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Com a Bula “O rosto da miseri-
córdia” (em latim, “Misericordiae 
vultus”), datada de 11 de Abril de 
2015, O Papa Francisco procla-
mou um Jubileu Extraordinário 
ou Ano Santo da Misericórdia. 
O que é e como o vamos viver? 
É quanto, de forma muito sim-
ples, procurarei referir nesta nota 
pastoral que dirijo afetuosamente 
aos católicos e a todos os homens 
e mulheres que servem as Forças 
Armadas e as Forças de Seguran-
ça e às suas famílias.

1. O «Ano Santo»
Desde 1300, a Igreja designa 

como «santo» o ano em que os 
fiéis podem beneficiar de espe-
ciais graças e indulgências, me-
diante a conversão e o desejo sin-
cero de progredir na fé, na vi-
da eclesial e na prática das boas 
obras. E porque essas graças de-
vem constituir motivo de alegria 
é que se fala em «jubileu», usan-
do, aliás, uma expressão que já 
nos vem do antigo judaísmo.

Habitualmente, o «ano santo» 
celebra-se de vinte e cinco em vin-
te e cinco anos para permitir que 
todas as gerações possam receber 
esses bens de natureza espiritual. 
Mas além desses «anos santos» 
habituais, a Igreja pode estabele-
cer outros, motivados por espe-
ciais razões. É o caso deste que, as-
sim, se denomina «ano santo ex-
traordinário». O Santo Padre pro-
clamou-o para que, neste mundo 
de desagregação, individualista e 
de violência estrutural, os cristãos 
não se esqueçam que a noção de 
misericórdia se encontra bem no 
cerne da nossa fé e para que os ho-
mens e as mulheres de boa von-
tade descubram que a capacidade 
de sintonizar e fazer nossas as do-
res alheias nos eleva a um patamar 

que outras criaturas não conseguem 
atingir.

2. Fé e misericórdia
Parece que, etimologicamente, a 

palavra «misericórdia» é compos-
ta por duas outras, latinas, que, em 
português, dão «mísero» e «cora-
ção». Assim, misericórdia é abrir o 
coração ao miserável, ao carente. Ou 
modelar o coração pela compaixão 
(paixão pelos outros), atitude que 
nos abre aos irmãos, particularmen-
te a quem sofre.

Nesta linha, o grande misericor-
dioso é Deus, já que faz da história 
uma história de salvação: volta-Se 
para nós, mesmo sem o merecermos, 
procura-nos e cativa-nos. Segundo a 
Bíblia, Deus é Aquele que manifesta 
uma ternura visceral pelo Seu povo: 
ama-o com o coração de uma mãe. 
Jesus veio realçar esta verdade pro-
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O tempo flui, os sinais dos tempos sucedem-se, as 
notícias fervilham. A indiferença, a insensibilidade 
e até o cinismo espreitam – por vezes chegam a ins-
talar-se – em franjas mais ou menos largas das lide-
ranças e de setores da sociedade. 

Para os humanos de boa vontade, para os 
conscientemente crentes, tudo são novas opor-
tunidades para abrir janelas de esperança, para 
descobrir novas potencialidades, para engendrar 
outras soluções, para testemunhar a vontade de 
servir, para dar asas à energia de bem pensar/pla-
near/fazer. 

Iniciamos um novo ano pastoral, 2015-2016. A 
Igreja desafia-nos a levar a boa-nova da alegria, a 
conjugar o existir pessoal e relacional na misericór-
dia, a dar largas à criatividade pastoral com o olhar 
no Infinito, a saciar a nossa fome e a nossa sede – 
próprias de quem se empenha na caminhada – nas 
Fontes Eternas. D. Manuel Linda, Bispo das Forças 
Armadas e das Forças de Segurança, desafia-nos a 
entranhar o Ano Santo da Misericórdia no concre-
to do nosso existir.

O foco no Outro compromete-nos no foco de 
proximidade com o outro. É uma questão de au-
tenticidade. Esta Força move até à fronteira do 
mistério da outra pessoa, para respeitar, para aco-
lher, para a promover, para a fazer experimentar 
segurança, para a fazer acreditar, para alimentar 
confiança. A mudança dos acontecimentos e do 
tempo é inexorável mas há uma estrutura que ga-
rante soberania, que garante valores, que garan-
te paz.

Dificuldades, inopinados, variáveis não equa-
cionadas, momentos sombrios, alterações meteo-
rológicas, cansaços, rajadas de vento, choques, op-
ções menos conseguidas… tudo é possível. Faz par-
te. Por isso não podemos esquecer o que nos move, 
as razões e afetos que nos apaixonam de tal modo 
pela vida, que temos certo que venceremos tudo o 
que é negativo/trevas para afirmar a luz, a verdade, 
o bem e a beleza.

Um caminho de indivíduos feito em comunhão. 
Somos um povo, somos lealdade e honestidade, so-
mos bem comum, somos entrega digna e dignifi-
cante, somos (E)espírito que não deixa desagregar 
o corpo, somos edificadores no tempo e na história. 
Todos são necessários, todos podem empreender e 
contribuir, todos podem apoiar e incentivar… Não 
cedemos. Mesmo nas dificuldades sabemos parti-
lhar. A resiliência e a perseverança não nos deixam 
prostrar.

Excelente ano pastoral 2015-2016 para as Forças 
Armadas e Forças de Segurança de Portugal. 

“Sede misericordiosos  
como o vosso Pai do Céu  
é misericordioso”

funda que o farisaísmo e outras 
correntes religiosas tinham ofus-
cado. Para mostrar quem é Deus 
Pai, contou as mais belas parábo-
las, entre as quais ressalta a do «fi-
lho pródigo»: o rapaz que se afas-
tou da casa do pai, mas que este 
nunca esqueceu, perdoou e fez 
grande festa quando regressou.

Mas esta misericórdia de Deus 
para connosco é protótipo ou mo-
delo do que deve ser a atuação da-
quele que se move pela fé em Je-
sus Cristo: compassivo e preocu-
pado com todos, particularmente 
com os infelizes e sofredores. Ca-
da um tem de ser «próximo» do 
seu irmão, como o bom samarita-
no. Por isso, o ensino de Jesus cul-
mina com um imperativo: “Sede 
misericordiosos como o vosso Pai 
do Céu é misericordioso” (Lc 6, 
36). O que garante a bem-aven-
turança: “Felizes os misericordio-
sos porque alcançarão misericór-
dia” (Mt 5, 7).

3. Misericórdia e obras
Ao longo da história, os cris-

tãos nunca o esqueceram e, in-
dividual e coletivamente, deram 
corpo a instituições que se esfor-
çaram por assegurar a prática da 
misericórdia, sintetizada em ca-
torze grandes âmbitos: sete da or-
dem do espírito (dar bons conse-
lhos; ensinar os ignorantes; cor-
rigir os que erram; consolar os 
tristes; perdoar as injúrias; sofrer 
com paciência as fraquezas do 
nosso próximo; rogar a Deus por 
vivos e defuntos) e outras sete ine-
rentes ao corpo ou à vida biológi-
ca (dar de comer a quem tem fo-
me; dar de beber a quem tem se-
de; vestir os nus; dar pousada aos 
peregrinos; assistir aos enfermos; 
visitar os presos; enterrar os mor-
tos). Pensemos nessa extraordi-



P.2 O Centurião | Outubro de 2015

#Atividades Pastorais

CADETE FINALISTA

Foi a 30 de abril, na Capela da 
Base Naval de Lisboa, no Alfeite, 
a cerimónia de Bênção das Pas-
tas dos Cadetes Finalistas dos 
Estabelecimentos de Ensino Su-
perior Militar e do Instituto Su-
perior de Ciências Policiais e Se-
gurança Interna (ISCPSI).

O momento juntou mais de 
150 finalistas, correspondentes 
aos cadetes do 4º ano da Escola 
Naval, da Academia Militar, da 
Academia da Força Aérea e do 
ISCPSI, a que se associaram al-
guns Aspirantes.

