebrou-se a Missa na Capela da Unidade. O espaço tornou-se pequeno para tanta gente. O Coro de Jovens da Paróquia animou o canto e o povo da
Ota aproveitou a ocasião para se
juntar à festa e visitar a sua base.
Na sua homilia, D. Manuel sublinhou a importância dos militares e em especial deste Centro
de Formação, no âmbito das instituições de defesa da sociedade.
Usando a comparação do corpo
humano, disse, “como um cor-

po são tem que se defender das
ameaças que o podem destruir,
assim os militares contribuem
para a defesa e garantia de segurança da sociedade”. E para garantir militares bem preparados
para a missão, são fundamentais
Centros de Formação de excelência, como o CFMTFA.
Da mesa da Eucaristia passou-se para a mesa do almoço. Seguiu-se uma visita pelos espaços
onde, em tempos passados decorreu grande actividade operacional, e agora se ministra formação.

A 11 de março de 2015, o Comando Metropolitano de Lisboa da
Polícia de Segurança Pública comemorou o seu 148º aniversário.
Mantendo a dignidade das cerimónias habituais, por motivo de
luto pela recente morte em serviço de dois jovens agentes, foi desmarcado o tradicional concerto da Banda Sinfónica. Na Homenagem aos Mortos, esses agentes foram especialmente recordados.
Estiveram presentes os seus pais, a quem o Comandante Metropolitano fez entrega duma especial placa evocativa.
Na véspera, na Basílica dos Mártires, como é habitual, celebrou-se a Eucaristia de Acção de Graças por mais um ano de
missão cumprida, e em sufrágio pelos 11 elementos do activo falecidos no ano transacto. Presidiu à Eucaristia o capelão
nacional e concelebrou o pároco, Cónego Armando Duarte.
Os textos litúrgicos do dia não podiam ser mais adequados
ao pensar e ao sentir da PSP nesta ocasião: o jovem Azarias, na fornalha ardente, manifesta a transcendência dum sacrifício, quando o seu sentido último está em Deus; perante as adversidades o
autor do Salmo 24 busca no Senhor o guia para um caminho recto; o Senhor, cheio de compaixão, da parábola do Evangelho, abre
para outra grandeza de valores e critérios, na procura da justiça,
da fraternidade e da paz. De facto, é na acção em situações limite, como é apanágio permanente da PSP, que se encontra o maior
fundamento da sua autoridade moral. Por isso se orgulha do seu
lema: «Res, non verbas» (Ações, não palavras).
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#FAP e PSP
Visita do Capelão adjunto
da FAP ao Estabelecimento
Prisional de Tomar
O Capelão Adjunto da Força Aérea, COR Joaquim Martins, no
dia 18 de Março de 2015, efectuou uma deslocação a Tomar,
tendo em vista a visita, em particular, ao único recluso do ramo
FAP do Estabelecimento Prisional ali existente.
O Capelão foi recebido com

muita cordialidade por parte
do Comandante desta unidade militar, o TCOR ART José
Manuel Vinhas Nunes, e este,
com a colaboração dos seus subordinados, recebeu os artigos
de fardamento com destino ao
militar recluso, que se encontra fora da efectividade de ser-

viço, e por este motivo, estava
desprovido dos respectivo uniforme.
Para o bom sucesso desta missão contribuiram vários
militares da DAT (Direcção de
Abastecimento e Transporte) ou
do DGMFA (Depósito Geral de
Material da Força Aérea).

No funeral de dois jovens agentes da PSP

“Que a sociedade reveja
os critérios de relação com
quem a protege e defende”
CAPELANIA-MOR

O Bispo das Forças Armadas e
das Forças de Segurança presidiu, nos seus locais de origem,
aos funerais dos dois jovens
agentes mortos em serviço, no
dia 25 de Fevereiro: Ricardo Santos, de 23 anos, natural e residente em Elvas, e João Carlos Rainho, de 26 anos, de Forte da Casa (Vila Franca de Xira). Embora
com palavras adaptadas ao contexto local, D. Manuel Linda ressaltou o paralelismo entre o sacrifício de Jesus Cristo, mais fortemente contemplado no tempo
da Quaresma, e o destes jovens
que também deram a vida pelo

bem da sociedade. E, a dado momento, afirmou: “Alguma comunicação social e sectores interessados em denegrir as instituições
de segurança, mormente a PSP,
metam agora a mão na consciência e interroguem-se se é legítimo

minar a autoridade de quem nos
defende e garante a segurança de
pessoas e bens. E na presença do
supremo sacrifício destes jovens,
avaliem de que lado se querem colocar: dos que, como eu, lhes agradecem sumamente ou do lado dos
que motivaram estas mortes”.
O capelão nacional da PSP, P.
João Fanha, acompanhou as famílias nos dias anteriores e esteve presente nos dois funerais.
Participaram também a senhora
Ministra, os senhores Secretários de Estado da Administração
Interna e os mais altos dirigentes
nacionais da Polícia de Segurança Pública, bem como muitos camaradas dos defuntos.

