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ANO DA SANTIDADE

SANTAS E SANTOS, 
NO ANO DA 

SANTIDADE (60)

Na etapa final do Ano da Santidade, fica 
mais que bem evocar aquela que é a Santa 
de todas as Santas e Santos: Maria, a Mãe 
de Jesus. Muitos títulos lhe foram dados ao 
longo dos séculos. Tantos que ninguém al-
guma vez conseguirá catalogar. Mas o seu 
maior título de glória é esse que lhe foi dado 
ainda antes do Pentecostes. Diz São Lucas 
que, lá no Cenáculo, enquanto aguarda-
vam a vinda do Espírito Santo, estava “Ma-
ria, Mãe de Jesus” (Act. 1,14) Este título foi 
mais tarde retomado pelo concílio de Éfeso 
do qual resultou a fórmula Theótokos, em 
Grego; Mater Dei em Latim; e Mãe de Deus, 
em Português. 
A Igreja celebra a 21 de Novembro, já na 
próxima semana, a Memória da Apresen-
tação de Maria no Templo. Este aconteci-
mento não consta no Novo Testamento. 
Vem contado no Evangelho de São Tiago 
que é apócrifo. Quer dizer, não consta na 
lista dos livros inspirados. A Tradição aca-
reou este relato e introduziu-o na Liturgia. 
Joaquim e Ana teriam ido ao Templo levar 
a sua Menina com três aninhos e lá a dei-
xaram numa espécie de colégio até à idade 
do casamento. A não confundir a Apresen-
tação de Maria no Templo com a Apresen-
tação de Jesus que a Igreja celebra a 2 de Fe-
vereiro. A Lei ordenava que todos os casais 
deviam consagrar a Deus o primeiro filho 
rapaz. Para o resgatar, deviam oferecer um 
sacrifício. Mas nunca se fala da apresentação 
das raparigas primogénitas. 
Numa terra chamada Miradezes, concelho 
de Mirandela, existe uma ermida dedicada a 
Nossa Senhora da Apresentação no Templo. 
Fica na Quinta de Vale de Freixo, à beira do 
rio Rabaçal, da qual só restam ruínas. Den-
tre elas, sobressai a capelinha da Senhora da 
Apresentação muito bem restaurada e cui-
dada. Tem festa todos os anos no dia que 
lhe pertence. Os Miradezenses, a quem os 
vizinhos alcunharam, com toda a justeza, 
de Engomadinhos, têm toda a proa na sua 
ermida e na Senhora da Apresentação. Ape-
nas um senão. A imagem ali venerada não 
representa Maria menina, mas Maria adulta 
com o Menino ao colo. Mas este senão em 
nada afecta a fé dos Engomadinhos e vizi-
nhos. Aliás, o pregador explica tudo muito 
bem no dia da festa.
  A propósito, foi no dia da Apresentação de 
Maria, em 1964, que Paulo VI, na Tercei-
ra Sessão do Concílio Vaticano II, declarou 
Maria, Mãe da Igreja, outro título de glória 
que há muito se esperava. Macedo de Cava-
leiros dedicou-lhe a sua nova igreja matriz.

Pe. Joaquim Leite

Deus não nos 
abandona 

nunca. Devemos 
ter esta certeza no 
coração: Deus não 
nos abandona nunca.
O Ano Santo levou-
nos, por um lado, a 
ter o olhar centrado 
no cumprimento do 
Reino de Deus e, por 
outro, a construir 
o futuro nesta 
terra, trabalhando 
para evangelizar o 
presente, fazendo dele 
um tempo de salvação 
para todos.

Papa Francisco
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// A propósito da nota da Conferência Episcopal

Importa aprofundar o alcance da 
ideologia do género, pois ela repre-
senta uma autêntica revolução antro-
pológica. Reflete um subjetivismo re-
lativista levado ao extremo, negando 
o significado da realidade objetiva. 
Nega a verdade como algo que não 
pode ser construído, mas nos é dado e 
por nós descoberto e recebido. Recu-
sa a moral como uma ordem objetiva 
de que não podemos dispor. Rejeita o 
significado do corpo: a pessoa não se-
ria uma unidade incindível, espiritual 
e corpórea, mas um espírito que tem 
um corpo a ela extrínseco, disponí-
vel e manipulável. Contradiz a natu-
reza como dado a acolher e respeitar. 
Contraria uma certa forma de ecolo-
gia humana, chocante numa época 
em que tanto se exalta a necessidade 
de respeito pela harmonia pré-esta-
belecida subjacente ao equilíbrio eco-
lógico ambiental. Dissocia a procria-
ção da união entre um homem e uma 
mulher e, portanto, da relacionalida-
de pessoal, em que o filho é acolhido 
como um dom, tornando-a objeto de 
um direito de afirmação individual: 
o “direito” à parentalidade.
No plano estritamente científico, ob-
viamente, é ilusória a pretensão de 
prescindir dos dados biológicos na 
identificação das diferenças entre 
homens e mulheres. Estas diferenças 