A Bênção das Pastas é uma 
actividade da Pastoral Universi-
tária onde os estudantes se con-
gratulam, agradecem e celebram 
as competências adquiridas/de-
senvolvidas no seu período de 

Na Base Naval de Lisboa

Cerimonial de Bênção das Pastas  
dos cadetes finalistas 2015

formação. O ambiente é de con-
vívio e de alegria, enquadrado 
numa cerimónia religiosa, onde 
o percurso académico realizado 
é perspetivado no sentido do fu-
turo profissional, invocando a 
realização e a qualidade do de-
sempenho, para tornar possível 
um futuro risonho, tanto a nível 
pessoal, como institucional, co-
mo do bem comum de Portugal.

O simbolismo desta sole-
nidade ganhou relevo nas últi-
mas décadas, acabando por se 
estender a quase todos os jo-
vens que concluem o ciclo de 
estudos académicos, prévios à 
entrada no mercado de traba-
lho. Deste modo, também se 
faz presente o início da carrei-
ra profissional.

No ano de 2015, retomando 
uma prática anterior, os Institu-

tos Superiores de Ensino Mili-
tar e Policial tiveram o seu pró-
prio encontro, cabendo a organi-
zação do mesmo à Escola Naval.

A missa cerimonial foi pre-
sidida pelo Bispo das Forças Ar-
madas e de Segurança, D. Manuel 
Linda, que realçou a importância 
desta etapa, não como um fim, 
mas como uma «ponte» para um 
futuro que continuará a ser de es-
forço, dedicação e entrega. 

O jantar na Escola Naval, 
com todos os finalistas, pro-
porcionou um agradável con-
vívio e permitiu encorajadoras 
alocuções dos responsáveis pe-
los Estabelecimentos de Ensi-
no presentes. 

Foi uma data e um evento 
que marcou positivamente os jo-
vens finalistas, que almejam um 
futuro de luta perseverante e de 

Breve

Encerramento 
do IO

A foto testemunha uma 
das 9 alunas, as últimas, ao 
fim de 115 anos, a vestirem 
a farda do Instituto de Odi-
velas, no dia 21 de julho de 
2015, para o último exame 
de 2ª fase do 12º ano, o exa-
me de Matemática.

O enquadramento do-
cumenta um dos espaços 
mais antigos desta casa, o 
claustro principal, que foi a 
sua “casa” durante oito anos.

Este parece ser o fim de 
uma instituição, de um ci-
clo, de uma história.

Na solidão, este é o sen-
timento que transparece na 
imagem: uma enorme tris-
teza!

«ventos de feição», já que os va-
lores consolidados nestas casas 
perdurarão na atitude de bem 
servir e no profissionalismo em-
penhado de todos os que pu-
deram usufruir desta excelente 

oferta formativa, seja como mi-
litares seja como civis.

É esse espírito de sacrificio 
que perdura: 

Talant de Bien Faire, leia-se 
“A Vontade de Bem Fazer”.

2SARG CAV TIAGO SANTOS

No passado dia 29 de julho de 
2015, em Beja, decorreram os 
Exercícios Finais do 2º Cur-
so de Formação Geral Comum 
de Praças do Exército de 2015 
(2ºCFGCPE). 

Durante a estadia do 2º 
CFGCPE no Regimento de Infan-
taria Nº3 (RI3), o Capelão do Re-
gimento, que sempre esteve pre-
sente e animou as atividades dos 
soldados recrutas, prontificou-se a 
acompanhar o grupo nos Exercí-
cios Finais, presidindo também à 
celebração da Sagrada Eucaristia.

Para dignificar a Eucaristia, 
a Companhia de Formação do 
RI3, aprontou um pequeno co-
ro: pequeno em quantidade mas 
enorme em vontade e gosto: 2 
guitarristas e várias vozes deram 
volume a jovens melodias. 

Desafiante, o Capelão lançou-
-se destemidamente, desde o pri-
meiro minuto, a cativar os soldados 
recrutas e mesmo os instrutores. 
No final de cada ensaio, o bem-es-

No RI 3, Beja

Missa Campal
tar e a serenidade contagiavam-
-se: não há dúvidas de que louvar 
o Senhor tem destas coisas, acal-
mar o espírito e tonificar a mente. 

O coro ensaiado, as gargantas 
afinadas e a indispensável boa 
disposição tornaram a Eucaris-
tia mais vivida e sentida. 

Tal como o homem que ven-
de tudo para obter uma pérola que 
ansiava, assim nós devemos em-
penhar tudo o que temos para en-
trar no reino proposto por Jesus: 
reino de justiça, de bem comum, 
de promoção e elevação do próxi-

mo. As coisas têm o valor que nós 
lhe damos; por isso, tal como este 
homem vende tudo para ficar com 
a Pérola, também nós militares 
devemos dar tudo para cumprir a 
missão! Isso não significa que não 
se sintam dificuldades. Há sempre 
dificuldades, mas Jesus está con-
nosco como energia que nos faz 
ultrapassar todas as adversidades. 
Apesar dos Soldados recrutas es-
tarem prestes a passar por dificul-
dades (a Missa antecedeu a mar-
cha), Ele estará presente no esfor-
ço de cada um.

Mais fortalecidos pela Pala-
vra, pelo Pão e Vinho da Euca-
ristia, eis que terminada a cele-
bração se deu início à caminha-
da de regresso à Unidade, num 
percurso de cerca de 12Km.

Breve

Dia festivo da 
BRR e do RC 3, 
Estremoz

No dia 13 de Setembro ocor-
reu a cerimónia do Dia Fes-
tivo da Brigada de Reação 
Rápida e do Regimento de 
Cavalaria nº 3 de Estremoz, 
cidade alentejana.

Do programa, para 
além de outras atividades, 
fizeram parte a celebração 
da Eucaristia, presidida pe-
lo P. Gusmão, Capelão da 
BRR e concelebrada pelos 
Capelães P. Jorge Matos e 
P. Agostinho Freitas, cape-
lães Adjuntos do Exército 
e da Guarda Nacional Re-
publicana e, ainda, a ceri-
mónia de Homenagem aos 
Mortos.
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Nas comemorações da Batalha de Ourique

Evocação e Memória

No RAAA1, Queluz

Evocação dos 49 anos da 
morte de militares do RAAF 
no combate ao incêndio da 
Serra de Sintra
CAPELÃO SANTIAGO

O Regimento de Artilharia Antiaérea Nº1 (RAAA1), na 
qualidade de herdeiro dos costumes e tradições do Ex-Re-
gimento de Artilharia Antiaérea Fixa (RAAF), homena-
geou os 25 militares do RAAF que há 49 anos pereceram 
no combate a um incêndio na Serra de Sintra, numa ce-
rimónia que decorreu no RAAA1, em Queluz, e na Serra 
de Sintra, em 07 de setembro de 2015.

A cerimónia iniciou-se com a celebração de uma missa 
em memória de todos aqueles Militares que perderam a vida 
no combate ao incêndio, na Capela do Regimento, sendo a 

mesma celebrada pelo Capelão do RAAA1, Tenente do Ser-
viço de Assistência Religiosa, António José Marques Santia-
go. O evento prosseguiu depois para o “Pico do Monge”, na 
Serra de Sintra, local onde decorreu a cerimónia militar com 
a respetiva homenagem aos militares falecidos. Usou da pa-
lavra o Comandante do RAAA1, Coronel de Artilharia, José 
Costa dos Reis, evocando a abnegação e coragem dos Milita-
res que tombaram naquele dia fatídico, tendo também sido 
elencadas as atividades que o Regimento desenvolve atual-

mente em coordenação com a Autoridade Nacional de Pro-
teção Civil, no âmbito do patrulhamento e prevenção dos 
fogos florestais, com especial ênfase nas Serras de Sintra e 
da Arrábida. A cerimónia concluiu-se com uma romagem 
ao local onde foram encontrados os corpos dos Militares.

