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Arcebispo de Évora 

HOMILIA DA SOLENIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 
 

DIA 19-06-2020 
 

       Ao celebrarmos hoje a Missa Crismal, integrada na Solenidade do Sagrado Coração de 
Jesus e na Jornada Mundial de Oração pelos Sacerdotes, em virtude de em Quinta-Feira Santa 
se ter tornado impossível a celebração da Missa Crismal devido ao estado de confinamento, 
originado pela Pandemia de Covid-19, é nosso desejo integrar hoje a celebração jubilar de 
dois Presbíteros, em celebração de Bodas de Ouro e de quatro Presbíteros, em celebração 
de Bodas de Prata.  

A estes juntamos a feliz celebração do trigésimo segundo aniversário de ordenação 
episcopal (19 de Junho de 1988) do Ex.º e Reverendíssimo Sr. D. Manuel Madureira Dias, 
digníssimo Bispo Emérito do Algarve, dando graças pela sua presença entre nós, nesta sua 
cidade de Évora. Ao Sr. D. Manuel desejamos saúde e longa vida. Bendito seja Deus pelo seu 
ministério, magistério, e testemunho de vida.  

Juntamos ainda à nossa alegria o louvor pelo Dom da vida e da vocação, concedida por 
Deus, ao Rev.º Padre Sezinando, ultimamente no meio de nós, a viver na nossa Arquidiocese 
de Évora.  

Saúdo, Sua Ex.ª Rev.ma o Sr.  Arcebispo D. José Alves, o Reverendíssimo Cabido e 
demais Presbíteros, os estimados Diáconos, os caríssimos seminaristas, os Consagrados e 
Consagradas, os Membros do Apostolado da Oração, a Comunicação Social presente, e seja-
me permitido poder dirigir-me a cada um dos Presbíteros em celebração jubilar: 
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EM CELEBRAÇÃO DE BODAS DE OURO 

Reverendo Cónego Júlio Manuel Roxo Rodrigues 
 

       Fez a sua formação Teológica e Filosófica no Seminário de Évora, tendo sido ordenado 
em 28 de junho de 1970, em Mora, pelo saudoso Sr. Arcebispo D. David de Sousa. 

       Foi Pároco em várias localidades nomeadamente Avis, Alcórrego e Maranhão e é 
actualmente o Pároco de Fronteira, Ervedal, Figueira e Barros e Vale Maceira. 

       Exerceu as funções de Provedor da S.C.M. de Fronteira e Professor e Diretor Pedagógico 
do Externato Rainha Santa. 

 

Reverendo Padre Manuel Luís Sanches Manso 
 

       Fez a sua formação Teológica e Filosófica no Seminário de Évora, tendo sido ordenado, no 
Torrão, em 2 agosto de 1970, pelo saudoso Sr. Arcebispo D. David de Sousa. 

       Foi Pároco em diversas localidades nomeadamente: Torrão; Monsaraz; S. Romão e 
Oriola, e actualmente é Pároco de Viana do Alentejo, Aguiar e São Bartolomeu do Outeiro. É 
ainda Vigário da Vigararia de Alcácer do Sal.   

 

EM CELEBRAÇÃO DE BODAS DE PRATA 

Reverendo Padre Alberto Aniceto Dâmaso D’Angala 
 

       Fez a sua formação Teológica e Filosófica no Seminário do Sagrado Coração de Jesus em 
Luanda, e ordenado, em 20 de agosto de 1995, na Arquidiocese do Lubango, pelo Sr. 
Arcebispo D. Franklim da Costa.  

       Em Angola desempenhou várias funções: 

• Pároco da Paróquia de S. Pedro de Chilia, durante 4 anos 
• Ecónomo da Diocese do Lubango, durante 8 anos  
• Director do Instituto de ciências Religiosas de Angola, onde também foi professor das 

cadeiras de Introdução à Sociologia e História Universal. 
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• Director Espiritual do Seminário Propedêutico de S. José, no Lubango. 
• Professor de Antropologia Filosófica no Seminário Maior do Lubango. 

       Veio para Portugal em 2005 para iniciar os seus estudos em Sociologia. Foi Vigário 
Paroquial da Paróquia de N. ª Sr.ª de Fátima, em Évora, durante 9 anos, e seu Administrador 
Paroquial durante 3 meses. 

       Foi Pároco das Paróquias do Alandroal, Juromenha, Monte Juntos-Capelins, Rosário, S. 
Brás dos Matos, Terena e Santiago Maior e é actualmente Administrador Paroquial das 
Paróquias de Boa-Fé e São Sebastião da Giesteira e Pároco de Santa Sofia. 

       Licenciou-se em Sociologia pela Universidade de Évora da qual é agora Mestrando. 