partem da estrutura genética das cé-
lulas do corpo humano, pelo que nem 
sequer a intervenção cirúrgica nos ór-
gãos sexuais externos permitiria uma 
verdadeira mudança de sexo.
É certo que a pessoa humana não é 
só natureza, mas é também cultura. E 
também é certo que a lei natural não 
se confunde com a lei biológica. Mas 
os dados biológicos objetivos contêm 
um sentido e apontam para um desíg-
nio da criação que a inteligência pode 
descobrir como algo que a antecede e 
se lhe impõe e não como algo que se 
pode manipular arbitrariamente. A 
pessoa humana é um espírito encar-
nado numa unidade bio-psico-social. 
Não é só corpo, mas é também corpo. 
As dimensões corporal e espiritual 
devem harmonizar-se, sem oposição. 
Do mesmo modo, também as dimen-
sões natural e cultural. A cultura vai 
para além da natureza, mas não se lhe 
deve opor, como se dela tivesse que se 
libertar.

6. Homem e mulher 
chamados à 
comunhão

A diferenciação sexual inscrita no de-
sígnio da criação tem um sentido que 
a ideologia do género ignora. Reco-

Publicamos ao longo das próximas edições a Carta Pastoral da Conferência 
Episcopal Portuguesa,«A propósito da ideologia do género», para ajudar a 
reflexão sobre este tema:
5. O alcance antropológico da ideologia do género

Nota da Secretaria Episcopal
Nomeações

S. E. R. D. José Cordeiro, Bispo de Bragança-Miranda procedeu às seguintes 
nomeações:

- Provisão N.º 047/2016: Assistente Eclesiástico da Família Kolping de Picote: Padre 
José Manuel Bento Soares.

- Provisão N.º 048/2016: Capelão da Confraria do Divino Senhor Jesus de Cabeça 
Boa, Paróquia de Samil, Arciprestado de Bragança: Padre António Carlos 
Estevinho Pires;

- Provisão N.º 050/2016: Secretariado Diocesano da Educação Moral e Religiosa 
Católica: Diretor: Padre Delfim Jorge Esteves Gomes; Secretário: Jorge Manuel 
Esteves de Oliveira Novo; Tesoureiro: Hélder Alberto Seixas de Sousa; Vogal: 
Alberto Manuel de Sousa Pais.

Secretaria Episcopal, Bragança, 14 de novembro de 2016.

nhecê-la e valorizá-la é assegurar o 
limite e a insuficiência de cada um 
dos sexos, é aceitar que cada um de-
les não exprime o humano em toda a 
sua riqueza e plenitude. É admitir a 
estrutura relacional da pessoa huma-
na e que só na relação e na comunhão 
(no ser para o outro) esta se realiza 
plenamente.
Essa comunhão constrói-se a partir 
da diferença. A mais básica e funda-
mental, que é a de sexos, não é um 
obstáculo à comunhão, não é uma 
fonte de oposição e conflito, mas uma 
ocasião de enriquecimento recíproco. 
O homem e a mulher são chamados à 
comunhão porque só ela os completa 
e permite a continuação da espécie, 
através da geração de novas vidas. 
Faz parte da maravilha do desígnio 
da criação. Não é, como tal, algo a 
corrigir ou contrariar.
A sociedade edifica-se a partir des-
ta colaboração entre as dimensões 
masculina e feminina. Em primeiro 
lugar, na sua célula básica, a família. 
É esta quem garante a renovação da 
sociedade através da geração de no-
vas vidas e assegura o equilíbrio har-
monioso e complexo da educação das 
novas gerações. Por isso, nunca um 
ou mais pais podem substituir uma 
mãe, e nunca uma ou mais mães po-
dem substituir um pai.