No Pico do Monge, presidiu à cerimónia o Coman-
dante da Brigada de Intervenção, Major-General Carlos 
Henrique de Aguiar Santos, contando ainda com a pre-
sença do Presidente da Assembleia Municipal e do Vice-
-Presidente da Câmara Municipal de Sintra, de um repre-
sentante da Câmara Municipal de Cascais, do Presidente 
da Junta de Freguesia de Colares, de representantes das 
Uniões de Freguesias de Queluz e Belas, e de Massamá e 
Monte Abraão, do representante do Presidente da Auto-
ridade Nacional de Proteção Civil e do Presidente da Li-
ga dos Bombeiros Portugueses, entre diversas corpora-
ções de Bombeiros da Área de influência do Regimento. 
Alguns familiares dos Militares marcaram a sua presen-
ça, já habitual nesta efeméride, onde também agradece-
ram o apoio contínuo do RAAF e do RAAA1 desde a da-
ta da tragédia até aos dias de hoje.

RI 3

A Cerimónia Evocativa que assi-
nalou os 876 anos da Batalha de 
Ourique, foi uma organização 
conjunta do Município de Cas-
tro Verde, da Direção de História 
e Cultura Militar e do Regimento 
de Infantaria nº 3.

A Batalha de Ourique desen-
rolou-se muito provavelmente nos 
campos de Ourique, no atual Bai-
xo Alentejo em 25 de Julho de 1139;

Foi travada numa das incur-
sões que os cristãos faziam em terra 
de mouros para apreenderem gado, 
escravos e outros despojos. Nela se 
defrontaram as tropas cristãs, co-
mandadas por D. Afonso Henri-
ques, e as muçulmanas, em núme-
ro bastante maior.

Inesperadamente, um exérci-
to mouro saiu-lhes ao encontro e, 
apesar da inferioridade numérica, 
os cristãos venceram.

A tradição narra que, naquele 
dia, consagrado a Santiago, o sobe-
rano português teve uma visão de 
Jesus Cristo rodeado de anjos na 
figura do Anjo Custódio de Por-

tugal, garantindo-lhe a vitória em 
combate.

Este evento histórico marcou de 
tal forma o imaginário português, 
que o referencia como um milagre e 
se encontra retratado no brasão de 
armas da nação de Portugal: cin-
co escudetes (cada qual com cin-
co besantes), representando as Cin-
co Chagas de Jesus e os cinco reis 
mouros vencidos na batalha.

A vitória cristã foi tamanha 
que D. Afonso Henriques resolveu 
autoproclamar-se Rei de Portugal 
(ou foi aclamado pelas suas tropas 
ainda no campo de batalha), tendo 
a sua chancelaria começado a usar 
a intitulação Rex Portugallensis 
(Rei dos Portucalenses ou Rei dos 
Portugueses) a partir 1140;

A primeira referência, conhe-
cida ao milagre ligado a esta bata-
lha, é do século XIV. Ourique serve, 
a partir daí, de argumento político 
para justificar a independência do 
Reino de Portugal: a intervenção 
de Deus era a prova da existência 
de um Portugal independente por 
vontade divina e, portanto, eterna;

O título de jure (e a indepen-

O 63.º Aniversário da Força Aé-
rea foi assinalado no dia 04 de 
julho em Ovar. A cerimónia mi-
litar foi presidida pela Secretá-
ria de Estado Adjunta e da De-
fesa Nacional, Dra. Berta Ca-
bral, e acompanhada por várias 
centenas de pessoas que fize-
ram questão de seguir o evento 
de perto.

A Dra Berta Cabral e o Che-
fe de Estado Maior da Força Aé-
rea, General José Pinheiro, usa-
ram da palavra para, lembrando 
as missões desempenhadas pe-
la Força Aérea ao longo da sua 
história e o papel fundamental 
dos homens e das mulheres que 
escolheram servir esta institui-
ção e o país.

Um dos momentos solenes 
da cerimónia foi a homenagem 
aos mortos, seguido da imposi-
ção de condecorações a alguns 
militares e civis. O evento ter-
minou com o desfile das forças 
em parada e com o sobrevoo de 
quatro aeronaves F-16 e duas 
Alpha-Jet.

Antes de finalizar a deslo-

dência de Portugal) foram reco-
nhecidos pelo rei de Leão em 1143 
mediante o Tratado de Zamora e, 
posteriormente o reconhecimento 
formal pela Santa Sé em Maio de 
1179, através da bula Manifestis 
probatum, do Papa Alexandre III.

A cerimónia militar decorreu 
no local de S. Pedro das Cabeças 
(no município de Castro Verde), 
foi presidida pelo Exmo Major-
-general Santos Carvalho, em re-
presentação de S. Exa. o Chefe do 
Estado-Maior do Exército, e con-
tou com a presença do Presiden-
te da Câmara Municipal de Castro 
Verde, Arquiteto Francisco Duar-
te, da Presidente da Assembleia 
Municipal de Castro Verde, Dra 
Maria Espírito Santo, do Coman-
dante do RI 3, Cor Inf Carlos Fa-
ria, autarcas do concelho de Cas-
tro Verde, representantes do Co-
mandantes da BA11 e do Grupo 
Territorial da GNR.

Para além da cerimónia mili-
tar evocativa, que incluiu o has-
tear da bandeira nacional, a de-
posição de flores junto ao mo-
numento evocativo, o capelão do 
Regimento de Infantaria Nº 3 fez 
uma prece, em homenagem aos 
mortos na Batalha. Realizou-se 
depois uma outra cerimónia na 
Igreja de N. S. dos Remédios, du-
rante a qual foi apresentado um 
filme das comemorações nacio-
nais da Batalha de Ourique em 
1940, seguindo-se duas palestras 
proferidas pelo Prof Doutor Her-
menegildo Fernandes, da Facul-
dade de Letras de Lisboa, e pe-
lo Cor Inf Cmd Américo Henri-
ques, sobre a temática da Batalha.

Em Ovar

63º Aniversário da Força Aérea
cação a Ovar, a Dra. Berta Ca-
bral visitou a exposição do 63.º 
Aniversário da Força Aérea e 
do Centenário da Aviação Mi-
litar, que esteve aberta até 12 
de julho de 2015, no Dolce Vita 
Arena (pavilhão desportivo da 
Ovarense).

No dia 03 de julho, a cidade 
anfitriã das comemorações aco-
lheu um concerto especial da 
Banda de Música da Força Aérea 
e, no dia 05 de julho, o Dia Ae-
ronáutico foi assinalado no Ae-
ródromo de Manobra N.º1, em 
Maceda-Ovar, com um “Dia de 
Base Aberta”. Cerca de sete mil 
pessoas estiveram presentes.

A 28 de junho, no Templo 
da Força Aérea, antigo conven-
to Dominicano em S. Domin-
gos de Benfica, foi celebrada a 
Eucaristia de Ação de Graças e 
de Sufrágio por todos os faleci-
dos que serviram este Ramo das 
Forças Armadas. A TVI trans-
mitiu a celebração, que foi pre-
sidida pelo Bispo das Forças Ar-
madas e das Forças de Seguran-
ça, D. Manuel Linda.
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nária instituição que dá, preci-
samente, pelo nome de “Santa 
Casa da Misericórdia”.

Mas há que alertar para um 
aspeto: o nosso tempo valoriza 
muito o que tem a ver com o cor-
po, mas esquece bastante o espí-
rito. Por isso, estamos mais ou 
menos sensibilizados para com 
o que se relaciona com o supor-
te vital da nossa existência, mas 
pouco nos importamos com o 
“dar bons conselhos”, “ensinar os 
ignorantes”, etc. Ora, se nós não 
somos somente um corpo, como 
os animais, só servimos a pessoa 
humana integral se tivermos es-
tas preocupações de natureza 
material e espiritual. É toda esta 
encarnação da fé nas nossas vi-
das que importa recuperar neste 
Ano da Misericórdia.

