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A Hora da Esperança

1. Haverá poucos momentos históricos com tão
notórios sinais de esperança como o atual. Entre todos, certamente que o mais
evidente foi o aparecimento da vacina para combater a SARS-CoV-2, em prazo verdadeiramente record.
Também a publicação da
encíclica Fratelli Tutti, pelo
Papa Francisco, representa, com a sua inquestionável eficácia, uma nova esperança para a paz e a concórdia no mundo; nela, a fraternidade e a amizade social
assumem contornos verdadeiramente “medicinais”,
aptas a curarem muitas das
enfermidades espirituais e
culturais que corroem hoje
a humanidade.
2. Nem sempre foi assim e não é assim em todo o
lado. Existem culturas que,
além de não prezarem a esperança, ainda a desconhecem. Falta-lhes o sentido
de futuro, assente no culto
do «nada de novo debaixo
do sol». No fundo, são sociedades com padrões de
resignação a pautar a vida.
Uma coisa, porém, é certa: a ausência de esperança
significa falta de rumo. Representa privação da vontade de agir, porque o simples vislumbre do amanhã
já incute resiliência gerando
aplicação na construção do
presente. Ora, as sociedades
que funcionam em ciclo de
eterno retorno estão condenadas a perpetuar fraquezas
e a fecharem-se à possibilidade da salvação.
3. A cultura ocidental,
com a sua óbvia matiz ju-

daico-cristão, tem-se construído em torno da esperança. Por isso, não foi uma
mera casualidade que a
ciência moderna tenha surgido precisamente no Ocidente. Assim como foi a
partir da «Ocidental praia
Lusitana, (que) por mares
nunca de antes navegados,
passaram ainda além da
Taprobana».
A esperança, que é o
motor dos progressos da
história, está no âmago do
cristianismo e constitui mesmo a sua marca de excelência. Demonstra-o o facto
linguístico da designação
do ser humano no âmbito
do cristianismo por oposição à sua designação na cultura clássica. Na Grécia antiga, ainda que houvesse duas
palavras para designar “homem” (anthropos e anér),
nunca eram utilizadas, preferindo-se brotos, aquele
que está destinado a morrer, ou thnetos, o mortal. No
cristianismo, ao invés, apelida-se o homem/mulher preferencialmente de criatura,
ou filho/a (de Deus).
As diferenças são óbvias. A primeira perspetiva fixa-se no fim, no destino mortal, no definhamento. Para o homem não resta
senão a sepultura, como se
fosse um mero ponto terminal, cuja única riqueza é
o passado. A outra, o cristianismo, remete para o início, para algo que começa
revelando assim que o homem é essencialmente um
projeto que tem, em si e à
sua frente, a vida, um caminho, não a morte.
Ora, o que dá sustentação a cada uma destas diferentes perspetivas é a esperança, a existência ou a falta dela.
4. A pandemia tem-nos
desafiado a revisitar a nascente cristalina desse bem

tão precioso e decisivo. E,
no caminho, não há como
evitar Jesus Cristo. Ele, para
além de nos ensinar a arte da
esperança, também é o seu
principal criador, e até com
ela se identifica. Isso mesmo
se revela em cada instante
do seu tempo histórico, em
cada gesto que faz, em cada
palavra que diz.
O poeta Charles Péguy,
num dos seus poemas mais
épicos, diz que Deus não se
admira tanto com a fé dos
seres humanos e nem sequer com a sua caridade,
mas o que realmente o enche de admiração e emoção é a esperança das pessoas: «Que aqueles pobres
filhos — escreve — vejam
como vão as coisas e que
acreditem que será melhor
amanhã de manhã». A imagem do poeta evoca o rosto de muitas pessoas que
passaram por este mundo
e que lutaram tenazmente,
não obstante a amargura de
um presente difícil, cheio de
numerosas provações, mas
animadas pela confiança,
lutavam na esperança.
5. Também nós, na noite do presente, vislumbramos um amanhã prometedor. Lutemos, pois, por ele,
com confiança. E embora
ainda confinados, impedidos de ir ao encontro dos
outros, sentimos, no entanto, cá dentro de nós, não só
o próprio eu, como também o tu de todos eles. Eis
a maior evidência de que o
homem se não transformou
numa ilha, mas mantém-se
consciente da sua existência
para Deus, do qual provém
e para a qual se encaminha,
e da sua existência para os
outros, partilhando com
eles o mesmo destino vital.
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Fiéis Defuntos nos Jerónimos: Militares
e agentes de segurança deram «decisiva
colaboração na defesa da vida»
D, Rui Valério, bispo das Forças Armadas e Forças de Segurança,
referiu, no dia 4 de novembro, no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa,
que os militares e agentes de segurança responderam ao “apelo de
emergência”, no combate à pandemia.

“Respondendo ao apelo de emergência, os militares e agentes de segurança sentem a honra de,
em hora tão dramática,
ter dado ao país uma decisiva colaboração na defesa da vida, na proteção
dos mais frágeis, na segurança dos mais vulneráveis”, disse o Prelado, na
Missa a que presidiu em
memória e homenagem
aos militares e elementos
das forças de segurança
falecidos.
O Bispo Castrense realçou que se está “a viver um
ano excecional pela irrupção da pandemia” que
mobilizou para a linha da
frente, tanto as Forças Armadas como as Forças de
Segurança, que convidou a
“celebrar a vida, o serviço,
o acolhimento e a entrega”.
“A afirmação da transcendência reveste particular importância na atri-

buição de um significado
definitivo à vida e àquilo
que ela contempla”, acrescentou, na homilia da
cerimónia.
D. Rui destacou que o
ser humano tem necessidade “de eternidade e para
ele qualquer outra esperança é demasiado breve, demasiado limitada, dema-

siado conjuntural”.
A Missa recordou particularmente os que “tombaram no campo da honra”
e durante o último ano.
Participaram na celebração o Presidente da República, o Ministro da Defesa Nacional, o Chefe de
Estado Maior General das
Forças Armadas, o Secre-

tário de Estado Adjunto da
Defesa Nacional, a Secretária de Estado de Recursos
Humanos e Antigos Combatentes, o Chefe da Casa
Militar da Presidência da
Republica, o Chefe do Estado-Maior do Exército, o
Chefe do Estado-Maior da
Força Aérea, o Vice-Chefe
do Estado Maior da Armada, o Director-Geral de Recursos de Defesa Nacional,
o 2º Comandante Geral da
Guarda Nacional Republicana, o Presidente da Liga
dos Combatentes, o Presidente do IASFA, representante do Director Nacional
da Policia de Segurança
Pública, entre outros militares e civis.
A Celebração contou
com uma Guarda de Honra ao Altar constituída por
cadetes dos três Ramos das
Forças Armadas e das Forças de Segurança e a Animação Litúrgica esteve a
cargo do Coro da Academia da Força Aérea. Os Toques de Homenagem aos
Mortos foi executado pela
Força Aérea.

No Porto: celebração dos Fiéis Defuntos
Eucaristia pelos Membros das Forças Militares e
de Segurança Falecidos, presidida pelo Bispo das
Forças Armadas e de Segurança, D. Rui Valério.

É ponto de honra das
Forças Armadas e das Forças de Segurança honrar
e rezar por quantos serviram as suas fileiras e já
partiram. No dia 5 de novembro, na Igreja da Lapa,
Porto, o Bispo Castrense,
D. Rui Valério, presidiu à
tradicional Missa dos Fiéis
Defuntos.
Todavia, e tendo em
conta a situação pandémica e as crescentes restrições
aos movimentos e atividades, e após cuidada ponderação, afigurou-se adequado alterar a forma de

participação na celebração. Em vez da ilustre presença dos Excelentíssimos
Membros das Forças Militares e de Segurança, apenas estiveram presentes o
Comandante do Pessoal,
Tenente-General José Fonseca e Sousa, do Comando
Metropolitano do Porto
da PSP, a Superintendente
Paula Peneda; do Comando Territorial do Porto da
GNR, o Coronel João Carlos Marques Fonseca; do
Comando da Zona Marítima do Norte – em representação do Comandante,

o Subinspetor José Alberto
de Oliveira.
Deste modo, a participação dos militares e elementos das Forças de Segurança não foi interrom-

pida, mas enfatizada de
sobremaneira na dimensão comunitária e espiritual. O caráter sacramental foi vivido com igual
intensidade.

