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// Santa Sé

Os 75 anos do Mensageiro de Bragança assi

Bispo, administração e direção do jornal foram recebidos em audiência. Mas os restantes elementos do jornal marcaram pres
L’Osserbatore Romano

“Uma honra e uma enorme alegria.” Foi assim que o Pe. José
Carlos A. A. Martins se referiu
ao encontro de alguns minutos
com o Papa Francisco, no passado dia 7, na audiência geral que
habitualmente decorre às quartas-feiras, na Santa Sé.
O diretor do Mensageiro de
Bragança, acompanhado pela
administração do jornal Adriano Diegues e Jorge Alves, foi
cumprimentado pelo Sumo
Pontíficie a propósito dos 75
anos do jornal da diocese de
Bragança-Miranda.
O encontro decorreu na sala
Papa Paulo VI, que juntou mais
de seis mil pessoas para uma das
primeiras aparições do ano do
Papa Francisco.
A delegação que viajou de Bragança incluiu ainda o corpo
redatorial, administrativo e
comercial, e foi chefiada pelo
próprio bispo diocesano, D. José
Cordeiro, numa iniciativa que só
foi possível graças à generosidade de alguns beneméritos que,
desta forma, se quiseram associar aos 75 anos do jornal e de
forma a não onerar as contas da
publicação.
“Foi uma experiência inesquecível. A viagem a Roma foi uma
peregrinação feita de encontro e
encontros, de oração, de visitas,
de cultura, de amizade. Foram
três dias muito alegres e belos
com a delegação da direcção,
redacção e administração do
jornal Mensageiro de Bragança
e alguns familiares”, relatou D.
José Cordeiro.
O prelado foi dos primeiros a
cumprimentar o Sumo Pontíficie, a quem entregou uma réplica da escultura que representa a anunciação de S. José, obra
de arte da autoria do mestre José
Rodrigues, que está presente na
catedral de Bragança, uma oferta da Santa Casa da Misericórdia
local.
“Foi um encontro fraterno do
sucessor de Pedro e Bispo de
Roma com um outro servidor
no colégio apostólico”, frisou D.
José Cordeiro.
Esta foi a terceira vez que esteve pessoalmente com o Papa
// 15/01/2015

Pe. José Carlos A. A. Martins, acompanhado da administração, com o Papa Francisco

Papa Francisco reencontrou-se com D. José Cordeiro

Francisco, pelo que o momento revestiu-se de especial fraternidade. “Ele tem, entre muitos
valores e características, o dom
de ter desmitificado e humanizado o Papado. Ele recebeu-me

como um irmão mais velho e o
primeiro na Caridade e na alegria do evangelho no mesmo
seguimento de Cristo, a Luz da
Luz”, contou o bispo de Bragança-Miranda.

D. José Cordeiro e o Papa Francisco ainda estiveram alguns
minutos à conversa, numa “saudação de irmãos na fé”, segundo adiantou o bispo transmontano. “Posso revelar uma parte

da conversa: apresentei a Diocese que me está confiada, a motivação da peregrinação pelos 75
anos do Mensageiro de Bragança, a oferta da anunciação de S.
José da Catedral, a bênção para
todos e a comunhão da nossa
oração crente. Este momento
foi muito marcante, especialmente no diálogo da entrega de
uma miniatura em bronze da
Anunciação de S. José que está
na Catedral, da autoria do Mestre José Rodrigues e oferta da
Santa Casa da Misericórdia de
Bragança”, disse.
Essa foi uma revelação particularmente tocante para o Santo
Padre. “O Papa Francisco e José
Rodrigues têm a mesma idade,
78 anos, e isso impressionou o
Papa, bem como a sua mensagem escrita numa carta ao Papa,
incluindo um desenho. O Papa
disse-me que iria colocar a peça
de arte na sua secretária. É uma
enorme felicidade sentir esta
proximidade em S. José”, sublinhou D. José Cordeiro.
Para o bispo da diocese de Bragança-Miranda, esta visita reveste-se de especial importância.
“Celebrar na gratidão e na comunhão da Igreja o percurso
notável do Mensageiro de Bragança e neste vínculo com o
Papa, mostrar que neste Nordeste transmontano brilha a luz
do Evangelho e que dos montes
nos virá a Paz. A mensagem do
Mensageiro não se confina apenas ao território da Diocese de
Bragança-Miranda. Hoje, nesta
‘aldeia global’ estamos ligados
ao mundo todo e a toda a Igreja. Esta visita deu maior centralidade ao interior e a Bragança.
A concessão da audiência aos
membros da direcção do jornal
é uma graça, para quem também dá gratuitamente”, destacou.
D. José Cordeiro mostrou-se satisfeito pela visita e pela forma
como decorreram os três dias
em que o Mensageiro esteve na
Santa Sé.
“Alegro-me profundamente e
agradeço esta feliz e oportuna iniciativa do Mensageiro de
Bragança. Estas manifestações
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inalados no Vaticano com o Papa Francisco

sença, que não passou despercebida ao Santo Padre.

Mensageiro de Bragança em destaque na sala Paulo VI

Monsenhor Bettencourt mostrou Secretaria de Estado

Cardeal Saraiva Martins recebeu o Mensageiro no terraço da sua residência

eclesiais significam que somos
a mesma e única Igreja de Cristo. Em setembro de 2015 todos
os Bispos de Portugal iremos de
visita ad limina Apostolorum a
Roma e ao Papa e nessa ocasião
espero poder apresentar melhor
a nossa Diocese toda sua vida
pastoral”, concluiu o prelado.
A participação na audiência papal foi o ponto alto dos três dias
de peregrinação à Santa Sé, mas
que incluiu outros momentos
de grande relevo, como a visita
ao Cardeal Saraiva Martins, em
sua casa.
Este é um dos seis Cardeais Bispos em todo o mundo e uma das
figuras mais queridas do Vaticano. No dia do seu aniversário, o
Mensageiro promoveu uma visi-

ta surpresa e uma oferta especial
ao cardeal, evocativa dos 75 anos
do jornal.
A celebração de uma eucaristia
na igreja de Santo António dos
Portugueses, presidida por D.
José Cordeiro e concelebrada por
Monsenhor Agostinho Borges e
pelo diretor do jornal, Pe. José

Carlos A. A. Martins, foi outro
dos momentos de destaque.
Na quarta-feira, depois da audiência, foi tempo de uma visita
especial aos museus do Vaticano,
incluindo a Capela Sistina, e que
culminou com um momento especial. A convite de Monsenhor
José Bettencourt, português de

Eucaristia em Santo António dos Portugueses

D. José Cordeiro foi cicerone de luxo

nascimento (dos Açores) mas a
residir no Canadá desde há muito mas a exercer, desde novembro, as funções de chefe de uma
das três vertentes do Protocolo
do Santo Padre, toda a delegação
teve o privilégio de conhecer, por
dentro, a Secretaria de Estado do
Vaticano, onde se trata do gover-

no do mais pequeno Estado do
mundo. Uma bênção inesquecível, partilhada com os leitores do
Mensageiro de Bragança. Esta foi
apenas uma de várias iniciativas
que vão decorrer ao longo do
ano para assinalar as bodas de
diamante do jornal diocesano.
AGR

Visita ao terraço da Secretaria de Estado do Vaticano
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