 
4. O jubileu da misericórdia
Decorrerá desde o dia 8 de 

Dezembro próximo, Solenidade 
da Imaculada Conceição, Aque-
la que nos trouxe a salvação mi-
sericordiosa, que é Jesus Cristo, 
até 20 de Novembro de 2016, da-
ta em que se celebra a Solenida-
de de Cristo Rei, isto é, a certe-
za de que todos os homens, mes-
mo que o não saibam, e a histó-
ria do mundo convergem para o 
grande porto de salvação que é o 
nosso Deus. Sim, a nossa fé diz-
-nos que o mistério de um Deus 
que nos recebe de braços abertos 
é a grande meta e o destino da 
humanidade redimida e das coi-
sas em função da qual existem. 
A 8 de Dezembro comemora-se 
o cinquentenário do encerra-
mento do Concílio Vaticano II, 
o grande acontecimento do sé-
culo XX que pôs a Igreja a dia-
logar com o mundo e a preocu-
par-se com a sorte deste. Trata-
-se, portanto, de duas datas par-
ticularmente significativas para 
a nossa fé.

No primeiro dia, o Papa abri-
rá a «porta santa» da basílica de 
S. Pedro, no Vaticano. E convi-
da todos os bispos do mundo a 
também eles abrirem uma «por-
ta santa» nas suas dioceses, no 
Domingo imediatamente se-
guinte, dia 13 de Dezembro.

Atendendo à nossa especifi-
cidade e a que os militares e polí-
cias, se não estiverem de serviço, 
regressam às suas famílias, ouvi-
do o Conselho de Consultores, 

decidi que, no Ordinariato Cas-
trense, a abertura da porta san-
ta se faça na igreja da Memória, 
nossa Catedral, no dia 10 de De-
zembro, uma Quinta-feira, com 
o seguinte programa:

– 14h30 – Celebração peni-
tencial e confissões;

– 15h30 – Procissão do ex-
terior e abertura da porta santa;

– 15h45 – Celebração da 
Missa.

5. A «porta santa»
É um costume que nos vem 

da Idade Média passar por uma 
determinada porta, como sinal 
visível do desejo de se inserir 
mais profundamente na vida da 
Igreja e beneficiar da graça que 
a move ou do Espírito Santo que 
a conduz.

A porta é um símbolo muito 
expressivo. Se, por um lado, ela 
permite a entrada, como que a 
demonstrar o desejo de o cren-
te se inserir mais na comunida-
de que aí celebra a sua vida de 
fé, também é a abertura por on-
de se sai para o mundo, ambien-
te onde o cristão tece habitual-
mente a sua existência e que de-
ve fermentar com a verdade do 
Evangelho.

Quando, no dia 10 de De-
zembro, nos concentrarmos no 
largo ao lado da nossa Sé (igre-
ja da Memória), abrirmos e en-
trarmos pela porta, queremos 
tomar consciência viva des-
ta mesma realidade: os cristãos 
presentes nas Forças Armadas 
e nas Forças de Segurança sa-
bem bem conciliar a vivência da 
fé com uma específica forma de 
atuação no mundo. Por isso, en-
tram no espaço sagrado, como 
que expressão visível do contac-
to com o divino; mas voltam ao 
mundo, lugar onde a fé modela 
o comportamento humano e ele-
va, em humanismo, a história e 
a cultura.

6. A indulgência
Devido aos notórios exage-

ros históricos, com consequên-
cias dramáticas para a unidade 
da Igreja, atualmente, não é fá-
cil mostrar em que consiste a in-
dulgência. Não obstante, conti-
nua a ser doutrina católica, agora 
reafirmada pelo Papa Francisco 
no nº 22 da referida Bula (Mise-
ricordiae vultus).

De forma simples, poder-se-ia 
dizer que a indulgência consiste 
na receção de uma especial graça 
concedido pelo Papa enquanto 
mediador entre o Céu e a terra (o 
conhecido «poder das chaves») 
ou dispensador do tesouro da 
graça da Igreja. Essa graça não 
se pode ver como uma espécie 
de automatismo que santifica 
a pessoa e a liberta do peso do 
pecado «instantaneamente», mas 
como «marco» de renovação da 
sua vida espiritual e eclesial. Por 
isso, inerentes à indulgência, 
estiveram sempre a confissão e 
a comunhão, dois sacramentos 
que exprimem bem e operam a 
renúncia ao mal e a adesão a Jesus 
Cristo.

Como o Papa quer associar a 
ele a decisão dos bispos do mundo 
inteiro de regular a prática da in-
dulgência, na igreja da Memória, 
concedo a indulgência plenária 
no dia da abertura da porta san-
ta (10 de Dezembro), durante to-
do o tempo da Quaresma, tríduo 
pascal e semana da Páscoa (de 10 
de Fevereiro a 3 de Abril, dia da 
Divina Misericórdia) e na primei-
ra Quinta-feira de cada mês, dia 
em que o Bispo ou o Vigário-Ge-
ral presidirão à Eucaristia.

As condições para lucrar a 
indulgência são as habituais: 
confessar-se (pode ser com al-
guns dias de antecedência), par-
ticipar na Eucaristia e comungar 
e fazer alguma oração ou obra 
de caridade pelas intenções do 
Santo Padre, do Bispo das For-
ças Armadas e das Forças de Se-
gurança e pela Igreja.

7. Igrejas jubilares
A nível religioso, os cristãos 

das Forças Armadas e das For-
ças de Segurança e suas famílias 
beneficiam de uma dupla per-
tença: ao Ordinariato Castrense 
para Portugal e à Diocese terri-
torial onde habitualmente resi-
dem. Isto permite-lhes escolher 
o «local» onde viver e alimentar 
a sua fé: ou nas capelanias mili-
tares ou nas paróquias.

Ora, como em todas as Dio-
ceses de Portugal, os bispos de-
signarão específicas igrejas pa-
ra a obtenção da indulgência, os 
militares e polícias poderão diri-
gir-se a elas, em pé de igualdade 
com os outros diocesanos. Não 
obstante, parece-me justo con-

ceder que se possa lucrar a in-
dulgência em alguns centros de 
culto mais significativos da nos-
sa Diocese das Forças Armadas 
e das Forças de Segurança, de 
acordo com a geografia do país.

Assim, para além da igreja da 
Memória, Catedral do nosso Or-
dinariato, poder-se-á obter a in-
dulgência, desde 10 de Feverei-
ro até 3 de Abril de 2016, nas se-
guintes igrejas ou capelas:

– na igreja de Santa Cruz, do 
Centro de Tropas de Operações 
Especiais, em Lamego;

– na igreja do Centro de Saú-
de Militar de Coimbra;

– na capela da Brigada Me-
canizada, no Campo Militar de 
Santa Margarida;

– na capela da Base Naval de 
Lisboa, no Alfeite;

– na capela da Base Aérea 
Nº 4, nas Lajes, Ilha Terceira 
(Açores);

– na igreja da Graça, em Évo-
ra, enquanto e se lá se mantiver 
o culto.

8. Peregrinações
É de sempre o uso devocio-

nal de, individual ou coletiva-
mente, o crente se dirigir a um 
santuário ou lugar sagrado para 
aí realizar especiais atos de pie-
dade ou práticas de penitência. 
Pensemos nas peregrinações à 
Terra Santa, nas visitas aos tú-
mulos dos Apóstolos S. Pedro e 
S. Paulo, em Roma e, fundamen-
talmente, no «caminho de San-
tiago» de Compostela. Curiosa-
mente, esta prática recrudesceu 
espontânea e imensamente nos 
nossos dias. Sinal de que ela cor-
responde a uma aspiração antro-
pológica profunda.

A nível do Ordinariato, te-
mos previstas três peregrinações 
que eu desejo valorizar sempre 
mais: a Peregrinação a pé do Or-
dinariato Castrense para Portu-
gal na semana a seguir à Páscoa, 
a Peregrinação Militar Interna-
cional a Lourdes, na segunda 
quinzena de Maio, e a Peregri-
nação Militar a Fátima, a 16 e 17 
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de Junho. E é frequente que al-
guns sectores ou Unidades or-
ganizem outro género de pere-
grinações, muitas vezes a pé ou 
de bicicleta. Este ano, porém, 
incentivo os cristãos de todas as 
Unidades Militares e da Guar-
da e Esquadras da Polícia a que, 
juntamente com os capelães, or-
ganizem peregrinações a algum 
santuário local. A nível do Odi-
nariato, realizaremos, também, 
uma peregrinação à Terra Santa 
durante a semana de carnaval. É 
que o contacto com os locais in-
timamente ligados à vida física 
de Jesus é sempre estimulador e 
facilita a evangelização e a cul-
tura da fé. Além disso, leva for-
ça moral aos poucos cristãos que 
mantêm viva a memória de Jesus 
na terra em que nasceu. São pou-
cos, pois se não são abertamente 
perseguidos, pelo menos veem a 
sua existência cada vez mais di-
ficultada, já que se encontram 
encurralados entre uma religião 
que os não tolera e uma políti-

ca que, habilmente, os preten-
de expulsar de lá. Os eventuais 
interessados poderão, desde já, 
pedir informações à Capelania-
-Mor por algum destes contac-
tos: capelania.mor@defesa.pt ou 
pelo telefone 213 038 643.