No dia do Comando
do Pessoal:
Dignidade humana e
liberdade são «dupla
missão» do Exército
O bispo das Forças Amadas e de Segurança
presidiu no dia 26 de novembro à Missa evocativa do dia do Comando do Pessoal, na igreja
da Lapa, Porto. Na cerimónia disse que o Comando do Pessoal do Exército desenvolve uma
“dupla missão” de garante de “dignidade humana e de liberdade” e saudou o trabalho na luta
contra a Covid-19.
“Na senda da dignidade e da libertação de
cada ser humano, esclarece-se a enorme dedicação e presença dos Militares no terreno, como,
por exemplo, no contexto da atual luta contra
o coronavírus, travada pelas Forças Armadas e
particularmente pelo Exército”, afirmou D. Rui
Valério.
Este dia serve para fazer “memória” do passado, dos que “viveram com dedicação, entrega
e espírito de sacrifício, tendo feito desse tempo
não só uma lembrança, mas uma preciosa herança” a transmitir como um “valioso tesouro”,
ao mesmo tempo que convoca a olhar o futuro “mesmo espírito que esteve presente ao longo da história”, onde “provas cabais de capacidade construtiva de gerar resiliência, trilhar
novos caminhos, superar dificuldades” foram
evidenciadas.
D. Rui Valério sublinha que a celebração
deste dia significa que as pessoas estão em primeiro lugar e que isso para o Exército “é inequívoco”, ao reconhecer a “importância e o valor de
cada ser humano”.
O responsável indica que o Comando do
Pessoal do Exército é o “laboratório da motivação dos militares, do seu zelo patriótico e profissional, mas também do equilíbrio interior e
da estabilidade de cada um”, sendo ali que se
“forjam os critérios e as condições de possibilidade para a excelência de cada ser humano.
“Trata-se de uma concretização histórica do
anúncio salvífico dirigido concretamente a Portugal e protagonizado por mulheres e homens
que a tantos têm levado o bom anúncio da defesa da Nação e da salvaguarda da integridade
de cada português”, evidenciou.
Por causa da pandemia não foram possíveis
as cerimónias habituais, tendo o dia sido assinalado com a Celebração da Eucaristia.
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Mensagem de D. Rui Valério
Dia Mundial do Doente:
por ocasião do 61º Aniversário Mensagem de D. Rui Valério
de Nossa Senhora do Ar,
Padroeira da Força Aérea
O Dia Mundial do Doente é celebrado
anualmente a 11 de fevereiro.

A 15 de Janeiro de 1960 o Papa João XXIII na Carta Apostólica “Aligera
Cymba” decretava Nossa Senhora do Ar “Padroeira de todos os Aviadores
Portugueses”.

Condicionados pelas
circunstâncias, relacionadas com a pandemia, a
costumada Celebração Litúrgica, para assinalar a
efeméride, este ano não se
pôde realizar. D. Rui Valério, Bispo das Forças Armadas e das Forças de Segurança, não quis deixar
de prestar a sua homenagem enviando uma Mensagem a toda a Família da
Força Aérea Portuguesa.
Transcrevemos a Mensagem do prelado.

nos diversos momentos da
vida, a ação de Nossa Senhora sempre foi em prol
do bem de quem n’Ela
confia.
2. A humanidade,
mergulhada numa pandemia global, está a viver
uma das fases mais incertas da sua caminhada histórica. Num curto espaço
de tempo, cresceu desmesuradamente o sentimento global de vulnerabilida-

significado do dia de hoje, dedicado a homenagear e a celebrar a nossa
Padroeira.
Por um lado, um ato
de confiança. E em nós
permanece viva a capacidade de confiar. Por outro, ele expressa a grandeza da esperança que anima a alma da família da
FAP. E neste dia é gratificante constatar que essas
virtudes são a grande dá-

À FORÇA AÉREA
PORTUGUESA
NO DIA DE NOSSA
SENHORA DO AR
Mensagem do Bispo das
Forças Armadas e Forças
de Segurança
Excelentíssimos Militares e Civis da Forças Aérea Portuguesa
1. Neste dia de festa,
dedicado a Nossa Senhora do Ar, quero expressar
a minha viva homenagem
à Força Aérea Portuguesa.
Dirijo aos seus Militares e Civis, a cada um e a
cada uma, sentida gratidão pela missão que desempenham e partilho, em
espírito de solidariedade,
a vontade de servir Portugal e os portugueses e aqui
expresso a minha extrema
admiração pela confiança
e devoção que depositam
na Santa Padroeira, a Senhora do Ar.
Seguros de poder contar com o seu amor de
Mãe e Protetora, Ela a todos oferece proteção e luz
para garantir a salvaguarda da vida e saúde e para
vos conduzir ao rumo certo da felicidade e da glória. Em todas as circunstâncias da vossa missão e

de. Para mais, assistimos
ao paradoxo de, em plena
era do esplendor da técnica e do poder da ciência,
se estar a comprometer o
sentimento de autossuficiência do ser humano e a
afirmar a sua crescente dependência. Este tempo está a clarificar a consciência humana de nos caraterizarmos como “seres-em-necessidade”. Face
à Covid-19, todos temos
de reconhecer que, afinal, necessitamos de muito — desde as vacinas, até
à proteção dos empregos e
à presença reconfortante
dos outros — para viver e
sobreviver e necessitamos
de pouco — usar máscara,
observar distanciamento, higienização… — para
nos protegermos uns aos
outros.
3. E é aqui que surge o

diva a Portugal e aos portugueses das mulheres e
dos homens da Força Aérea Portuguesa. Com a sua
dedicação e serviço, além
de resgatarem as pessoas
da precariedade da situação em que se encontram,
ainda lhes oferecem forças
e razões para acreditarem
e terem esperança porque,
havendo quem no mundo
faça o que fazem os nossos
Militares e Civis, nada está perdido e existe decerto
salvação para a humanidade. Parabéns por constituírem um manancial de
vida no país!
Que Nossa Senhora do
Ar proteja, guie e acompanhe a Força Aérea.
+Rui Valério
Bispo das Forças Armadas e
Forças de Segurança
Lisboa, 15 de janeiro, 2021

A data foi instituída a
11 de fevereiro de 1992,
pelo Papa João Paulo II.
Na carta de instituição do
Dia Mundial do Doente, o Papa João Paulo II
lembrou que a data representa “um momento forte
de oração, de partilha, de
oferta do sofrimento pelo
bem da Igreja e de apelo
dirigido a todos para reconhecerem na face do irmão enfermo a Santa Face de Cristo que, sofrendo, morrendo e ressuscitando, operou a salvação
da humanidade”.
A efeméride, em memória litúrgica de Nossa Senhora de Lourdes
(França), é celebrada todos os anos pela Igreja
Católica.
Transcrevemos a Mensagem para o Dia Mundial
do Doente 2021 de D. Rui
Valério, Bispo das Forças
Armadas e das Forças de
Segurança.
MENSAGEM DO
BISPO DAS FORÇAS
ARMADAS
E FORÇAS DE
SEGURANÇA PARA
DIA MUNDIAL DO
DOENTE
«Do amor renasce a
esperança»
Caros irmãos e irmãs!
1. Quando tudo parecia adquirido, em termos
de humanidade, e o ser
humano sentia que, com
a ciência e a técnica, estava definitivamente a salvo de qualquer perigo, eis
que o aparecimento do
SARS-CoV-2 mergulhou
o mundo numa dramática pandemia, ao mesmo
tempo que dá uma nova
perspetiva de nós mesmos
e até da própria vida.
A mensagem que aqui
vos quero deixar, de comunhão e solidariedade
para com quem está doente e para com quem, a seu
lado, labuta numa abne-

gada assistência, revela a
nossa convicção de que
nem os doentes, nem os
cuidadores se encontram
sozinhos. Deus emerge
como luz que tudo con-

segue iluminar e mesmo
explicar. Jesus, o homem
flagelado e crucificado,
é o testemunho inequívoco da solidariedade de
Deus em relação ao nosso
sofrimento.
2. Quando Jesus proclamou o mandamento do
amor (cf Mt 22, 34-40), estava a oferecer a chave do
sentido da existência. Independentemente da condição ou da situação em
que a pessoa se encontre, o
amor é sempre o cerne da
vida. Felizmente, no meio
de tanta incerteza, emerge
uma pérola que não cessa
de brilhar: o amor!
Quem vive a vulnerabilidade da vida e está doente também tende
a amar na forma maravilhosa da compaixão para com toda a humanidade. O amor explica o inquebrantável apego à vida, principalmente para
poder continuar junto de
quem se ama e desfrutar
da espetacular dádiva que
eles são.
Os que estão na linha
da frente, a garantir toda
a assistência aos doentes,
num desmedido espírito
de serviço, revelam-nos
como o amor ao próximo

é razão e força para tanta temeridade, tão enorme coragem e tamanha
dedicação.
Ouso dizer que a vossa
destreza de mãos, a incansável desenvoltura no andar, o sorriso radiante no
vosso olhar são o mais ful-

gente rosto do vosso coração bondoso.
3. Envio-vos um sentido agradecimento pelo
que cada um de vós está a
oferecer. O amor, essa chave que tudo explica, afigura-se como a única força
capaz de vencer as trevas,
pois só ele conduz pela estrada do bem.
Obrigado. Estais a
inundar a vida com o que
existe de mais belo — o
amor. E evocando F. Dostoievski «a beleza salvará o
mundo».
Acolhamos as palavras
do Papa Francisco: «Todas as pessoas doentes, os
agentes da saúde e quantos
se prodigalizam junto dos
que sofrem, confio-os a
Maria, Mãe de Misericórdia e Saúde dos Enfermos.
Que Ela, da Gruta de Lurdes e dos seus inumeráveis
santuários espalhados por
todo o mundo, sustente a
nossa fé e a nossa esperança e nos ajude a cuidar uns
dos outros com amor fraterno. A todos e cada um
concedo, de coração, a minha bênção.»
+ Rui Valério
Bispo das Forças Armadas e
Forças de Segurança
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Na Igreja da Memória: Contemplar,
Esperar e abrir o coração ao Espírito,
etapas da nossa caminhada para o Natal
A costumada “Missa de Natal” dos capelães
militares aconteceu no dia 9 de dezembro, na
Igreja da Memória, Sé Catedral da Diocese das
Forças Armadas e das Forças de Segurança.
Presidiu D. Rui Valério, Bispo Castrense.