Dia Mundial do Doente

Visita Pastoral aos Polos
do Hospital das Forças
Armadas
CAPELANIA-MOR

Por iniciativa do Papa São João Paulo II, desde 1992, o Dia
Mundial do Doente celebra-se a 11 de fevereiro, memória litúrgica de Nossa Senhora de Lourdes. Este ano, o Bispo das Forças Armadas e das Forças de Segurança quis assinalar devidamente essa data e presidiu a celebrações nos Polos de Lisboa (a
11 de fevereiro) e do Porto (a 12 de fevereiro).
Acompanhado pelos Capelães Adjuntos, no HFAR/Lisboa
foi recebido pelas Direções Administrativa e Clínica, celebrou
a Eucaristia, administrou o Sacramento da Santa Unção e visitou os doentes internados em medicina Interna. O momento
alto foi a bênção e entronização da imagem de Nossa Senhora da Saúde, padroeira da Instituição, cuja simbólica foi explicada pelo capelão e promotor da iniciativa, P. Joaquim Nazaré. Na homilia, o senhor Bispo chamou a atenção para a doença como condição humana e para a debilidade do curador. E
se a saúde é algo mais que o simples bom funcionamento dos
órgãos, o completo estado de bem-estar físico, psíquico e social também passa pela dimensão religiosa e espiritual. No final, os órgãos de gestão e os convidados partilharam o almoço.
No Polo do Porto, o senhor bispo também foi recebido pelos órgãos de gestão, celebrou a Eucaristia e administrou a Santa Unção a mais de duas dezenas de utentes, quer no decurso da
celebração, quer na visita que fez aos doentes acamados. Apelou aos doentes para que não percam a esperança e aos profissionais de saúde para que encontrem aquele «suplemento de
alma» que os leve a fazerem-se próximos e «familiares», mesmo quando as condições, por hipótese, não sejam as ideais. A
preparação espiritual e litúrgica foi feita pelo P. Benjamim, na
ausência do Capelão habitual. Também aqui, a visita terminou com a refeição partilhada com os profissionais que trabalham neste Polo.
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Dia da GNR

Internacional

104.º Aniversário
A 29 de abril de 2015, pelas
11H30, na Basílica dos Mártires, Lisboa, foi celebrada a missa
do 104.º aniversário da Guarda
Nacional Republicana. Presidida pelo Bispo Castrense e Capelão Chefe das Forças Armadas e
das Forças de Segurança, D. Manuel Linda, e concelebrada por
capelães da Guarda, contou com
a presença do General Comandante Geral, do General 2.º Comandante Geral, de Oficiais Generais, de Comandantes, Diretores e Chefes, de Oficiais, Sargentos, Guardas e Civis da Guarda.
Na introdução da Celebração, o Capelão Adjunto da Guarda evocou Santa Catarina de Sena, cuja Memória Litúrgica a
Igreja celebrava, particularmente “o seu trabalho na promoção
da paz e concórdia entre as cidades, nessa altura recorrentemente envolvidas em guerras”. Estabeleceu, seguidamente, paralelo
com a missão da Guarda Nacional Republicana, que ali se encontrava para agradecer a proteção de Deus, no exercício do
seu “incansável trabalho de promover a paz e a concórdia na cidade, a liberdade e tranquilidade entre os homens, defendendo
a dignidade humana”. A introdu-

ção foi concluída com a evocação dos mortos da Guarda, por
quem se fez oração, nomeando
pelos 19 militares que faleceram
no último ano, estando ainda na
situação do ativo.
Na homilia, o Presidente da
Assembleia, D. Manuel Linda,
refletiu sobre o trinómio formação, referência/presença e paz/
segurança: o rigor e exigência da
formação contribui não só para
o saber (aquisição de conhecimentos), mas modela o ser, de
modo que a Guarda, com a sua
presença e seu estar, torna-se referência e garante a paz e a segurança dos cidadãos, de um povo
e de um país.
O Coro da Guarda (Unidade de Segurança Honras de Estado), brilhantemente dirigido
pelo Sargento-Chefe Francisco
Mendes, animou a celebração,
com a qualidade cultural e litúrgica de sempre.
No dia histórico da Guarda,
3 de maio, na Praça do Império, Lisboa, em frente do Mosteiro dos Jerónimos, realizou-se
a Cerimónia Militar, presidida
pelo senhor Primeiro- Ministro,
na qual os mortos da Guarda foram, novamente, homenageados
e recordados em oração.