9. Misericórdia missionária
Chama-me a atenção a in-

sistência do Papa Francisco na 
dimensão comunitária e social 
deste Ano da Misericórdia: não 
pode ser visto como expressão 
de uma piedade individualista, 
mas «obriga-nos» a sairmos de 
nós para nos aproximarmos de 
quem sofre. Claro que este sofri-
mento não se limita aos doentes. 
Mas há uma infinidade de situa-
ções que têm inerente a si algum 
sofrimento: famílias em dificul-
dades ou já desfeitas, problemas 
com toxicodependência ou al-
coolismo, situações de luto e 
doenças crónicas, terceira idade 
e abandonados, solidão e rejei-
ção, inadaptação ao trabalho ou 

desemprego, dificuldades eco-
nómicas e dívidas, desorienta-
ção e tristeza existencial, desâ-
nimo e pessimismo, etc.

Mas há uma situação que, 
normalmente, não entra na lis-
ta das negatividades e que, en-
tretanto, está presente em mui-
tas vidas: a falta de esperança, 
consequência da falta de fé. 
Sim, quantos desesperos, te-
mores, medos irracionais se 
originam na falta de fé! Esta é, 
sem dúvida, uma das grandes 
«periferias existenciais» de que 
fala o Papa. Por isso, ouso pro-
por aos cristãos uma tarefa que 
poderia exprimir-se num mo-
te: ao longo deste Ano da Mise-
ricórdia, cada militar ou polícia 
aproxime-se de um seu cama-
rada mais «esquecido» de Deus 
para lhe propor a luz da fé. Dis-
cretamente, amavelmente, com 
paciência, sem proselitismos, 
intente-se dialogar sobre a fé 
e a vida da Igreja. É que hoje, 
os grandes inimigos da fé são a 
ignorância e uma mentalidade 
plasmada pelas notícias agres-
sivas e intencionais da comuni-
cação social a respeito de pos-
síveis comportamentos negati-
vos e pecados de alguns mem-
bros da Igreja, especialmente se 
forem padres ou bispos.

Vamos, pois, estabelecer uma 
palavra de ordem entre nós? Po-
deria ser esta: “Um militar con-
quista para Cristo outro mili-
tar; um polícia conquista para 
Cristo outro polícia”.

10. Outras ações
Tentaremos corresponder ao 

apelo do Papa e, também nós, 
realizar a ação que tantos fru-
tos está a dar nas grandes me-
trópoles, a começar pelos jovens 
turistas que visitam Roma: as 
«24 horas para o Senhor». Será 
celebrada, em todo o mundo, na 
Sexta e Sábado anteriores ao IV 
Domingo da Quaresma (4 e 5 de 
Março). Oportunamente, divul-
garemos mais informações.

Pede-se a todos os capelães 
que, durante a quaresma, pro-
movam uma celebração peni-
tencial seguida de confissões 
individuais em cada Unidade 
que lhes está confiada. A cele-
bração penitencial é para aju-
dar o penitente a tomar cons-
ciência do mal e a gerar-lhe 

contrição ou arrependimento, 
e não para absolver os peca-
dos: os pecados são perdoados 
na confissão sacramental que 
se lhe deve seguir e que é sem-
pre individual. Para estas con-
fissões, o capelão deverá pedir 
ajuda a dois ou três colegas: ou 
a outros capelães militares, se 
os houver por perto, ou a sacer-
dotes diocesanos da zona.

11. Não esquecer o plano 
pastoral

Continua atual e deve cum-
prir-se em todas e cada uma das 
Unidades assistidas pelos cape-
lães o nosso miniprograma pas-
toral que passa pelos três vetores 
fundamentais da vida eclesial:

– ou promover específicas 
ações de formação ou encaminhar 
alguns militares e polícias para 
realizações diocesanas (Cursilhos 
de Cristandade, Convívios Fra-
ternos, Cursos Alfa, catequese 
de adultos, retiros, formação 
de dirigentes escutistas, Ação 
Católica, etc.);

– celebração eucarística se-
manal (em dia laboral) em todas 
as Unidades;

– programação de, pelo me-
nos, uma ação sócio caritativa 
(colheita de sangue, recolha de 
alimentos e brinquedos, apadri-
nhamento de alguma instituição 
de solidariedade social da zona, 
constituição da Caritas Castren-
se da Unidade ou de uma Con-
ferência Vicentina, etc.).

Além disto, ao longo do ano 
pastoral, pretendemos dar pas-
sos para a criação de um Con-
selho Pastoral a nível do Or-
dinariato e em cada uma das 
Unidades.

12. Dimensão eclesial da fé
Há que fomentar o espírito 

de partilha e de solidariedade 
entre os militares e polícias. Se 
é bem verdade que, para mui-
tos, as condições são difíceis, 
também é certo que, lá fora, há 
quem tenha bem mais dificul-
dades que nós. Não se pede o 
impossível. Mas pede-se a mes-
ma generosidade que se solici-
ta aos outros cristãos. Por is-
so, lembram-se os «ofertórios 
consignados», isto é, os ofi-
cialmente instituídos pela Igre-
ja em Portugal e que a Capela-
nia Mor entregará, na íntegra, 

aos sectores a que se destinam. 
Sempre que não se celebre Mis-
sa dominical na Unidade, de-
vem ser realizados durante a 
semana anterior ou imediata. 
São os seguintes:

– 18/10 – Missões;
– 15/11 – Seminários;
– 07/02 – Universidade Ca-

tólica;
– Durante a Quaresma – re-

núncia quaresmal e contributo 
penitencial;

– 28/02 – Caritas;
– 25/03 – Lugares Santos;
– 08/05 – Meios de comuni-

cação social;
– 15/05 – Apostolado dos 

Leigos;
– 26/06 – Santa Sé;
– 15/08 – Pastoral da Mobili-

dade Humana.

Conclusão
Não vamos pôr a fasquia 

muito alta e dizer que este Ano 
da Misericórdia vai constituir 
uma «revolução» pastoral no 
Ordinariato. Mas também não 
vamos passar por ele como se 
não nos dissesse respeito: isso fe-
riria a nossa consciência de cris-
tãos e, muito mais, a do bispo e 
dos capelães.

Vamos, portanto, vivê-lo na 
simplicidade e na confiança. Co-
mo nos pede o Papa: “Será um 
Ano Santo extraordinário para 
viver, na existência de cada dia, 
a misericórdia que o Pai, desde 
sempre, estende sobre nós. Neste 
Jubileu, deixemo-nos surpreen-
der por Deus. Ele nunca Se cansa 
de escancarar a porta do seu co-
ração, para repetir que nos ama 
e deseja partilhar connosco a sua 
vida. A Igreja sente, fortemente, 
a urgência de anunciar a miseri-
córdia de Deus. A sua vida é au-
têntica e credível, quando faz da 
misericórdia seu convicto anún-
cio. Sabe que a sua missão pri-
meira, sobretudo numa época co-
mo a nossa cheia de grandes es-
peranças e fortes contradições, é 
a de introduzir a todos no grande 
mistério da misericórdia de Deus, 
contemplando o rosto de Cristo”.

Lisboa, 23 de Setembro de 
2015

O vosso irmão e amigo,

† Manuel Linda
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† MANUEL LINDA

Integrada nas comemorações do 
«Dia da Força Aérea», o senhor 
bispo celebrou Missa na igreja de 
S. Domingos de Benfica, a 28 de 
Junho passado. Na homilia, ver-
sou o tema da defesa da vida hu-
mana e sua qualidade, hoje pro-
fundamente ameaçadas. Os Es-
tados modernos confiam esta ta-
refa grandemente às suas Forças 
Armadas e Forças de Segurança. 
É nisto que estas encontram o 
seu fundamento ético.