Na homilia, partindo da
Liturgia do Dia, apresentou
as três etapas do itinerário
que nós somos convidados
a percorrer até à luz que resplandece no Natal.
Em primeiro lugar a
contemplação: somos desafiados por Isaías a assumir
uma atitude contemplativa
que nos vem do nosso olhar
para o alto dos céus, para o
esplendor das estrelas, para
a imensidão do oceano, para a beleza da natureza, para
a beleza dos gestos de tantas
pessoas de boa vontade. Essa contemplação tem a capacidade de nos surpreender de nos maravilhar. mas
o mais importante deste espírito contemplativo é
quando passamos da contemplação das coisas, das

criaturas, para a contemplação do Criador.
Em segundo lugar a etapa da espera: Deus, o Criador, manifesta a sua força, a
sua grandeza, a sua omnipotência porque ama, porque vem partilhar essa força
com cada um de nós, principalmente os que andam
mais abatidos, mais fatigados. è um Deus que vem
partilhar aquilo que Ele é.
O ser-humano que n’ Ele
espera, que n’Ele acredita é
um vencedor.
A terceira etapa é a capacidade de fazer de cada
momento, de cada experiência da vida um momento de encontro com Deus.
Do Evangelho, que falava de cansaço, de fadiga de
abatimento, D. Rui aludiu

às dificuldades que se vivem hoje devido à Pandemia revelando que o segredo do cristão é fazer destas
experiências de dificuldade
não um motivo de afastamento de Deus, mas sim de
aproximação de Deus. Para isso a necessidade de se
abrir o coração ao Espírito
Santo.
Devido às circunstâncias
especiais em que nos encontramos apenas uma pequena representação dos capelães se uniu ao prelado neste
momento de oração. Estiveram presentes o Vigário-Geral, pe. José Ilídio da Costa, o
Capelão Adjunto para a For-

ça Aérea, pe. Joaquim Martins, o Capelão Adjunto para a Guarda Nacional Republicana, pe. Arménio de Almeida, o Capelão da Igreja
da Memória, pe. António
Borges da Silva, o Capelão
do RAAA1, pe. Fernando
Monteiro, e o Diácono SCH
Manuel Baltar do Serviço de
Assistência Religiosa da Força Aérea.
No final da celebração,
era costume que a alegria
da Celebração Eucarística
transbordasse para a mesa
da refeição com a tradicional Ceia de Natal. Este ano
não foi possível realizar este
momento de convívio.

Campo Militar de Santa Margarida:
“mais Natal, menos festa”
D. Rui Valério, Bispo das
Forças Armadas e das Forças
de Segurança, visitou no dia
17 de dezembro, o Campo
Militar de Santa Margarida.
“Mais Natal, menos festa”, foi este lema que esteve na base das festividades
do Campo Militar de Santa
Margarida.
Tendo em conta as limitações da situação pandémica, assinalou-se o Natal com
vários eventos que por razões
óbvias não contemplaram os
habituais ajuntamentos.
Considerou-se a visita
do Responsável pelo Ordinariato Castrense um dia
marcante nas festividades,
que muito honrou militares

e civis que prestam serviço
naquele Campo Militar.
A Eucaristia Festiva,
concelebrada pelos capelães Paulo Carmo e António dos Santos Oliveira, integrou o gesto simbólico do
acolhimento das duas imagens de Nossa Senhora de
Fátima que peregrinaram
com as Forças chegadas,

uma do Afeganistão e outra do Iraque.
No final da Eucaristia
foi entregue uma Imagem
de Nossa Senhora de Fátima à 6.ª Força Nacional
Destacada que seria projetada para o Afeganistão em
janeiro de 2021.
A estes militares, o Sr
Bispo teve a oportunidade

de dirigir uma palavra de
apreço pelo serviço prestado em prole da paz em missões internacionais, partilhando uma experiência
pessoal, em campo de missão, do apreço às forças
portuguesas em particular.
A 6FND/AFG integra
170 militares, sendo 154 da
Força de Reação Rápida e
16 militares do Elemento
de Apoio Nacional, provenientes da Zona Militar dos
Açores, da Zona Militar da
Madeira e da Brigada Mecanizada. Esta Força tem a
missão de contribuir para a
segurança do Aeroporto Internacional de Hamid Karzai, em Cabul.

Missa de Natal
no HFAR, Polo
do Porto
No passado dia 10 de dezembro, o Bispo
das Forças Armadas e das Forças de Segurança, D. Rui Valério, celebrou a Missa de Natal e
visitou o Hospital das Forças Armadas, Polo
do Porto.
A Eucaristia foi concelebrada pe. Benjamim Silva, capelão do Hospital, e pelo pe. Fernando Silva, pároco de Cedofeita.
D. Rui Valério, na sua homilia, referiu que o
Hospital é o local “onde acontecem verdadeiras
histórias de Natal”:
A Luz brilha nas trevas indica a instituição
definitiva do bem e do amor no mundo e sobre
a humanidade. Por essa luz é vencida a noite do
egoísmo, esse “não ver ninguém, nem as suas carências e sofrimentos”. Essa Luz veio e vem para iluminar o mundo, mas também para acender outras e mais luzes e para nos mostrar que
ainda há outras luzes acesas: acendeu a luz do
amor, da dedicação, do serviço, da paz. Onde
Jesus Cristo está ativo, onde a Sua Luz está acesa, acendem-se outras luzes que são a dedicação
e o serviço; a sabedoria em viver as dificuldades; a vida de comunhão e fraternidade, como a
vivida neste hospital que é um autêntico lar. A
competência como estamos a enfrentar esta pandemia; a dedicação de tantas mulheres e tantos
homens de boa vontade em auxiliar os outros.
A Sua luz também brilha na nossa capacidade
de ultrapassar dificuldades e de vencer resistências e obstáculos.
Luz é, pois, este Hospital, onde se ministra
não só a saúde, mas também onde acontecem
verdadeiras histórias de Natal. Aqui, em muitas pessoas, se ativam novas luzes nas suas vidas. Encontram abnegação, entrega e a doação
e, sobretudo, quem aqui é acolhido, quem aqui
é atendido ou aqui trabalha e colabora faz uma
verdadeira experiência de renascer de novo. Faz
uma a experiência do encontro com o Deus vivo que em Cristo é a Luz a brilhar sobre todas
as trevas.
Iluminados por essa Luz, podemos vislumbrar outras que brilham no nosso mundo: mas
a principal Luz é Jesus. É Ele que nos mostra
que o caminho da salvação é servir e tornar-se
criança como Ele, porque “se não vos tornardes
como crianças não entrareis no reino dos céus.”
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Em Estremoz: Festa de Natal no RC3
Decorreu no dia 17 de
dezembro, a Festa de Natal
no Regimento de Cavalaria
Nº3, em Estremoz.
Mesmo em tempo de
pandemia o Natal é sempre Natal, é um momento
que marca profundamente a vida das pessoas, congregando as famílias para a celebração das tradições populares, culturais e
religiosas.
Também o RC3 quis
ser fiel a esta tradição, congregando a “família militar” para a vivência do espírito natalício nas diversas
atividades que foi possível
organizar, tendo em atenção as normas da DGS.
Assim, o dia começou
com a avaliação dos cinco
presépios a concurso, feitos pelos militares da Unidade, após a qual se seguiu
a celebração da Eucaristia,
presidida pelo capelão Jorge Matos.

A sala do Capítulo foi
o local escolhido para a
cerimónia litúrgica, por
ser um local mais amplo,
e a animação esteve a cargo de um Grupo Coral
composto por militares da
Unidade.
O celebrante refletiu
sobre a necessidade de testemunhar a Luz e a Paz que
o Deus-Menino nos veio
trazer, e de se anunciar essa
Luz, tal como João Batista,
proclamando que Ele está
presente no meio de nós.

Referiu que apesar dos
receios e incertezas que esta pandemia provoca, “temos que ter mais coragem,
mais confiança e mais esperança na realização dos
nossos projetos, das nossas atividades diárias, sem
esquecer aqueles que neste tempo mais precisam da
nossa ajuda, tanto material
como espiritual.” A este propósito é necessário sublinhar que o RC3 tem colaborado em ações de solidariedade junto da Conferên-

cia Vicentina de Estremoz,
nomeadamente através de
géneros alimentares.
Depois do almoço convívio foram atribuídos diplomas aos presépios melhor classificados e entregues aos pais umas prendas para os seus filhos,
pois este ano não foi possível contar com a participação das crianças neste dia
de festa.
Desta forma se sentiu o Natal no RC3, em
Estremoz.