Escola da Guarda

Viajem à Terra Santa
ESCOLA DA GUARDA

Entre os dias 12 e 19 de março de 2015 teve lugar uma peregrinação à Terra Santa organizada pela Capelania da Escola da Guarda da Guarda Nacional Republicana e devidamente
acompanhada pelo Capelão
Cecílio Pereira.
O heterogeneidade do numeroso grupo de peregrinos
foi uma oportunidade para se
gerar um clima familiar, de entreajuda geracional, de profunda amizade que, certamente,
irá perdurar.

A travessia de barca no Lago
Tiberíades foi fabulosa: local de
rara beleza, calma e tranquilidade; até custa a crer que há cerca
de dois mil anos, no mesmo local, uma tempestade abalou a fé
dos Apóstolos pescadores.
As emoções, os silêncios, os
sentimentos, tomaram conta de
todos, quando visitamos os locais
onde Jesus nasceu, onde Jesus ensinou a rezar o Pai-Nosso, onde
Jesus experimentou a tentação e o
Monte Tabor... Foi tudo tão intenso na visita aos locais históricos e
religiosos, que sentimos que não
voltamos os mesmos.

No Comando Territorial de Évora

Visita do Bispo Castrense à GNR
Na tarde do dia 6 de maio de 2015 o Bispo Castrense e Capelão Chefe das Forças Armadas e das Forças
de Segurança, D. Manuel Linda, visitou o Comando
Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana.
Depois da apresentação de cumprimentos ao Comandante da Unidade, Coronel Costa Lima, realizou-se uma reunião com Oficiais, Sargentos, Guardas e Civis que servem na Unidade. Nesta reunião, transmitida através da internet para as subunidades, o Coman-

dante manifestou o seu apreço pessoal e do Comando
Territorial de Évora pela visita do Bispo Castrense e D.
Manuel Linda enalteceu e agradeceu o trabalho que a
Guarda Nacional Republicana realiza em prol da segurança, tranquilidade e liberdade dos cidadãos.
Seguiu-se um excelente e esclarecedor briefing,
ministrado pelo Comandante, sobre a Unidade e a
sua notável atividade, seguido de uma visita à sala de
situação.

No itinerário fomos participando nas cerimónias religiosas ajustadas a cada local santo. Não é fácil explicar, traduzir em palavras tudo quanto
se experimentou interiormente, tantas imagens que passaram pela mente… é como na
linguagem da mística… parece
que tocamos o Infinito… e a fé
é tonificada.
Organização e ambiente que
se recomendam: tudo decorreu
como previsto. Por isso é espontânea a gratidão que se manifesta
a quem tornou possível este peregrinar.
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Por todo o lado, céleres, sempre firmes

6º Aniversário da Unidade
de Intervenção da GNR
CAPELÃO BORGES DA SILVA

Os desafios colocados diariamente às Forças da Unidade de
Intervenção são tudo menos fáceis. Daí a exigência dos exercícios físicos e psíquicos, associados à segurança e automatismos
de procedimentos. “Queremos
ser mais; aspiramos à perfeição;
desejamos o melhor; lutamos
pela excelência; buscamos a felicidade”. Deste modo o Guarda
Ernano introduziu a Celebração
Eucarística na Igreja da Academia Militar, momento de interioridade, de gratidão e de memória pela história da Unidade
de Intervenção e por aqueles que
nela foram protagonistas.

Numa liturgia muito participada estiveram numerosos
militares da Unidade de Intervenção, acompanhados pelo
seu Comandante Interino, Co-

ronel Pimenta e respectivo Estado-Maior.
Com base nos textos bíblico
o Capelão reflectiu que não podemos temer a missão… Há um

povo, uma grei, que conta com
a qualidade do nosso desempenho. A firmeza, o rumo (a fé)
e a flexibilidade conjugam-se
no conceito de “resiliência”, pelo que o trabalho, o stress, a resistência, o sofrimento, a adversidade, os inopinados, a pressão
se transformam em desafios para nos tornar mais fortes, mais
completos, mais realizados, mais
felizes.
No mês da Mãe encerrou-se este significativo momento
do 6º Aniversário da Unidade
de Intervenção com a consagração a Nossa Senhor, padroeira
da Guarda Nacional Republicana, com o título de Nossa Senhora do Carmo.