De seguida, transcrevem-se 
as palavras de D. Manuel Lin-
da, difundidas em todo o país 
pela TVI, que transmitiu a ce-
lebração.

Em toda a Bíblia perpassa 
esta ideia absolutamente estru-
turante: Deus é o Senhor da vi-
da. E a liturgia da palavra des-
ta Missa abria com esta garantia: 
“Não foi Deus quem fez a morte”. 
Sim, logo nos princípios, foi Ele 
quem pôs ordem no caos para 
que surgisse a vida biológica; foi 
Ele quem insuflou em Adão um 
“sopro de vida”, e assim apare-
ceu a vida humana; foi Ele quem 
cumpriu a promessa dos Profe-
tas que anunciaram que, a dado 
momento da história, Deus en-
viaria o Seu próprio Filho para 
nos libertar do pecado e da mor-
te e nos tornar participantes da 
Sua vida divina. Note-se, pois, a 

Dia da Força Aérea

Deus é o Senhor da Vida e nós temos  
a obrigação de a proteger

progressividade: vida biológica, 
vida humana e vida divina.

Mas poder-se-á perguntar: e 
quem nos garante que é assim? 
São Marcos fornece a resposta 
neste Evangelho agora procla-
mado: quem o garante é Jesus 
que ressuscita esta adolescen-
te, filha de Jairo. De facto, é Je-
sus quem garante a vida biológi-
ca ao ressuscitar aquelas células 
inertes; é Ele quem se preocupa 
com a qualidade desta vida hu-
mana ao ordenar que dessem de 
comer à menina; e, ao impor si-
lêncio para que não se divulgas-
se o que tinha acontecido, os es-
tudiosos da Sagrada Escritura 
vêem já uma referência à própria 
vida divina em nós operada pela 
morte e ressurreição do Senhor, 
pois só a experiência do Ressus-

citado nos capacitará para nos 
convertermos em testemunhas 
da sua vida em plenitude.

Resumindo: estas leituras 
falam-nos de Deus como ami-
go, protetor e Senhor da vi-
da. Ele é o Deus da imortali-
dade que, de acordo com o seu 
exemplo, nos chama a proteger 
a vida biológica – pensemos no 
que afirma o Papa Francisco na 
recentíssima encíclica sobre a 
ecologia – nos coloca frente ao 
dever grave de velar, amparar 
e promover toda a vida huma-
na, ainda que, para isso, tenha-
mos de ceder alguns dos nossos 
bens e conforto, e nos faz ver 
que a vida humana reclama vi-
da divina: o paradigma da vida 
humana não é a vida dos ani-
mais, mas é a vida divina.

Ora, por mais estranho que 
pareça, é aqui que se fundamen-
ta a razão ética da existência das 
Forças Armadas e das Forças de 
Segurança e, neste caso concre-
to, este prestimoso e prestigiado 
Ramo que é a Força Aérea. A de-
fesa da vida humana, da sua dig-
nidade e exigências – em ética 
médica designadas por “santi-
dade e qualidade de vida” – não 
é um opcional, algo com o qual 
me possa comprometer ou não 
de acordo com os meus interes-
ses ou estado de humor. Não. A 
defesa da vida humana é uma 
absoluta responsabilidade de ca-
da pessoa enquanto tal e das pes-
soas associadas em grupos, em 
comunidades, das quais a mais 
abrangente é a comunidade na-
cional ou nação. É, pois, nesta 
que, em primeiro lugar repou-
sa a responsabilidade de forne-
cer aos seus cidadãos os meios e 
os instrumentos para que se pos-
sam sentir seguros face às poten-
ciais ou reais agressões à sua vi-
da, liberdade, paz e forma de or-
ganização, a democracia.

Podemos perguntar-nos: e, 
no nosso tempo, é necessária a 
defesa da vida e destes valores 
sem os quais não se atinge o tim-
bre de “humana”? A resposta não 
precisa de ser dita com palavras: 
basta olhar ao redor e ter pre-
sente o que se passa bem perti-
nho de nós. Por isso, menospre-
zar a defesa nacional – que tem 

várias vertentes, uma das quais é 
a armada – é o mesmo que real 
ou potencialmente estar a colo-
car em perigo a vida humana. O 
que é pecaminosamente grave.

Mas atenção a um dado: os 
inimigos da vida dizem que ma-
tam por razões superiores, por 
motivos de uma necessária re-
generação, pois, segundo eles, o 
Ocidente está corrompido. Pois 
bem: temo que sejamos obriga-
dos a dar-lhes alguma razão na 
análise que fazem à nossa cultu-
ra e estilo de vida. Estamos, de 
facto, em tempo de fortíssima 
desagregação de valores, pois, 
para muitos, àquilo que é preto 
pode chamar-se branco e àqui-
lo que é branco pode chamar-se 
preto, desde que assim se queira. 
Mas, afinal, o nosso desejo é que 
faz a realidade das coisas? O bem 
e o mal só dependem do que eu 
quero ou da fidelidade ao que eu 
quero? Entra aqui o tema da vi-
da divina: se a nossa vida huma-
na não é aferida pela vida divina, 
ficamos sem critérios de atuação 
ou passamos a ter como mode-
lo a vida biológica e animal. Este 
é o problema do Ocidente. Aqui 
reside a nossa vulnerabilidade.

Caros cristãos, concluo como 
comecei: em Jesus Cristo, o nosso 
Deus mostrou-se o Senhor da vi-
da e vida em qualidade ou pleni-
tude. Acolher a vida nova de Deus 
em nós, pela fé e pelos sacramen-
tos, é condição de fecundidade e 
de cumprimento da nossa exis-
tência, quer a nível pessoal, quer 
a nível de comunidade nacional.

Que o Senhor Jesus nos fa-
ça compreender que a dignida-
de suprema e a vida verdadei-
ra reside em quem se aproxima 
d’Ele com fé.

No dia 2 de Julho, pelas 10H30, 
decorreu, na Sé de Portalegre, 
uma celebração eucarística de 
Ação de Graças pelo Curso de 
Formação de Guardas, em fa-
se de conclusão, ministrado pe-
lo Centro de Formação de Por-
talegre, Escola da Guarda. Nes-
ta celebração, presidida pelo 
Bispo das Forças Armadas e das 
Forças de Segurança e concele-
brada pelo Capelão Adjunto do 
Serviço de Assistência Religio-
sa da Guarda Nacional Republi-

No Centro de Formação de Portalegre da GNR

Celebração dos Sacramentos de Iniciação Cristã
cana e pelo Capelão do Centro 
de Formação de Portalegre, tam-
bém Pároco da Paróquia da Sé 
de Portalegre, foram celebrados, 
depois de um período de prepa-
ração catequética realizado ao 
longo do curso, os sacramentos 
do Batismo e da Confirmação de 
setenta e seis militares, que qui-
seram aproveitar o Serviço de 
Assistência Religiosa da Guarda 
para valorizarem a sua fé.

Presentes na celebração o 
Major-General Comandante da 

Escola da Guarda, o Coronel Co-
mandante do Centro de Forma-
ção de Portalegre, a Presiden-
te e o Vice-presidente da Câ-
mara Municipal de Portalegre, 
Oficiais, Sargentos e Guardas e 
algumas famílias, especialmen-
te pais e padrinhos dos milita-
res que foram batizados e cris-
mados. Uma assembleia que en-
chia por completo a monumen-
tal e bela Catedral de Portalegre.

Na sua homilia, o Bispo Cas-
trense dirigiu-se, inicialmen-

te, aos militares que dentro em 
pouco estarão a servir o bem-
-comum promovendo a paz, a li-
berdade e tranquilidade pública, 
com palavras de estímulo, exal-
tando o trabalho que desempe-
nharão e, depois, dirigiu-se aos 
que iriam receber os sacramen-
tos do Batismo e do Crisma in-
centivando-os a permanecerem 
fortes na fé celebrada e confir-
mada nestes sacramentos.