No RA5: sejamos capazes de
receber, viver e transmitir a Paz
que Cristo nos trouxe
No dia 18 de dezembro, no Regimento de Artilharia Nº5, em Vendas
Novas, a alegria e esperança que brota do Natal
ecoou nos corações de todos aqueles que servem
naquela Unidade Militar.
O pe. Jorge Matos, Cor
Capelão Refª, que vem
dando apoio às Unidades
Militares do Sul, nomeadamente RC3, RA5 e DF,
presidiu à “Missa de Natal”, onde estiveram presentes e participaram, para além do Comandante,
um grupo de militares.
Na homilia, o celebrante fez uma alusão à
figura de João Batista, a
voz que bradava no deserto, pedindo que as pessoas
daquele tempo preparassem a chegada do Mes-

sias, que veio trazer a Luz
e a Paz para a humanidade e quer que cada um seja
capaz de a receber, viver e
transmitir aos outros.
Continuava apelando a que simplicidade da
gruta como local encon-

trado para o nascimento do Messias Salvador, o
Filho de Deus, “nos torne
mais humildes e afetuosos
no nosso relacionamento
com os outros. Que os nossos gestos, atitudes e palavras de conforto, ânimo e

de esperança, sejam sinal
da presença de Deus nas
nossas vidas.”
Também neste dia,
como tem sido costume,
o RA5 demonstrou estar atento às dificuldades
de muitas pessoas, fazendo uma recolha de bens
alimentares, que foram
entregues à Santa Casa
da Misericórdia de Vendas Novas, para serem
distribuídos pelos mais
necessitados.
Foi com o cântico “Noite Feliz” e com os votos de
um Santo Natal, extensivo às famílias de cada um,
dentro dos constrangimentos existentes devido à pandemia e às regras da DGS,
que todos devem observar,
que terminou a celebração
de Natal do RA5.

Na Missa de
Natal: D. Rui
Valério indicou
quatro valores
para enfrentar
as «vicissitudes
históricas»
«Tão necessária como a vacina é a restituição da confiança aos corações atemorizados de cada ser humano», afirmou o bispo das
Forças Armadas e Forças de Segurança
O bispo da Diocese das Forças Armadas
e Forças de Segurança indicou na homilia da
Missa da Noite de Natal quatro valores do
Natal, onde se incluía confiança, “tão necessária como a vacina”.
“Tão necessária como a vacina é a restituição da confiança aos corações atemorizados de cada ser humano. Sejamos todos nós
impelidos a tudo colocar nas mãos de Deus
e que Ele, em conformidade com o nosso carisma, nos confirme artífices da confiança”,
disse D. Rui Valério.
O bispo do ordinariado castrense presidiu à Missa na Noite de Natal na Igreja Paroquial da Póvoa de Santo Adrião, onde afirmou que a solidariedade é um valor
que emerge do Natal, indispensável na atual
pandemia.
“A pandemia transformou-se numa assombrosa fábrica de pobreza, de desemprego
e de marginalização, que só o espírito de partilha, de entreajuda e de solidariedade conseguirão resolver”, disse D. Rui Valério.
Entre os valores do Natal, foram indicados também a confiança, o respeito pela dignidade humana e a paz.
“A nossa missão tem a paz como seu princípio e fim. A paz flui como meta de uma caminhada de solidariedade e de amor. Faço
votos para que, na graça de Deus, prossigamos o caminho da vida pela estrada do bem-fazer e do fazer-bem que fará de nós arautos
de paz”, afirmou.
D. Rui Valério disse que “tanto a pandemia da COVID-19, como os atentados
à vida e à dignidade do ser humano perpetrados no sagrado solo pátrio se revelaram autênticos ‘inimigos’ que apenas as
armas do caráter, da espiritualidade e da
ética conseguem vencer”.
O bispo das Forças Armadas e Forças de
Segurança reconheceu as “vicissitudes históricas que marcaram de forma indelével o
presente ano” e disse que só com os valores
do Natal “a sociedade fica suficientemente forte e munida das condições necessárias
para enfrentar e combater tais vicissitudes”.
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Quarta-feira Santa: Capelães
Militares unem-se ao seu Bispo
em manhã de partilha fraterna
Na manhã de Quarta-feira Santa, dia 31 de
março, os capelães do Ordinariato Castrense reuniram-se com o seu Bispo
Sr. Dom Rui Valério, para assinalar o dia em que
o Ordinariato habitualmente celebra a sua “Missa Crismal”.
Este ano, consideradas as limitações em virtude da pandemia, não foi
possível celebrar a Missa
Crismal presencialmente. No entanto, foi de todo
oportuno que os capelães
se reunissem em torno do
seu pastor como sinal visível da missão partilhada
junto das Forças Armadas
e das Forças de Segurança.
O encontro decorreu online e iniciou-se
com a oração da hora intermédia presidida pelo Sr.
Bispo D. Rui Valério. Seguiu-se um momento de
reflexão com uma palestra
do Aspirante Pe. Joaquim
Costa, scj, recentemente
incorporado no grupo de
capelães, juntamente com
Pe. Micael Silva.
O Aspirante Pe. Joaquim Costa procurou tra-

zer até junto dos capelães
as interpelações do mundo para que juntos possam
levar ao mundo as respostas de Deus, a resposta do
Cristo Ressuscitado. A reflexão teve como ponto
de partida a provocação
de um mundo onde Deus
parece não ser necessário
e no qual o homem se faz
de si próprio. A resposta a
uma sociedade onde Deus
não tem lugar encontra-se
na celebração do próprio
mistério da Páscoa no qual
Cristo toca a nossa humanidade: dá-se como alimento ao instituir a Eucaristia (Quinta-feira Santa);
entrega-se por nós (Sexta-feira Santa); e abre-nos a
porta da vida plena (Do-

mingo de Páscoa). Neste contexto, a fraternidade apresenta-se como dom
da relação sobrenatural de
Deus com o homem que
nos permite “sonhar juntos” (Fratelli Tutti nº 8). A
consciência da fraternidade universal apresenta-se
como a “vacina espiritual
para esta pandemia” como
afirmou D. Rui Valério.
Depois deste momento de reflexão os capelães
apresentaram o balanço
das atividades decorridas
e perspetivaram as iniciativas a tomar para continuar a cumprir a missão
que nos foi confiada. Cada
um dos ramos das Forças
Armadas, Marinha, Exército e Força Aérea, bem

como os capelães responsáveis pela assistência religiosa à GNR e à PSP evidenciaram a necessidade
dos capelães neste contexto de pandemia, deu-se
particular importância ao
trabalho que foi feito nos
hospitais militares e na assistência a todos os militares e membros das forças
de segurança que foram
afetados pelo COVID-19.
D. Rui Valério concluiu o encontro exortando os capelães a serem o
rosto do ressuscitado que
se faz presente nos tempos
atribulados, lembrando
que a pedra do sepulcro
não é um ponto final, mas
a porta que se abre para a
vida plena de sentido.

Quaresma: Ordinariato
Castrense promove
conferências sobre a
«Fratelli Tutti»
O Ordinariato Castrense promoveu, desde Quarta-Feira de Cinzas e todas as terças-feiras da Quaresma, às 21h30, encontros semanais via telemática que
visaram aprofundar a mensagem da Encíclica «Fratelli Tutti».
Nos encontros, intitulados «Quaresma em caminho
com a “Fratelli Tutti», os convidados fizeram uma reflexão sobre um tema da encíclica do Papa Francisco que
depois foi objeto de diálogo.
O Bispo das Forças Armadas e de Segurança, D. Rui
Valério, foi o primeiro conferencista, dia 17 de fevereiro,
onde abordou o tema «Introdução à Fratelli Tutti, enriquecida com o testemunho da Dra Beatriz, médica no
Hospital de Santarém, e da Anabela Martins, da área do
ambiente e da ação social na Câmara Municipal de Odivelas e voluntária de auxílio aos sem-abrigo, que, da leitura da Encíclica, receberam um novo alento para o cumprimento da sua missão.
«As sombras de um mundo fechado (9-55)» e «Um estranho no caminho (56-86)» foram os ângulos de abordagem, no dia 23, pelo capelão Borges da Silva.
Graça Franco refletiu, dia 02 de março, sobre «Pensar
e gerar um mundo aberto (87-127)» e, uma semana depois, o MAJ-GEN Vieira Borges analisou «Um coração
aberto ao mundo inteiro (128-153)» e «A política melhor (154-197)».
O MAJ-GEN Reis Mateus, o CMG Costa Canas e o
Superintendente-Chefe Pedro Clemente foram os preletores das últimas três conferências que tiveram no centro da reflexão «Diálogo e amizade social (198-224)»;
«Percursos de um novo encontro (225-270)»; «As religiões ao serviço da fraternidade no mundo (271-287)»
e «O contributo da Fratelli Tutti para a construção de
uma sociedade mais fraterna e de um mundo mais justo
e ecológico».
As conferências foram transmitidas na rede social Facebook do Ordinariato Castrense, onde ainda se encontram disponíveis para visualização.