 

Reverendo Padre António Justino Filho 
 

       Fez os seus estudos Teológicos e Filosóficos no Seminário Maior de Ribeirão Preto, tendo 
sido ordenado em 18 de fevereiro de 1995, em Barretos, Estado de S. Paulo, Diocese de 
Barretos, pelo Sr. Bispo D. Pedro Fré. 

       Em Barretos, no Brasil, foi Pároco, durante 9 anos, na Paróquia de S. José, Reitor do 
Seminário Maior dessa cidade e Director Espiritual do MCC da Diocese de Barretos. 

      Ingressou na Comunidade Canção Nova com as funções de formador em 2012 e, em 2014, 
veio para Portugal exercer essas mesmas funções.  

       Actualmente, para além dessa função de formador na Comunidade Canção Nova, é 
Pároco de Mourão e Director Espiritual dos Centros de Ultreia de Mourão e Évora. 

 

Reverendo Padre José Mombo Lelo 
 

       Fez os seus estudos Teológicos e Filosóficos no Seminário Cardeal Emille Biaymenda de 
Brazzaville – República do Congo, tendo sido ordenado em 9 de junho de 1995, em Luanda, 
pelo Sr. Bispo D. José Próspero Puaty. 

       Chegou à Arquidiocese de Évora em 2002 e é actualmente Pároco das Paróquias de 
Alqueva, Amieira, Monte do Trigo, Portel, Vera Cruz e São Manços. 
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Reverendo Padre Marcelino José Moreno Caldeira 
        

       Fez os seus estudos Teológicos e Filosóficos no Seminário Maior de Évora, tendo sido 
ordenado em 9 de julho de 1995, em Mourão, pelo saudoso Sr. Arcebispo D. Maurílio de 
Gouveia. 

       Foi Pároco de muitas Paróquias nomeadamente Coruche, Santo Estevão, Branca, 
Biscainho, Benavente, Cano, Casa Branca, Santa Vitória do Ameixial, S. Bento do Ameixial, 
Orada, N. ª Senhora das Neves e São Bartolomeu, em Borba. 

       Depois de passar pelo Seminário de S. José, em Vila Viçosa, como Prefeito de Estudos, é 
actualmente Pároco das Paróquia de Azervadinha, Biscainho, Branca, Rebocho, Santana do 
Mato e Capelão da S.C.M. de Coruche. 

 

       Com estes Irmãos e Amigos no Ministério Sacerdotal Ordenado, proclamamos com o 
Salmista que: A bondade do Senhor permanece eternamente sobre aqueles que O amam».  

       A Primeira Leitura propõe à nossa reflexão os versículos 6 a 11 do Capítulo 7 do Livro do 
Deuteronómio, que dividindo-se em três grandes discursos atribuídos a Moisés, a passagem 
que acolhemos pertence ao segundo discurso. Nesta citação, hoje proclamada, Moisés 
apresenta os fundamentos da Aliança e as determinações da Lei. O texto proclamado 
apresenta-nos um povo consagrado, no contexto de um tema muito vincado na pedagogia e 
didática de Deus, ou seja, na eleição de Israel por Jahvé, baseado na fidelidade às promessas 
por Ele feitas aos Patriarcas. 

       Neste texto, o Autor Sagrado sintetiza o programa e o caminho que poderão fazer de 
Israel uma nação restaurada na Aliança, segundo os ideias dos tempos radicais da caminhada 
no deserto, num “hoje” de eterno presente, o Kairós misericordioso e salvador de Deus, 
experimentado e testemunhado a cada momento da peregrinação deste Povo.  

       Jahvé mostra-se a Israel como um Deus interessado no seu povo. O interesse do Senhor, 
porém, não provém da grandeza de Israel pois é um povo pobre, pequeno, insignificante no 
contexto dos povos da época. Outros povos podiam despertar maior interesse. Deus ama o 
seu povo com um amor primeiro, voluntário, livre, sem qualquer exigência para além da 
reciprocidade do amor. Este é o Deus fiel que fez promessas no passado e quer cumpri-las 
no presente, que libertou do Egipto e quer continuar a libertar. Israel é convidado a deixar-
se render a este amor cumprindo os mandamentos com fidelidade e certeza de que são 
caminho de salvação. 
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       Caros Presbíteros, também no nosso trajeto vocacional o Senhor prendeu-se a nós não 
por sermos os melhores entre todos os homens, o povo mais numeroso entre os povos. O 
Senhor enamorou-se da nossa pobreza. Foi a nossa pequenez e fragilidade que comoveu o 
Seu coração. Alterar esta raiz do amor é perder-se do olhar amoroso de Deus. Deus ama os 
pobres, os pequenos, os pecadores, os oprimidos, os que por si mesmos não podem salvar-
se. Ele vem libertar todo aquele que se encontra na terra da opressão, no Egipto da 
escravidão. É a nós, a cada um de nós, como somos, com a nossa história de fragilidades que 
Ele ama e que ele quer ver livre e feliz. Podemos repetir como Francisco nas suas Armas 
episcopais de Fé: «MISERANDO ATQUE ELEGENDO». 