O Coro, constituído por al-
gumas dezenas de militares ins-

truendos, com cânticos ensaia-
dos com muita dedicação e cui-
dado ajudaram a tornar a cele-
bração mais bela.

Como é tradição nestas ce-
lebrações, o momento de ação 
de graças foi também de home-
nagem à Padroeira da Guarda 
com o cântico “Nossa Senhora 
do Carmo”, com sabor a Alente-
jo, interpretado por um militar 
alentejano.

Uma celebração bonita que 
permanecerá na memória de to-
dos os que nela participaram e 
que se deseja marque a vida em 
especial dos Militares que cele-
braram os sacramentos de ini-
ciação cristã.
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No Porto
GNR celebra a 
sua Padroeira

CAPELÃO ARMÉNIO ALMEIDA

A 12 de julho o Comando 
Territorial do Porto celebrou 
festivamente a Padroeira da 
GNR: Nossa Senhora do 
Carmo. As cerimónias, rea-
lizadas em conjunto com a 
Venerável Ordem Tercei-
ra do Carmo, constaram de 
Missa e Procissão.

A Eucaristia foi cele-
brada na Igreja do Carmo, 
ao lado do Quartel. O Coro 
da Banda Marcial do Por-
to animou a liturgia festi-
va, que contou com Guar-
da de Honra ao Altar, ofer-
tório solene e os toques 
próprios de tão significati-
va efeméride.

Seguiu-se a procissão 
com o andor de Nossa Se-
nhora do Carmo. O tra-
jeto foi o habitual: Cam-
po Mártires da Pátria (Jar-
dim da Cordoaria), Reito-
ria da Universidade, Praça 
Gomes Teixeira (Praça dos 
Leões), Rua do Carmo e 
terminou no Quartel. A 
abrir a Procissão uma Sec-
ção a Cavalo, seguida da 
cruz e lanternas. A Banda 
de Música executou vários 
trechos muito apreciados 
por participantes e tran-
seuntes. Dentro do Quar-
tel, o TCor Silva Castro, 
em representação do Co-
mando da Unidade, proce-
deu à consagração dos mi-
litares e civis do Comando 
Territorial do Porto a Nos-
sa Senhora do Carmo. A 
culminar a Banda Marcial 
interpretou o Hino a Nossa 
Senhora do Carmo. 

O Conselho Pastoral, 
uma vez mais, foi inexce-
dível no empenho e dedi-
cação. Um duplo sublinha-
do para a Cabo Ana Silva. 

Além de muitos milita-
res da Unidade, os Mesá-
rios do Carmo e de outras 
Ordens, bem como inúme-
ros fiéis associaram-se a es-
ta Festa Solene em honra da 
nossa Excelsa Padroeira.

Breve

CAPELÃO BORGES DA SILVA

“Senhor, que, na Vossa infinita sabedoria, 
confiastes ao homem a realização de obras be-
las e grandiosas, nós Vos pedimos por todos 
os que usarem estas motos, para que percor-
ram o seu caminho com precaução e seguran-
ça; com a sua prudência tornem seguro o ca-
minho dos outros; e, quer nas viagens de des-
canso, quer nas de trabalho, sintam sempre a 
companhia de Cristo, que é Deus convosco na 
unidade do Espírito Santo”.

Foi a 27 de setembro de 2015. A GNR cor-
respondeu ao desafio da sociedade civil: com 
as motos que usam no trabalho diário ao ser-
viço da segurança e do bem do país, os mili-
tares da Guarda, em Fátima, associaram-se a 
cerca de 20 mil motards na Bênção das motos. 
O evento previsto para o parque 12 do Santuá-
rio, excedeu de tal modo as expetativas que 
forçou a abertura do parque 13 e do parque 
14, que também ficaram no pleno.

A Liturgia da Palavra foi conduzida pelo 

Capelão Borges da Silva. Depois da oração de 
bênção procedeu-se à aspersão, com água ben-
ta, das motos, capacetes e chaves. O momento 
encerrou com a oração que se transcreve:

Na minha moto, Senhor,
sinto a liberdade e a brisa no rosto;
sinto que há variáveis que não controlo;
sinto que a fé me dá equilíbrio.

Na minha moto, Senhor,
sinto que é importante saber guiar;
sinto que tenho de prever os perigos;
sinto necessidade da Tua luz.

Na minha moto, Senhor,
sinto-me forte e dono de mim mesmo;
sinto as maravilhas da criação;
sinto o dever de Te estar grato.

Na minha moto, Senhor,
sinto que o capacete protege a cabeça;
sinto que os travões evitam perigos;
sinto que preciso sempre da Tua proteção.

Na minha moto, Senhor,
perdoa se abusei da liberdade;
desculpa quando a adrenalina foi mais forte;
acolhe os companheiros que já partiram.

Na minha moto, Senhor,
protege a minha vida e a dos que amo;
abençoa os meus caminhos e trilhos;
dá-me o amparo da Tua Mãe, Nossa Senho-
ra de Fátima.

Em Fátima

Bênção das Motos

Na GNR de Aveiro

Festa de Nossa Senhora  
do Carmo Capelão  
Arménio Almeida
CAPELÃO ARMÉNIO ALMEIDA

Pelo segundo ano consecutivo, a GNR de Aveiro celebrou festiva-
mente a padroeira da GNR: Nossa Senhora do Carmo.

Foi no dia 18 de julho que o Comando Territorial de Aveiro se 
associou à Venerável Ordem dos Padres Carmelitas Descalços e à 
Confraria de Nossa Senhora do Carmo de Aveiro na homenagem à 
Padroeira, participando na Procissão e Eucaristia Solene. 

A abrir a Procissão, 4 binómios de cavalaria seguidos da Cruz e 
velas. A seguir a Irmandade do Senhor dos Passos, o andor do Me-
nino Jesus de Praga, a Irmandade do Santíssimo Sacramento de Ve-
ra Cruz, o andor de São João da Cruz, a Confraria de Nossa Senho-
ra do Carmo, o Guião e os militares da Unidade. O senhor Bispo de 
Aveiro, D. António Moiteiro, ladeado por alguns sacerdotes, presidiu. 

O andor de Nossa Senhora do Carmo foi transportado por 4 mi-
litares femininos alternando com 4 militares masculinos e ladeado 
pelos 4 militares da Guarde de Honra ao Altar. As Entidades e os 
fiéis acompanharam o evoluir do andor de Nossa Senhora do Car-
mo. A Banda Filarmónica da Gafanha da Nazaré abrilhantou com 
marchas e cânticos bem executados.

A Eucaristia Solene que foi celebrada na Igreja da Ordem dos Pa-
dres Carmelitas Descalços de Aveiro. A Missa teve Guarda de Hon-
ra ao Altar, os toques próprios da cultura militar, e foi cantada pe-
lo Coro da Banda Marcial do Porto. O 2º Comandante da Unidade, 
TCOR Couto fez a primeira leitura e outros militares a Oração dos 
Fiéis. Além do pão e do vinho, foram levados ao altar símbolos da 
doação das pessoas à missão de servir a lei e a grei, como um capace-
te de infantaria, um penache de cavalaria e o mini-guião da Unidade. 

No final da Eucaristia o Comandante da Unidade, COR Agosti-
nho José Lopes da Cruz, fez a consagração dos militares e civis do 
Comando Territorial de Aveiro a Nossa Senhora do Carmo.

Em Lisboa

A Guarda Nacional 
Republicana homenageou  
a sua Padroeira
CAPELÃO AGOSTINHO FREITAS

A Guarda Nacional Republicana homenageou a sua Padroeira a 16 
de Julho de 2015.

Pelas 15H30 o andor de Nossa Senhora do Carmo saiu do Coman-
do Geral, Lisboa, sendo-Lhe prestadas honras militares. A deslocação 
para a Basília dos Mártires, onde foi celebrada a Missa, realizou-se em 
procissão, bem como o regresso ao Comando Geral.