Na Vigília Pascal: «A morte é fim, não caminho;
é estagnação, não progresso», D. Rui Valério
Bispo critica “forças perniciosas na
sociedade” que “apresentam apenas
a morte como critério e caminho

O Bispo das Forças Armadas e Forças
de Segurança disse, na homilia da Vigília
Pascal que há “forças perniciosas na sociedade” que “apresentam apenas a morte como critério e caminho”.
“Não nos podemos alhear de haver forças perniciosas na sociedade que, em vez
de estarem orientadas no sentido da promoção da vida, em todas as fases do seu

desenvolvimento, e dessa forma serem
forças pascais de ressurreição, apresentam
apenas a morte como critério e caminho”,
disse D. Rui Valério na celebração, na Igreja Paroquial da Póvoa de Santo Adrião e
Olival Basto (Patriarcado de Lisboa).
“Do sepulcro vazio”, o Bispo das Forças
Armadas e de Segurança pede aos cristãos
para erguerem a voz e gritem: “a morte é fim,
não caminho; é estagnação, não progresso”
“Nada gera a Ressurreição, nenhuma
força é suficientemente forte para a ativar,
apenas a omnipotência de Deus, ou seja,

a potência do Seu amor”, disse o prelado.
Na homilia, intitulada «Para os cristãos,
cada fim é um começo», o Bispo das Forças Armadas e Forças de Segurança realçou
que a Ressurreição é um acontecimento que
“continua a questionar a lógica” das certezas
e “os mecanismos das convicções humanas,
minimizando as barreiras” dos horizontes.
Neste mistério “sem tempo nem espaço”, Deus “irrompe na história, não simplesmente com a promessa da eternidade,
mas com a própria realidade eterna”, acentua D. Rui Valério.
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CEMGFA oferece imagem
do Cristo do Capim à Igreja
da Memória

Bispo das Forças Armadas
e Forças de Segurança
elogia papel da GNR na
resposta à pandemia
D. Rui Valério presidiu a Missa no aniversário do
Comando Territorial de Castelo Branco

Da Trincheira
ao Capim
Mas quando o perigo mina
E a morte mora ao lado,
Companhia é Divina
E o Cristo é chamado.
Seja Cristo das Trincheiras,
Seja Cristo do Capim
Seja falsa ou verdadeira
É a Fé que fala assim.
(Joaquim Chito Rodrigues,
in Caminhos… dos Valores,
da Guerra e da Paz).

Todo o soldado que
combate na frente coloca nas mãos do Altíssimo a proteção da sua vida e a integridade moral e
ética da sua conduta. Ambas são importantes: a vida porque é dom de Deus.
E é ela que nos permite
amar, servir, sonhar, enfim ser e existir; e é também a vida que consente
ao soldado que sobrevive
à guerra de regressar para
juntos de quem ama, tantas vezes com a alma rasgada de feridas difíceis de
sarar e, com frequência,
com o corpo, ou partes dele decepados.

Mas o soldado necessita igualmente de salvaguardar a sua incorruptibilidade moral e ética porque, em
combate, é fácil ultrapassar
determinados limites, é fácil
resvalar na inumanidade…
Por isso, quem atuou ou atua
numa frente de batalha, entrega com naturalidade e espontaneamente, a sua vida, a
justeza dos seus atos e a retidão do seu agir naquele Cristo que o soldado sente a seu
lado, a caminhar com ele, e a

envolvê-lo com o manto da
Sua divina graça.
Foi na senda desta
mística que, inspirada no
poema do General Chito
Rodrigues, a artista plástica Ivone Gaipi esculpiu
o Cristo do Capim, recorrendo à técnica do body casting, isto é, baseando-se em moldes reais do
corpo humano, associando a pintura e símbolos.
E assim, no dia 24 de
fevereiro de 2021, o Chefe
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do Estado-Maior-General
das Forças Armadas, Almirante António Manuel
Fernandes da Silva Ribeiro, ofereceu à Igreja da
Memória, Sé da Diocese das Forças Armadas e
das Forças de Segurança,
o Cristo do Capim.
Na singela cerimónia
de bênção da Imagem,
presidida por D. Rui Valério, foram evocados todos
os que serviram Portugal
no trágico conflito.

O bispo das Forças Armadas e Forças de Segurança
elogiou o papel da GNR na resposta à pandemia, falando
durante a Missa de aniversário do Comando Territorial
de Castelo Branco, dia 27 de março.
“Podemos dizer que, também em relação à GNR, a pandemia, tem sido um despertador. Mas um despertador que
tem evidenciado a solidez da instituição e a capacidade resiliente dos seus militares”, declarou D. Rui Valério, na homilia da celebração a que presidiu na Catedral albicastrense.
O responsável católico falou numa “situação-limite”
em que o país viu os alicerces sobre os quais se “sustenta e edifica”.
“O tempo da pandemia foi e continua a ser uma dessas
circunstâncias-extremas nas quais a Guarda Nacional Republicana tem sido uma das bases de apoio da nação”, apontou.
A intervenção evocou as “ações de solidariedade
com os mais vulneráveis, de proximidade com os que
vivem mais isolados e de proteção para com os mais
desprotegidos”.
“Um exemplo que revela a vitalidade que fermenta dentro da dinâmica da própria Guarda”, declarou D. Rui Valério.
Em dia de aniversário, o bispo deixou uma “palavra
de reconhecimento e gratidão” ao Comando Territorial
de Castelo Branco, recordando ainda todos os militares
que o serviram e já faleceram.

Na Eucaristia que assinalou 103.º aniversário da Batalha de La Lys,
D. Rui Valério evoca fé e dedicação dos combatentes portugueses
O bispo das Forças Armadas e de Segurança, D. Rui Valério, presidiu no dia 8 de abril,
no Mosteiro da Batalha, a uma
Eucaristia no 103.º aniversário
da Batalha de La Lys – Dia do
Combatente, evocando a dedicação dos militares portugueses
ao seu país.
“Queremos revisitar esses
instantes porquanto, no seu dramático desenlace, continuam a
ser para nós não motivo de embaraço, mas uma fonte de inspiração fundada na glória de sermos Nação livre e povo construtor de história, criador de pontes

e estradas na promoção da universalidade e do encontro entre
culturas e nações”, referiu o responsável católico.
A celebração contou com
com a presença de Marcelo Rebelo de Sousa, presidente da República Portuguesa, membros do
governo e responsáveis militares.
D. Rui Valério evocou o memorial em Ablain-Saint-Nazaire,
França, onde está inscrito o nome de mais de 580 mil combatentes mortos na I Guerra Mundial (1914-1919).
“Os combatentes auxiliam os
cidadãos, mulheres e homens de

todos os tempos, a caminharem
pelas vias da liberdade, da justiça e da solidariedade; eles são faróis de referência ética, moral e
de resiliência para a sociedade”,
apontou.
Quanto à Batalha de La Lys,
o bispo das Forças Armadas e de
Segurança saudou a “grandeza”
de alma dos combatentes portugueses, que “superaram deficiências, físicas ou logísticas”.
“Nunca desistiram de Portugal e por ele davam a vida. Embora abandonados, tornaram-se, com a sua bravura e coragem, pedras do alicerce da Na-

ção”, acrescentou.
O prelado destacou que, no
contexto da I Guerra Mundial,
uma “certa elite intelectual e política de Lisboa” desvalorizava a
“portugalidade” que os seus soldados souberam manifestar.
“Entre todos os valores, o que
se afirmou e que hoje mais nos
impressiona e interpela é o da fé
e da confiança. E aqui apanhamos a marca distintiva dos combatentes portugueses. Oriundos
de todos os pontos de Portugal,
muitos do mundo rural, levavam
na alma essa fé inquebrantável
em Deus”, declarou.
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«Onde há pobreza, Deus fala
mais alto» – capelão militar
Ricardo Barbosa em entrevista
à Agência Ecclesia
6500 quilómetros separam Portugal da Republica Centro Africana, onde 180
militares do Regimento de Comandos do Exército Português vão passar o Natal

Lisboa, 16 dez 2020
(Ecclesia) – O capelão militar Ricardo Barbosa, que
se encontra na República
Centro Africana (RCA)
onde irá passar o Natal junto com 180 militares, disse que naquele país
africano, “onde há pobreza, Deus fala mais alto”.
“Os europeus vivem o
Natal de luzes, enfeites e
sabores; na RCA afirma-se «Jesus nasceu». Nós
depuramos atitudes, sentimentos, pensamentos
que, como europeus que
têm tanto, ali sentimo-nos
pequenos e compreendemos – lá nasce Jesus”, explicou à Agência ECCLESIA antes de embarcar na
sua segunda missão fora
do país.
Capelão militar desde 2017, o padre Ricardo
Batista, natural de Paredes de Coura, era pároco antes de fazer a formação militar; depois de ter
acompanhado em 2019,
também na RCA, os paraquedistas, repete a expe-

riência agora com o Regimento de Comandos do
Exército Português.
Durante a missão de
cinco semanas, o padre
Ricardo Batista teve oportunidade de visitar escolas, “privar com párocos
locais, militares responsáveis e visitas a aldeias mais
distantes”.
A viver o Advento e a
preparar a celebração do
Natal na RCA, o capelão
militar dá conta de um
contexto muito diferente,
mas onde se encontram
as marcas cristãs deste
tempo.
“Fiquei surpreso porque, na RCA, encontra-se os enfeires de Natal
que cá encontramos. No
campo militar faz-se a decoração de luzes, come-se
o bacalhau e nas ruas, nos
mercados locais, veem-se
decorações de natal e presépios. Respira-se na cidade o brilho que temos cá”,
recorda.
Entre os militares mais
do que a ausência das tra-

dições, “nota-se que vivem o tempo de Natal
num sentimento da ausência da família”, separados que estão a cerca de
6500 quilómetros.
O sentido de camaradagem ajuda a ultrapassar
o que será um sentimento geral, nota o capelão
militar.
“No meio militar tratamo-nos por camaradas,
e a palavra, na raiz indica
aquele que partilha a cama,
a camarata, o mesmo espaço. O camarada é o que
partilha comigo a sua dimensão militar mas também a dimensão humana,
os meus projetos, e tornam-se parceiros e companheiros da viagem, mesmo
em distância da família de
sangue”, explica.
Os meios digitais permitem hoje uma ligação
à família, em Portugal:
“conseguimos ver, expressar e ouvir a voz e isso minimiza a ausência”.
O padre Ricardo dá
conta de que na noite de