No Destacamento de Almodôvar

Celebração de Homenagem à Padroeira da GNR
CAPELÃO AGOSTINHO FREITAS

No dia 28 de Maio de 2015, pelas
15 horas, no Destacamento Territorial de Almodôvar, teve lugar
uma Celebração da Palavra de homenagem à Padroeira da Guarda
Nacional Republicana, Nossa Senhora do Carmo, no âmbito de
um encontro/convívio realizado
nesta subunidade do Comando
Territorial de Beja da Guarda Nacional Republicana.
A celebração foi suscitada
pela recuperação da Imagem da
Padroeira, já existente no Desta-

camento, e sua colocação na
sala de entrada.
Estiveram presentes o Comandante e 2.º Comandante do Comando Territorial de
Beja, o Capelão da Força Aérea, Pe. Joaquim Martins, Oficiais, Sargentos e Guardas do
Destacamento de Almodôvar,
autoridades autárquicas e judiciais, os Párocos de Almodôvar e muitos militares que
serviram no Destacamento e
que já se encontram na reserva e reforma.
Presidiu à celebração o

No Centro de Formação de Portalegre, da GNR

Celebração Pascal 2015
Foi no dia 10 de abril de 2015, pelas 12H00, na igreja do
Centro de Formação de Portalegre, que se celebrou a Páscoa.
Participaram Oficiais, Sargentos, Guardas, Guardas Provisórios e Civis.
A celebração foi orientada pelo Capelão da Escola da Guarda, Tenente Coronel Cecílio Pereira e pelo Padre Marcelino
Marques, que desempenha funções de Capelão e docente no
Centro de Formação de Portalegre. O coro de Guardas Provisórios do Curso de Formação de Guardas animou a liturgia.

Capelão Chefe do Serviço de
Assistência Religiosa da Guarda. No momento próprio, procedeu a uma sucinta resenha
histórica da presença de Nossa
Senhora do Carmo nos últimos
29 anos da Guarda, desde a sua
proclamação como padroeira.
Uma presença protetora, querida, desejada, disse.
Seguiu-se um são convívio
que fortaleceu os laços de amizade entre camaradas militares
da Guarda bem como os laços
de cooperação entre a Guarda e
Instituições locais importantes.

Momento relevante e intenso foi o acender das velas de alguns Guardas Provisórios que se propuseram iniciar a vida cristã durante o Curso de Formação de Guardas. Para os Guardas
Provisórios e demais militares que estão a preparar o sacramento do crisma, este momento celebrativo também foi marcante.
Os crismas estão previstos para o mês de julho, na Sé Catedral
de Portalegre.
No final da cerimónia, o Excelentíssimo Comandante do
Centro de Formação de Portalegre, Coronel José Manuel Belo Lopes Rosa, proferiu umas palavras alusivas à cerimónia, à
época pascal e enalteceu o trabalho desenvolvido pelos elementos do coro.

Breve
Celebração
da Missa

Dia do
Comando
Territorial
de Faro
da Guarda
Nacional
Republicana
Presidida pelo Pe. César
Chantre, capelão do Comando Territorial de Faro, realizou-se no dia 25
de janeiro de 2015, pelas
11h00, na igreja de São
Pedro – Faro, uma missa
solene de ação de graças
por ocasião do 6.º aniversário do Comando Territorial de Faro.
Esta celebração, onde
ficaram vincados os valores da solidariedade,
da comunhão, da harmonia e da fraternidade,
tantas vezes esquecidos
pela sociedade, contou
com a presença de oficiais, sargentos e guardas da Unidade, além de
inúmeros fiéis da comunidade local.
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#Actualidade
Breve
Mensagem do Papa Francisco