       Ao celebrarmos neste contexto tão inesperado e atípico de pandemia, experimentamos 
como o espaço e a disponibilidade que criamos em nós para recebermos o abraço de Cristo, 
«faz de nós um reino de Sacerdotes para Deus Seu Pai», como nos lembra a Segunda Leitura, 
constituída pelos primeiros oito versículos do 1º capítulo do Apocalipse, leitura própria da 
Missa Crismal. 

       Participando na unção de Cristo, os seus Discípulos constituem um povo Sacerdotal, um 
Povo messiânico, que leva em si todas as esperanças da Humanidade. Habitando no coração 
dos fiéis como num Templo» (LG 9), o Espírito Santo introduz-nos «na plenitude da verdade» 
(OV 17), «faz a distribuição das graças e dos ofícios» (UR.2) e «realiza a maravilhosa 
comunhão dos fiéis» (UR. 2). Animado assim, pelo Espírito Santo, este Povo prolonga, no 
tempo e no espaço, a acção salvadora de Cristo. Ungidos no Ungido do Senhor, proclamamos 
com o Salmista: «A bondade do Senhor permanece eternamente sobre aqueles que O 
Amam». Eis-nos Missionários da Esperança, que à maneira do Bom Pastor, desejam acolher 
e procurar os sedentos de Esperança. 

      O Evangelho que acaba de ser proclamado diz-nos que os discípulos, os pobres em Espírito 
estão cansados e oprimidos sob o fardo da Lei e das observâncias farisaicas. Jesus chama-os 
à sua liberdade, a um incondicional apego a Ele, ao Seu jugo, único a poder tornar tudo leve, 
porque se apresenta humilde diante de Deus e afável com os homens, pois vem para servir 
e não para ser servido e é no dom total de si à vontade do Pai que se encontra connosco e 
dá por nós a vida, encontrando-A na plenitude da Ressurreição.  

       Também ele tem um jugo a propor: “Tomai sobre vós o meu jugo” (v 29). Jugo aliás bem 
pesado e, por isso, Jesus afirma: «Quem quiser seguir-me, renegue-se a si mesmo, tome a 
sua cruz e siga-me”. Há, porém, uma diferença substancial: foi ele o primeiro a tomar o 
“jugo” e ainda hoje garante levá-lo junto connosco, qual companheiro de Emaús e Bom 
Samaritano da Esperança. Por isso, pode afirmar que o seu jugo é suave e a sua carga é leve. 
Assim, o Cristianismo só é vivido com alegria, quando assumido plenamente em toda a sua 
beleza: quando Cristo caminha ao nosso lado, connosco, na nossa vida. Quem se arrasta atrás 
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do seu jugo, com subterfúgios, duplicidades e compromissos com o mundo imundo, será 
derrubado pelo tédio e abatido pela solidão. Que essa atitude de vida tíbia não empalideça 
de anemia o sim da nossa entrega: «Eis-me aqui, envia-me!», o nosso caminho quotidiano 
de Homem Novo. 

       No Evangelho, Jesus revela em oração, com palavras simples, o coração de Deus que se 
dá a conhecer aos simples e transparentes. E estas palavras servem de introdução para 
manifestar a união com o Pai, de tal modo que, para conhecer Um é necessário conhecer o 
Outro, mas a revelação é feita por Jesus àqueles que Ele entende. O Pai revela-se aos 
disponíveis e transparentes, por isso, Ele convida todos os que andam inclinados sobre si 
mesmos, curvados sobre o peso da vida, autossuficiente, egoísta e materialista, para que 
venham e aprendam uma nova forma de viver, experimentem a liberdade interior dos que 
se desprendem de si, e como o mestre se entregam à vontade do Pai. 

       Como Discípulos Missionários da Esperança somos convidados a ser livres e desprendidos 
das realidades que podem tornar-se um peso na nossa vida. Só tornando-nos simples e 
transparentes poderemos conhecer a Deus e só assim aprenderemos de Jesus que é manso 
e humilde de coração. Estar com Jesus é aprender uma forma nova de viver que pode ser 
loucura aos olhos dos homens, mas será sabedoria aos olhos de Deus. Por isso, caríssimos 
Presbíteros, no projeto da nossa vida Cristã, na qual se alicerça o ministério conferido pela 
Ordem, tem que constar diariamente a Palavra conversão, a peregrinação do Homem Velho 
ao Homem Novo, com variadas experiências de Damasco e Metanoia.  