Natal, em missão, “não
são poucos os militares
que, durante a ceia ou no
convívio, têm os telemóveis e através de vídeos
chamadas partilham os
momentos com a família”.
“Sou um privilegiado,
eu nunca tive de dizer que
lá estava. Eles é que faziam questão de, estando
com as famílias em videochamadas, de me apresentar. Entramos no núcleo duro das pessoas. O
sagrado dá-se nesta partilha de vida, em relações
que prevalecem. Eles dão-me a amizade e eu posso
dar-lhe um bocadinho de
Deus”, recorda.
Numa ceia onde o bacalhau é o centro da refeição,
há ainda a habitual troca de
prendas entre militares.
“Cada um tem algo
para partilhar: um postal, um objeto que fez de
cerâmica ou madeira, tudo é improvisado. Sentimo-nos crianças porque
temos de criar, nada está
feito”, recorda.

JMJ 2023: Dois
cadetes da Academia
Militar integraram
delegação
portuguesa que
partiu ao encontro
do Papa, para
receber símbolos das
Jornadas Mundiais

Uma delegação portuguesa, com jovens representantes das dioceses nacionais, partiu no
dia 20 de novembro para Roma, onde recebeu
do Papa os símbolos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), cuja próxima edição internacional está marcada para Lisboa.
Integraram a delegação o Cadete João Amaral,
da Guarda Nacional Republicana, e a Cadete Beatriz Damião, do Exército.
A passagem de testemunho entre o Panamá,
que acolheu a JMJ 2019, e a capital portuguesa estava inicialmente prevista para o mês de abril de
2020, mas foi adiada devido à Covid-19.
A comitiva portuguesa levou consigo uma carta do presidente da República, Marcelo Rebelo de
Sousa, para entregar ao Papa.
O grupo integrou dez representantes de diversas dioceses nacionais e elementos da organização da Jornada Mundial da Juventude
2023.
A passagem dos símbolos da JMJ do Panamá,
que recebeu a edição internacional de 2019, para
a capital portuguesa, que recebe a edição no verão
de 2023, aconteceu na Basílica de São Pedro, no final da Missa presidida pelo Papa, com transmissão online.

Em 2019 os militares paraquedistas fizeram
uma “grande cruz de madeira, com dois troncos” e
ofereceram ao capelão.
“Vi presépios feitos
com cascas de ovos, ma-

deira, o mecânico fez com
peças do motor… A criatividade é chamada e o espírito do Natal acontece”,
finaliza.
LS (Ecclesia)
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No 400º Aniversário dos Fuzileiros:
“Reconheçamos, com gratidão,
os sinais de dedicação e sacrifício
a Portugal que os Fuzileiros nos
mostram” – D. Rui Valério
Comemoram-se no dia 18 de abril, os 400 anos dos Fuzileiros.

A efeméride foi assinalada na Escola de Fuzileiros
em Vale de Zebro na Homenagem aos mortos em
defesa da Pátria e na Eucaristia, presidida pelo bispo
da Diocese das Forças Armadas e das Forças de Segurança, D. Rui Valério.
Na sua intervenção o
Responsável pelo Ordinariato Castrense começou
por fazer uma comparação
entre as marcas que Cristo Glorioso ostenta como prova do seu sacrifício com as marcas que os
Fuzileiros conservam como condecoração dos seus
notáveis feitos nas “muitas
batalhas travadas, de incontáveis desafios superados e de inumeráveis metas
conquistadas”.
“Esses sinais não são só
as cicatrizes que os Fuzileiros transportam no corpo
e na alma, como apanágio
de quem viveu e vive, agiu
e atua nas mais adversas
situações e árduas condições, cruzando mares, lutando em terras sem fim,
entre rios de lodo e capim.
Também não é apenas a sa-

bedoria adquirida pela experiência, que os torna aptos a realizar impossíveis e
a transformar dificuldades
em oportunidades e ocasiões favoráveis. Mas são
também as marcas da honra, da entrega, do serviço e
da camaradagem”, dizia D.
Rui Valério.
Depois,
centrando-se no epíteto “Heróis do
Mar” do “glorioso Hino Nacional”, o Bispo Castrense afirmou que os “Fuzileiros têm realizado a profecia expressa na epopeia dos
Lusíadas, em perfeita consonância com a revelação
cristã, segundo a qual é o
amor que conduz os portugueses à imortalidade. Não
o amor no sentido vulgar da
palavra, mas o amor num
sentido mais amplo: o amor
desinteressado, o amor da
pátria, o amor ao dever, o
empenhamento total nas tarefas coletivas, a capacidade
de suportar todas as dificuldades, todos os sacrifícios. É
esse amor que, já manifestado por Vasco da Gama e
pelos seus homens, foi herdado pelos gloriosos Fuzilei-

ros de todos os tempos, pelos marinheiros e soldados;
é ele que permite a tantos libertar-se da “lei da morte”.
É também esse amor que
conduziu Camões a “espalhar” os feitos dos seus compatriotas por toda a parte e
hoje nos interpela a mostrá-los novamente ao mundo,
mas sobretudo a Portugal”.
Partindo da etimologia
da palavra Fuzileiro que indica algo a expandir-se, D.
Rui refletiu depois sobre
o Tempo Pascal como um
movimento expansivo refletido na liturgia que nos
apresenta o início do anúncio da Boa Nova, da vida
nova vencedora da morte
que nos vem da Ressurreição de Cristo. “Essa mesma
vida vencedora da morte
expande-se pela humanidade, e quando é acolhida
por alguém, leva-o a uma
profunda transformação da
sua própria vida, condu-lo
à renovação existencial, reorienta o seu caminho, e empreende uma mudança de
procedimentos e de padrões,
como diz o Apóstolo Pedro:
«arrependei-vos e conver-

tei-vos, para que os vossos
pecados sejam perdoados»
(Act 3, 19).
O prelado continuava
afirmando que “esse movimento, de expansão e abertura, constitutivo da essência dos Fuzileiros, também nos identifica, de certo modo, como Povo e como
Nação. Portugal é sempre
grande, mas foi superiormente grande quando ousou sair e se expandiu, dilatando os seus valores e até a
sua cultura. Neste momento da nossa história, Portugal precisa muito do valor,
da mais-valia que os Fuzileiros têm para dar e oferecer. O vosso hino é um roteiro que nos conduz a terras longínquas, muitas delas
hoje a necessitar de paz, de
humanidade, de quem sirva
o povo pobre e humilde”.
“Caros Fuzileiros, mantenham acesa a chama da
prontidão e da disponibilidade para ir onde é preciso e onde homens como vós
são tão necessários quanto
o pão. Preservai no espírito de bem servir e conservai-o intacto para que, em
momentos de crise, como
o que atravessamos atualmente, quando às crises
pandémica, social e económica se veio juntar também
uma dramática crise cultural e civilizacional, nos voltemos para vós, Fuzileiros, e
encontremos quem defenda
e promova a paz, a verdade, a justiça e o bem de Portugal e dos portugueses com
a dádiva da própria vida”,
apelava D. Rui.
No último ponto da homilia refletiu sobre o realismo da verdade patente tanto na primeira leitura como
no Evangelho – “São Pedro
coloca o povo que o escuta
perante a grave responsabi-
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No Alfeite: Bênção
do Espaço de
Convívio do Centro
de Apoio Social

No dia 6 de novembro, foi inaugurado o Espaço de Convívio do Centro de Apoio Social do
Alfeite.
D. Rui Valério, Bispo das Forças Armadas e
das Forças de Segurança, procedeu à Bênção das
instalações, acompanhado pelo capelão António
Teixeira e pelo capelão do Corpo de Fuzileiros, pe.
Licínio da Silva.
A atuação do Coro do CAS Alfeite, constituído por Beneficiários e liderado pelo SMOR Músico José Calheiros, antecedeu o descerramento
da Placa Inaugural e as alocuções proferidas pelo Diretor do Centro de Apoio Social do Alfeite e
pelo Presidente do Conselho Diretivo do IASFA,
I.P., Tenente-General Fernando de Campos Serafino, que presidiu às cerimónias.
O dia terminou com a visita ao Bairro Social
do Alfeite.

lidade que tiveram na condenação de um inocente (cf
3, 13-15); e Jesus, no evangelho, insiste em revelar e
vincar bem que é real, que
não é um fantasma (cf 24,
39), ou seja, não é uma invenção, nem um mito, mas
é real, é verdadeiro”. A este propósito dizia que estes
“são recursos para suscitar
em nós o sentido da verdade e a coragem da realidade. Para sentir e para olhar
de frente e respeitar a verdadeira realidade requerem-se
força e lucidez de discernimento. Os Fuzileiros têm na
alma tanto a sabedoria da
perspicácia, como a robustez da invencibilidade. Focile, uma outra pista lexical
para a raiz de Fuzileiro, remete para o aço que percutido pela pederneira, faz lume e produz a explosão do
cartucho”.