Participou nesta homenagem, presidida por D. Manuel Linda, 
Bispo das Forças Armadas e das Forças de Segurança, o General 
Comandante Geral, Oficiais Generais, Comandantes das Unidades 
de Lisboa, Diretores, Chefes de Serviço, Oficiais, Sargentos, Guar-
das e Civis da Guarda Nacional Republicana e centenas de outras 
pessoas, especialmente pertencentes à Ordem Terceira do Carmo, 
sedeada no Largo do Carmo, Ordem secular que se associa à Guar-
da nesta homenagem.

Na homilia da celebração eucarística o Bispo das Forças Arma-
das e das Forças de Segurança falou da Ordem do Carmelo ou Car-
mo e da novidade que constituiu a sua espiritualidade quando surgiu 
e se implantou na Europa e de um santo carmelita, São Nuno de San-
ta Maria Álvares Pereira, retirando aplicações para a vida quotidiana 
dos homens de hoje.

Estiveram presentes os estandartes das Unidades da Guarda se-
deadas na área de Lisboa. O coro da Guarda, dirigido pelo Sargento-
-Chefe Carvalho, solenizou a missa e a fanfarra tocou os toques de 
continência à entrada e saída da imagem da padroeira do Comando 
Geral e os toques de continência e de homenagem aos mortos na ce-
lebração da missa.

Como também é costume, ditado pela recorrente emoção, foram 
dadas espontaneamente salvas de palmas à saída e regresso do andor 
da padroeira ao Comando Geral.
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Papa Francisco aos militares e polícias

“Sejam pessoas de Misericórdia”
Visita da Imagem 
Peregrina

Como é do conhecimento ge-
ral, a imagem peregrina de Nos-
sa Senhora de Fátima está a per-
correr todas as Dioceses de Por-
tugal, depois de, no ano passado, 
ter ido a todos os mosteiros de 
clausura. A calendarização da vi-
sita foi estabelecida já em 2011. 
Nessa altura, não se contemplou 
o Ordinariato Castrense. Entre-
tanto, mercê do esforço de al-
gumas Unidades Militares, dos 
seus capelães, e da boa vontade 
das Dioceses territoriais, é pos-
sível acolher a imagem de Nossa 
Senhora em alguma Unidade de 
cada Ramo.

Assim, no dia 22 de Outu-
bro, será recebida na Brigada 
Mecanizada, no Campo Militar 
de Santa Margarida, numa altu-
ra em que, curiosamente, mui-
tos militares estrangeiros parti-
ciparão em exercícios da NATO. 
Posteriormente, passará pela Ba-
se Aérea Nº 6, no Montijo. Em 
data a definir, irá também à Base 
naval de Lisboa, no Alfeite.

Assistência religiosa  
na Grande Guerra

Com a colaboração do Coman-
do do Pessoal do Exército e do 
Museu Militar do Porto, vai-se 
repetir, neste último, possivel-
mente a partir de 19 de Novem-
bro, a exposição realizada, no 
ano passado, no Instituto dos 
Pupilos do Exército e que ob-
teve um número de visitas su-
perior ao esperado. Embora se 
procure acentuar, de forma ge-
ral, a Assistência Religiosa pres-
tada ao Corpo Expedicionário 
Português na Flandres, em con-
texto politicamente adverso, os 
materiais a expor relacionam-
-se, fundamentalmente, com o 
grande capelão P. José do Patro-
cínio Dias, futuro Bispo de Beja 
(de 1922 a 1965). Curiosamen-
te, a Câmara Municipal da Co-
vilhã, terra da sua naturalidade, 
vai prestar-lhe pública homena-
gem, a 18 de Outubro, por mo-
tivo do cinquentenário da sua 
morte, acontecida a 24 de Ou-
tubro de 1965.

Vai acontecer

† MANUEL LINDA

As normas da Igreja recomendam que, de tempos a tempos – em 
princípio, de cinco em cinco anos, embora não se tenha cumprido 
este prazo – os bispos interrompam os seus afazeres pastorais pa-
ra, em conjunto com o Santo Padre e os organismos da Cúria ro-
mana, procederem a uma espécie de regresso às fontes da fé e ava-
liarem o estado das suas dioceses. É a chamada «visita ad limina 
apostolorum» ou, em português corrente, visita à porta dos Após-
tolos São Pedro e São Paulo, evangelizadores da cidade de Roma e 
alicerces da fé que professamos.

A mais recente visita aconteceu de 4 a 12 de Setembro. Parti-
ciparam todos os bispos de Portugal, com excepção do de Viana 
do Castelo, submetido, nesses dias, a uma pequena intervenção ci-
rúrgica. Cumpriram-se os grandes objectivos: o sempre necessá-
rio fortalecimento da fé, em contacto com as suas fontes; a comu-
nhão com a Igreja de Roma, primeira em dignidade entre todas as 
Igrejas do mundo; a manifestação da reverência e afetividade pa-
ra com a pessoa do Papa, “presidente universal na caridade”; e até 
a reflexão sobre as grandes problemáticas pastorais a partir da ex-
periência dos organismos da Santa Sé.

Na manhã do dia 7, fomos recebidos pelo Papa Francisco, 
em dois grupos: às 9h30 as chamadas Províncias Eclesiásticas 
de Lisboa e Évora e, às 11h00, a Província Eclesiástica de Bra-
ga. Por motivos de um certo equilíbrio numérico, o Bispo das 
Forças Armadas e das Forças de Segurança ou Ordinário Mi-
litar para Portugal inseriu-se neste último grupo. Como sem-
pre, o Santo Padre mostrou-se muito próximo, muito simples e 
muito sábio. Cada bispo dizia quem era e o que fazia e, se fosse 
o caso, apresentava os seus auxiliares e antecessores ou eméri-
tos. Foi o que eu fiz: apresentei o senhor D. Januário, que sem-
pre me acompanhou.

Depois destes cumprimentos de início, reunimos colectiva-
mente durante cerca de hora e meia. Não havia agenda pré-deter-
minada, mas cada um poderia sugerir o tema que desejasse. E fa-
lou-se um pouco de tudo: desde a desertificação do interior até às 
grandes questões internacionais do momento, desde o Sínodo so-
bre a família até à visita a Cuba, Estados Unidos e ONU. O Papa 
ouvia e intervinha com sugestões prudentes e ditadas por um co-
ração de bom pastor. No final da audiência, voltamos a reunir-nos 
colectivamente com o Papa. Foi nessa altura que este nos entregou 
o discurso preparado que, como se sabe, elogia a nossa acção pas-
toral, mas chama-nos a atenção para a dificuldade de fixarmos os 
jovens à Igreja, após o Crisma.

Durante os cumprimentos, disse-lhe que nas Forças Armadas 
e nas Forças de Segurança de Portugal há muitos e bons católicos. 
E que, mesmo os que não possuem a nossa fé, são pessoas boas 
e cumpridoras das suas missões. Foi então que o Papa Francisco 
me referiu, numa clara referência ao Ano da Misericórdia, de que 
se fala noutro lugar deste jornal: “Uma bênção especial para os mi-
litares e para os polícias. Diz-lhes que sejam pessoas de misericór-
dia. Homens e mulheres de misericórdia! Com um coração preocu-
pado com os outros! Que podem e devem cumprir as suas missões, 
que por vezes supõem o emprego da força e da violência, com um 
coração misericordioso, a pensar no bem comum. Que não se es-
queçam disso”.

É verdade, caros militares e polícias de Portugal: sejamos mi-
sericordiosos! Sejamo-lo por motivos de fé e até por razões huma-
nas. Sejamos portadores de um coração sensível que nos leve a en-
carar a nossa função como ditada pela necessidade de assegurar 
o bem comum. Mas, claro, esse coração misericordioso deve co-
meçar a pulsar na família, com os camaradas, nos círculos em que 
habitualmente nos movimentamos, até à dimensão mais vasta do 
âmbito nacional e até internacional.

Que as Forças Armadas e as Forças de Segurança de Portugal 
se distingam precisamente por este pormenor que faz toda a dife-
rença: que o cumprimento das suas missões seja encarado como 
acção de misericórdia em favos da pessoa humana e da sua dig-
nidade, em favor.