       Será com o realismo sugerido pelo Papa Francisco que colocaremos no coração de Cristo 
o nosso «Sim generoso». Pois ele diz-nos: «Sabemos que, nessas circunstâncias de 
Pandemia, não é fácil encontrar o caminho a percorrer, e nem sequer faltarão as vozes que 
dirão tudo o que poderíamos ter feito de um modo melhor diante desta realidade 
desconhecida. Os nossos modos habituais de nos relacionarmos, organizarmos, 
celebrarmos, rezarmos, convocarmos e até de enfrentarmos os conflitos foram modificados 
e postos em causa por uma presença invisível que transformou a nossa quotidianidade em 
adversidade. Não se trata apenas de um facto individual, familiar, de um determinado 
grupo social ou de uma terra. As características do vírus fazem desaparecer as lógicas com 
as quais estávamos habituados a dividir ou classificar a realidade. A pandemia não conhece 
adjetivos nem limites, e ninguém pode pensar em se desenrascar sozinho. Todos somos 
atingidos e envolvidos». (cf. Carta aos Padres de Roma 31/05/2020 Solenidade Pentecostes) 

       Francisco, o Pedro dos nossos dias, diz-nos que neste contexto delicado que «Um grande 
desejo meu, inspirando-me nas palavras de São Paulo, é fazer-vos companhia na renovação 
do nosso ardor sacerdotal, fruto sobretudo da ação do Espírito Santo em nossas vidas. 
Perante experiências dolorosas, todos nós precisamos de conforto e encorajamento. A 
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missão a que fomos chamados não comporta ser imunes ao sofrimento, à dor e até à 
incompreensão; pelo contrário, pede-nos para os enfrentar e assumir a fim de deixar que o 
Senhor os transforme e nos configure mais a Ele. «No fundo, a falta dum reconhecimento 
sincero, pesaroso e orante dos nossos limites é que impede a graça de atuar melhor em 
nós, pois não lhe deixa espaço para provocar aquele bem possível que se integra num 
caminho sincero e real de crescimento». (cf. Carta do P. Francisco aos Sacerdotes por ocasião 
do 160º aniversário da morte do Santo Cura S’Ars 04/08/2020))  

       Caros irmãos no Sacerdócio Ministerial, dentro de momentos vamos proceder à 
Renovação das Promessas Sacerdotais, a partir da nossa debilidade, vamos renovar o nosso 
«Sim Quero», confiantes na fidelidade de Deus, à promessa de que permanece sempre 
connosco, e conscientes da sua Misericórdia face às nossas debilidades e incoerências. Pois 
«Queremos viver mais intimamente ligados a Cristo e configurarmo-nos com Ele, 
renunciando a nós mesmos e permanecendo fiéis aos compromissos que, por amor de Cristo 
e da sua Igreja, aceitámos alegremente no dia da nossa ordenação sacerdotal». É também 
nosso firme propósito «permanecer fiéis dispensadores dos mistérios de Deus na celebração 
eucarística e nas outras ações litúrgicas e desempenhar fielmente o ministério da pregação, 
como seguidores de Cristo, Cabeça e Pastor, sem ambicionar bens temporais, mas movidos 
unicamente pelo zelo das almas». 

       Perante a consciência dos nossos limites e incapacidades, rezamos como a Santa 
Medieval, que viveu na época da conclusão desta catedral, a monja beneditina, Gertrudes de 
HELFTA (1256-1301). «Recebe-me na misericordiosa proteção do teu divino coração, e 
prende-me ao teu amor, para que eu viva inteiramente para Ti. Faz-me mergulhar no vasto 
mar da tua profunda misericórdia, confia-me às entranhas da tua bondade 
superabundante.  

       Chama-me a Ti com a voz intensa do Teu amor, recebe-me no calor do Teu perdão, 
infinitamente misericordioso. Pelo sopro da doçura do Teu espírito, puxa-me para Ti e atrai-
me, porque a minha alma foi seduzida por Ti, ó Jesus, mais caro de todos quantos são caros. 
Ámen». 

        Como vosso Bispo peço-vos: «rezai também por mim, para que seja fiel ao ministério 
apostólico que me foi confiado e seja imagem, cada mais viva e perfeita, de Cristo 
sacerdote, Bom Pastor, Mestre e Servo de todos».  

       Que a Mãe da Igreja e Rainha dos Apóstolos, continue a ser a educadora da nossa Fé e 
do nosso Amor a Cristo. Ámen! 

+ Francisco José Senra Coelho 

Arcebispo de Évora        
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