“Caros Fuzileiros, jamais haveis temido o que
quer que fosse e nada temeis! Essa vossa fortaleza
e solidez interior que vos
carateriza, feita de bravura, de coragem, de competência e de confiança em
Deus e na humanidade,
seja apresentada ao mundo de hoje, sobretudo aos
jovens, para nunca temerem a verdade. Para que,
em circunstância alguma,
se volte a cara à realidade, porque no mundo real
estão pessoas concretas e
bem reais que precisam de
ser auxiliadas, defendidas
e protegidas. Por elas e pela Pátria, em todos os tempos, os Fuzileiros deram, a
sua vida”.
Terminava pedindo
pelos gloriosos Fuzileiros
que tombaram no campo
da honra.
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Ordinariato
Castrense: Conselho
Presbiteral reforça
necessidade de
criatividade na Ação
Pastoral
Decorreu, dia 25 de novembro,, a reunião do Conselho Presbiteral da Diocese das Forças Armadas e das Forças de Segurança, em modo digital.
Depois da oração inicial D. Rui Valério introduziu a agenda:
a) Plano Pastoral 2020-2021. Contributos para a sua concretização a nível de cada Unidade.
b) Encíclica Fratelli tutti: uma oportunidade
para a pastoral castrense. Contributos em vista da
sua aplicação no meio onde operamos.
c) A pandemia COVID 19: Ponto de situação.
d) Visitas Pastorais.
e) Curso de Capelães 2020.
f) JMJ2023.
g) Efemérides: criação do Ordinariato Castrense a 29 de maio 1966 (55 anos); desvinculação do Patriarcado de Lisboa a 03 de maio 2001
(20 anos): propostas para evocar e assinalar estas datas.
h) Entre ajuda em espírito de colaboração
i) Notícias várias
j) Outros assuntos
Os capelães falaram nas diversas atividades
realizadas e programadas, apesar das dificuldades
inerentes à situação gerada pela pandemia e todos
sublinharam o esforço realizado para se tornarem
presentes e próximos junto das U/E/O’s. O apelo à
criatividade, expresso no Plano Pastoral para este
ano, ficou bem vincado nas diversas intervenções.
Os membros deste órgão consultivo do Bispo
Castrense reafirmaram a importância da Encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco como um instrumento valiosíssimo na sua ação pastoral, indo
ao encontro da opinião e proposta do responsável pela Diocese das Forças Armadas e das Forças
de Segurança.
As comemorações dos 55 anos da Diocese das
Forças Armadas e das Forças de Segurança foi um
tema que colocou na mesa várias propostas para
assinalar a efeméride.
Estes e outros assuntos ocuparam a manhã e
parte da tarde deste dia de reunião do Conselho
Presbiteral do Ordinariato Castrense.
Estiveram presentes o pe. José Ilídio, Vigário
Geral Castrense e Capelão Adjunto para a Marinha, pe. Loureiro, Capelão Adjunto para o Exército, pe. Fanha, capelão adjunto para a PSP, pe.
Arménio, Capelão Adjunto para a Guarda Nacional Republicana, pe Jorge Almeida, Vigário Judicial Castrense, pe. Benjamim, capelão do HFAR,
polo do Porto, pe. António Borges, capelão da
Academia Militar, pe. Licínio, capelão do Corpo de Fuzileiros, pe. Fernando Monteiro, capelão do RAAA1, pe Ricardo, capelão do Regimento dos Comandos e o pe. Jorge Matos, capelão
Aposentado.

Na Academia Militar: I CPC para
Capelães Militares do Exército
A Academia Militar
realizou de 5 a 16 de abril
o primeiro Curso de Promoção a Capitão, frequentado por dois Capelães.
Através de formadores
provenientes da Capelania-Mor e dos Centros de
Assistência Religiosa dos
Ramos e/ou Forças de Segurança, foram ministrados vários temas, fundamentais à preparação dos
formandos para o seu relacionamento com os destinatários do Serviço de
Assistência Religiosa nas
Forças Armadas e nas Forças de Segurança.
O foco principal do
curso foi orientado para
os temas candentes da relação com o Universo de
destinatários da Missão
do Serviço de Assistência
Religiosa, nomeadamente nos campos da ética, da
sociologia, da psicologia,
do direito, das novas tecnologias, dos comportamentos dependentes, da
pastoral, das novas tecnologias, do ecumenismo,
dos processos de diálogo
e de comunicação, sem
esquecer a gestão de recursos humanos, a orgânica e o plano estratégico
de cada Ramo das Forças
Armadas e das Forças de
Segurança.
Atualmente, os Capelães desempenham funções na Forças Armadas
e nas Forças de Segurança
em Regime de Contrato,
pelo que apenas os Capelães que venham a desempenhar funções de tutela
do Serviço de Assistência
Religiosa poderão ascender a postos superiores a
Capitão.
A cerimónia de encerramento deste I CPC
para Capelães Militares,
frequentado pelos Capelães António José Marques Santiago e José Manuel Ferreira da Costa, do
qual foi Diretor o Tenente-Coronel Capelão António Borges da Silva, Cape-

lão da AM, foi presidida
pelo Senhor Comandante
da Academia Militar, Major-General Luís António
Morgado Batista, e contou com a presença do Senhor Bispo das Forças Armadas e Forças de Segurança, D. Rui Valério; do
Segundo Comandante e
Diretor de Ensino da Academia Militar, Brigadeiro-General Duarte Santos;
do Comandante da Escola das Armas, Brigadeiro-General João Silveira em
representação da Direção
de Formação, entre outras
entidades.
Com início às 11h30, a
cerimónia constou de vários momentos, todos eles
de elevada relevância, assim programados: alocução do Diretor de Curso, seguida da alocução
do Capelão José Costa,
alocução de D. Rui Valério; entrega de diplomas;
alocução do Senhor Comandante da Academia
Militar.
Seguiu-se um Porto de
Honra e almoço.
Na sua intervenção D.
Rui Valério agradeceu à
Academia Militar, na pessoa do seu excelentíssimo
Comandante, e à Direção de Formação, na pes-

soa do excelentíssimo Comandante da Escola as Armas, a realização deste 1º
CPC para Capelães, pelos
elevados padrões de competência científica e de sabedoria de atualização que
o regeram. Considerando-o como uma oportunidade, para os referidos Capelães, no seu processo de
Formação, evocou a tríplice etapa que carateriza
o processo formativo de
todo o formando que, por
sua vez, se tornará formador. No fundo, a síntese do
ser Capelão, um formando
que se torna formador:
A primeira fase consiste no tempo da Universidade. Importantíssima
etapa, pois transmite, ao
formando, conhecimentos, métodos de trabalho,
além de lhe proporcionar
familiaridade com as matérias pertinentes, mais
diretamente relacionadas
com a missão.
A segunda fase reside
na transição entre a Universidade e o campo de
trabalho, correspondendo
aos primeiros três, quatro
anos de atividade, quando
se adquire um estilo, baseado, em larga medida,
no exemplo de alguns capelães mais antigos, sendo

até aconselhável o acompanhamento próximo e
direto de um deles;
E, por fim, a terceira
fase, a da formação contínua. Esta não consiste tanto na frequência de
cursos de aprofundamento, ou na participação de
conferências, o que é sempre de louvar, mas a etapa
da formação contínua ou
permanente reside na capacidade da pessoa, neste
caso do Capelão, agir com
criatividade e espírito de
iniciativa de forma a fazer
do seu labor e do trabalho
quotidiano um laboratório de aplicação de “novo
ardor, de novos métodos e
novas expressões”.
O que, ao longo deste Curso, ambos os Capelães foram adquirindo,
contribui para a sedimentação da criatividade e do
espírito de iniciativa, uma
vez que lhes transmitiu
saberes e técnicas. Assim,
sem dúvida que se afigura ser um extraordinário
auxílio para o desempenho da missão de Capelão na senda do tríptico
há muito consagrado na
definição da Nova Evangelização: com “novo ardor, novos métodos e novas expressões”.
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«Capelães têm de ser homens da
palavra e da ação» – Comandante
da Academia Militar
Dois sacerdotes concluíram a sua formação para servir a Igreja no Ordinariato Castrense

Amadora, 18 mar 2021
(Ecclesia) – Os padres Micael Silva, da Diocese do
Porto, e José Joaquim da
Costa, da Congregação do
Sagrado Coração de Jesus
(Dehonianos) concluíram
no dia 17 de março a sua
formação para capelães, na
Academia Militar.
“O capelão é o apoio é
o amigo, é o orientador, é
aquele que espiritualmente ajuda os homens e as
mulheres que constituem
o exército e as Forças Armadas em missões, a superar as suas dificuldades,
os seus momentos de desânimo, os seus problemas
pessoais” referiu à Agência
ECCLESIA o major-general Luís António Morgado
Baptista, comandante da
Academia Militar.
O responsável presidiu
à sessão de encerramento
do 45.º Curso de Formação de Capelães Militares,
destacando a presença dos
representantes católicos na
instituição militar, onde
são chamados a ser “homens da palavra e da ação”.
Luís António Morgado
Baptista reconhece o quadro difícil da missão destes
capelães, que vão ter de dar
apoio a mais do que uma
unidade militar, mas mostra-se convicto da “energia e devoção” que observa
nos sacerdotes que servem
nas Forças Armadas.
Já o bispo da diocese
das Forças Armadas e de
Segurança reconhece que
em Portugal existe facilidade em entender a relação
que existe entre estas duas
instituições.
“O campo de ação do
capelão nas Forças Armadas é uma perfeita continuidade daquilo que é a
nossa ação nas nossas comunidades
paroquias”,
afirma D. Rui Valério.