A «nobreza» e a «necessidade»
da profissão militar e policial
† MANUEL LINDA

Decorreu em Paris, de 11 a 14 de Maio passado, o 4º Congresso Europeu dos
Ordinariatos Militares, promovido pela Santa Sé. Participei nele, ao lado de
colegas de praticamente todos os países europeus, dos Estados Unidos e do
Canadá e de grande parte da América Latina. No final, deslocamo-nos para Lourdes, onde nos unimos às delegações nacionais participantes na 57ª
Peregrinação Militar Internacional, sob o lema “Que fizeste ao teu irmão?”.
O Papa Francisco uniu-se ao Congresso e à Peregrinação com uma mensagem que fez chegar ao Cardeal Marc Ouellet, Perfeito da Congregação dos
Bispos, entidade promotora do Congresso, por intermédio do Secretário de
Estado do Vaticano, Cardeal Pietro Parolin. Vale a pena transcrevê-la, tal
a sua importância para a compreensão do pensamento do Papa sobre a razão ética do serviço nas Forças Armadas e nas Forças de Segurança. Ei-la:
“O Papa Francisco une-se cordialmente aos Ordinários militares reunidos
em Paris para o seu quarto congresso europeu, bem como aos militares e às
forças policiais de todas as nações que vão rezar à Virgem de Lourdes. Já que
o desejo de paz e de concórdia habita o coração de inúmeros homens e mulheres de boa vontade, mas também porque o ruído das armas se faz ouvir e
a violência se desencadeou em múltiplos lugares do mundo, ele [o Papa] eleva aos Céus uma súplica plena de confiança e de esperança.
Mais que nunca, o ofício das armas faz ver a sua nobreza e a sua necessidade sempre que se coloca ao serviço das boas causas, quais sejam a prossecução da paz, o respeito pelo direito, a protecção dos pobres e dos débeis, a
oposição àqueles que desejam a guerra. O soldado é chamado a viver autenticamente a sua vocação cristã duma maneira muito particular, precisamente
até ao dom generoso da sua própria vida ao serviço de Deus e dos seus irmãos,
numa união íntima com Cristo morto e ressuscitado. O Santo Padre preocupa-se com que os fiéis que abraçam generosamente esta forma de vida e este
ideal, bem como os que lhes são próximos, sejam reconfortados, sustentados
e iluminados pela Igreja com o maior cuidado pastoral, de modo que o contacto com o perigo e a morte seja assistido pela fé e pela esperança, a agressividade pela temperança e pela justiça e a inimizade pelo amor e pelo perdão.
Ele encoraja, particularmente com a sua oração, os trabalhos deste Congresso
Europeu dos Ordinariatos Militares que se debruça precisamente sobre estas
importantes problemáticas.
O Papa Francisco eleva a sua oração para que a Virgem Maria vele incessantemente sobre a saúde do corpo e da alma de todos os que aderiram à condição militar ou policial e lhes renove a coragem e dedicação. E que os que,
cheios de ódio, querem a guerra e espalham a violência e a morte mudem as
suas atitudes e se convertam ao amor do próximo”.
Eis, portanto, embora de forma sintética, todo um programa para nós, Serviço de Assistência Religiosa das Forças Armadas e das Forças de Segurança:
temos de salientar bem que esta profissão é nobre e bem necessária, pois o reino de Deus ainda não está plenamente implantado na terra. Como o Papa, teremos de falar até de uma missão de «generosidade» e de «ideal» “ao serviço de
Deus e dos irmãos”. Mas temos de fazer ver ao católico que será tanto mais militar ou polícia quanto mais fizer da sua vida um “dom generoso […] ao serviço
de Deus e dos seus irmãos, numa união íntima com Cristo morto e ressuscitado”.
Portanto, que nenhum militar ou polícia tenha medo de integrar a fé na
sua vida, pois a Igreja também não deixará de o assistir, particularmente nos
momentos de perigo, e de o animar com a esperança, com a temperança e
com a justiça, com o amor e com o perdão.

Faleceu o Padre
Manuel Cintra
(1936-2014)

Memória e
Reconhecimento
CAPELANIA-MOR

Foi hoje para a sua eterna morada o Padre Manuel Cintra. Nasceu a 2 de
Agosto de 1936 e faleceu a
27 de Outubro de 2014.

O Padre Cintra era natural de Louriçal, Pombal, onde fez a instrução primária,
ingressou no seminário de
Coimbra, e foi ordenado padre em 1962. A sua primeira
paróquia foi Pomares.
No inicio da década de
setenta ingressou no Exército como capelão. Finda esta missão foi pároco de Seixo da Beira. Foi
novamente capelão, desta
vez no Regimento de Beja, passando depois para a
Marinha Portuguesa, primeiro na Escola de Fuzileiros, depois no Hospital
da Marinha e por fim na
Base Naval de Lisboa – Alfeite, saindo para a reforma
em 1998.
Após a reforma foi pároco de Vila Cova de Alva, enquanto a saúde lhe
permitiu. Escolheu a nossa Beira Serra e era um de
nós. Um amigo.
Foi sepultado em Oliveira do Hospital. Estiveram presentes três capelães
militares: o Pe José Ilídio, o
Pe Amorim e o Pe Benjamim…
(In o Rouxinol de Pomares)
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