O responsável da diocese castrense salienta que
a missão do capelão é “a
promoção da santidade, a
promoção da dignidade do
ser humano e a sua construção numa configuração
a Jesus Cristo”.
Ministrado ao longo de
três semanas, o curso incidiu numa abordagem da
instituição militar a par da
respetiva formação canónica e teológica, e das ciências sociais.
O curso teve como diretor o tenente-coronel
António Borges da Silva,
capelão, que salienta a importância dos sacerdotes
se inteirarem da “especificidade da cultura organizacional das Forças Armadas” e entenderem que a
vida militar é uma “atividade exigente, sujeita a vários

fatores de stress e desgaste”.
O responsável pela Assistência Religiosa na Academia Militar considera
que a competência do capelão vai hoje muito além
do apoio religioso, destacando algumas áreas que
considera prioritárias.
“A prevenção de dependências, evitar eventuais
desvios comportamentais,
o envolvimento humanista
e ético, a proximidade com
as decisões do comando e a
proximidade nos momentos de alegria e de tristeza”,
elenca.
O padre Micael Silva,
que se prepara para servir
como capelão em unidades
militares no norte do país,
afirma que quer ser um sacerdote “próximo”, tal como já acontece nas suas
comunidades paroquiais.

“Sou o mesmo, só muda a farda, e quero ser o
amigo à imagem de Jesus,
o que faz pontes entre o comando e os praças”, refere
o jovem capelão.
O padre José Joaquim
da Costa, por sua vez, destaca a missão de criar “uma
cultura de paz ao serviço
do bem comum”.
Em 1967, apresentaram-se 58 sacerdotes na
Academia Militar para
aquela que seria a primeira
formação de capelães – o
elevado número tinha então em conta a circunstância das campanhas nos territórios do ultramar.
Inicialmente, os Cursos de Formação de Capelães Militares eram frequentados por todos aqueles que concluíam o Curso
de Teologia, que após a sua
ordenação, eram enquadrados no serviço militar
obrigatório.
Após o final deste regime, a formação de Capelães Militares, passou a
destinar-se a sacerdotes voluntários, em número adequado às necessidades dos
diversos Ramos das Forças
Armadas e das Forças de
Segurança.
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XLV Curso de
Capelães Militares:
RAAA1 recebe visita
de novos capelães
O Regimento de Artilharia Antiaérea Nº1 em
Queluz recebeu no dia 15 de março, os sacerdotes que frequentaram o XLV Curso de Capelães
Militares, o pe. Micael Danilo Brito da Silva, da
Diocese do Porto, e o pe. José Joaquim Mendes
da Costa, da Congregação do Sagrado Coração
de Jesus, Dehoniano.

Foram recebidos pelo Comandante, Coronel
de Artilharia Mariano Alves que, num breve briefing, os elucidou sobre a História, Orgânica, Missão e Atividades desenvolvidas por aquela Unidade Militar.
Acompanhados pelo Capelão Adjunto para o Exército, pe. António Loureiro, pelo SCh
de Artilharia Maia, do Centro de Assistência
Religiosa do Exército (CARE), pelo capelão da
Unidade, pe. Fernando Monteiro, e pelo SCh
de Artilharia Abílio Correia os dois formandos
iniciaram depois a sua visita às instalações do
RAAA1, começando pela Capela, Sala de Troféus e Sala de Honra.
O XLV Curso para Capelães Militares teve início, dia 01 de março, na Academia Militar, Amadora, e terminou no dia 17 deste mesmo mês.
Com duração de três semanas e no mais rigoroso cumprimento das normas de segurança sanitária, foi um tempo onde se conjugou formação própria do universo militar com formação canónica e teológica específicas. Foram igualmente
ministradas disciplinas da área das ciências sociais. Na Diretiva para este Curso, exarada pelas
Forças Armadas, pode ler-se que a sua finalidade é “desenvolver nos formandos os conhecimentos e as competências nucleares para um desempenho de excelência das funções de apoio pastoral e espiritual nas Forças Armadas e Forças de
Segurança.”
Na continuidade de uma honrosa e sólida tradição, o Curso visa munir os formandos de competências próprias para a desafiante faina da evangelização dentro de um contexto muito específico, mas que se reveste de enorme complexidade.
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XIII Concurso de Presépios

#Vida do Ordinariato
O Chefe de Estado-Maior da Força
Aérea louva e concede
medalha a Capelão
Leonel Castro
O Major Capelão Leonel Castro foi
agraciado com louvor e Medalha de
Serviços Distintos – Grau Prata – pelo
General Joaquim Borrego, Chefe de
Estado-Maior da Força Aérea, por
despacho de 17 de Fevereiro de 2020.

“Vivemos na Quadra Natalícia, uma época em que
os valores da família e da fraternidade são bastante
apregoados nas Mensagens que se trocam e nas saudações que se fazem, procurando contrastar com o individualismo, o egoísmo, o materialismo, sempre com
o intuito de criar boas relações de amizade, de camaradagem, sã convivência e espírito altruísta.
O Natal é a época por excelência para fazer tal apelo. E o Presépio é o símbolo mais perfeito do despojamento e da entrega a esses ideais, que sentimos estarem ausentes em tantas situações da vida do mundo de hoje e que vale a pena viver e levar outros a tal
vivência”.
A Instituição Militar sente e procura incutir e viver
estes valores e deles naturalmente se orgulha.
Foi nesta linha e à semelhança de anos anteriores, que o Centro de Assistência Religiosa do Exército propôs a realização do XIII Concurso de Presépios
2020 a nível do Exército, que teve boa aceitação e participação. Este ano participaram 20 Unidades, Estabelecimentos e Órgãos do Exército os quais apresentaram os seus presépios a concurso através de fotografias e uma breve explicação do mesmo.
Lançada a Diretiva do Concurso e chegadas ao Capelão Adjunto do Exército as fotos dos presépios das
Unidades concorrentes, o Júri, fez a avaliação de que
resultou a classificação final, que agora apresentamos.
1º Estabelecimento Prisional de Tomar (EPM);
2º Quartel de Artilharia da BrigMec;
3º Regimento de Cavalaria Nº 6 – Braga;
4º Regimento de Infantaria Nº 14 – Viseu;
5º Regimento de Guarnição Nº 1 – Açores.
O Concurso de Presépios culminou entre 11 e 13
de janeiro de 2021, com a exposição que decorreu na
Sala de Honra da Direção de Serviços de Pessoal no
Quartel da Serra do Pilar em Vila Nova de Gaia.
O CARE/DSP agradece aos Militares e Civis das
Unidades concorrentes, todo o trabalho, empenhamento e dedicação que manifestaram na elaboração
dos seus Presépios, quer tenham sido ou não os melhores classificados, contribuindo assim para criar
nas U/E/O um ambiente de fraternidade cristã, alegria e harmonia familiar, valores próprios da Quadra
Natalícia.

A atribuição da Medalha e Louvor é o merecido reconhecimento de 18 anos de dedicação à
Instituição. Desde de 2002 colocado na Academia
da Força Aérea é de assinalar que o “o seu envolvimento com a comunidade discente vai muito além
da Unidade Curricular de Ética e Deontologia Militar que leciona. A constante presença física que
mantém na Academia da Força Aérea tornaram há
muito o Capelão Castro num refúgio para todos os
alunos”. Assegura também os restantes órgãos do
complexo de Sintra, a Base Aérea nº1 – onde celebra Eucaristia semanalmente na capela da Unidade – e o Museu do Ar. Em todo o complexo é
notória a “proximidade aos alunos e mesmo a todo o efetivo […] tornaram o Capelão Castro num
conselheiro valioso e consequente junto de todo o
Staff de Comando”.
A existência e as excelentes atuações do Coro
da Força Aérea muito devem ao Capelão Castro,
que é “digno de particular registo o empenho e
dedicação que tem demonstrado nestes últimos
anos na dinamização e promoção do Coro da
Academia, tendo contribuído de forma indelével para o seu sucesso, o que em muito prestigia
a Força Aérea Portuguesa.”.
Várias outras atividades são referidas para evidenciar a prestimosa colaboração que o Capelão
sempre teve para com a Força Aérea, não só nas
demais celebrações religiosas, como nas iniciativas
do Centro de Assistência Religiosa da Força Aérea
e nas atividades desportivas da instituição.
No despacho de 17 de Fevereiro de 2020, publicado na Ordem de Serviço nº 004/EMFA do
passado dia 17 de Junho de 2020, pode ler-se
que as competências e permanente disponibilidade do Major Capelão Leonel Castro “têm sido
preponderantes para o cumprimento da missão
da Academia da Força Aérea nos últimos anos,
resultando deste nível de empenho, honra e lustre para a Força Aérea”.
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