
HOMILIA NO MOSTEIRO DOS JERÓNIMOS – Lisboa, 10 de Junho de 2011
(na Missa dos Combatentes do  Ultramar)

Sua Alteza Real Dom Duarte, Duque de Bragança;

Ex.mo Senhor General José Armando Vizela Cardoso, Dig.mo Presidente da Comissão Executiva
do Encontro Nacional de Combatentes, Ano 2011.

Ilustríssimos Combatentes e Famílias;

Senhores Padres,

Irmãos e Irmãs em Cristo!

Damos graças a Deus que nos reuniu hoje aqui neste belíssimo templo dos Jerónimos para 

louvar o Deus altíssimo, Criador do céu e da terra, Aquele que formou os povos e nações da Terra. 

A Ele louvor e glória para sempre. Sim louvamos o Senhor, porque Ele na sua infinita bondade 

formou a Nação portuguesa. Constituiu o Povo Português com uma vocação universalista, por meio da 

qual, percorrendo as sete partidas do mundo estabeleceu contactos históricos, culturais, sociais e 

religiosos com os povos dos cinco continentes, e especial com os Povos de expressão portuguesa.

E para constituir este Povo com vocação universalista suscitou ao longos dos séculos 

guerreiros, navegadores, comerciantes, exploradores, literatos, cientistas e missionários que, com as 

suas vidas, engrandeceram o nome de Portugal não só neste “rectângulo à beira mar plantado”, mas 

também na América latina, na África e no Oriente.

Na segunda metade do século XX, muitos mancebos abandonaram as suas aldeias e vilas, para 

ir para o Ultramar defender a integridade do Território Nacional, do “Minho a Timor”, dando exemplos 

de sacrifício, dedicação e trabalho, ajudando os seus irmãos das antigas colónias a sair das trevas da 

ignorância, do analfabetismo e do subdesenvolvimento. E desses milhares de jovens mobilizados para o 

Ultramar, muitos perderam a vida e, por lá deixaram os seus restos mortais. Outros regressaram 

mutilados no seu corpo e traumatizados no seu espírito. Outros, protegidos pela graça de Deus e 

beneficiados pela sorte, regressaram aos seus lares sãos e salvos. Mas todos eles animados com o 

mesmo espírito do Dever cumprido: servir a Pátria! Servir Portugal!

 Com valentia partiram para os sertões africanos e para o longínquo Oriente, Índia portuguesa, 

Macau e Timor, enfrentando perigos, emboscadas do inimigo, as intempéries, as doenças e a morte.

E hoje, nesta Basílica dos Jerónimos, os Antigos Combatentes do Ultramar, estão aqui reunidos 

para agradecer a Deus, pelo dom da vida, e, recordar diante do mesmo Deus, Senhor da morte e da vida, 

os seus camaradas, companheiros e amigos que tombaram no campo da batalha e em missão de serviço.

Caros Combatentes do Ultramar:

Celebramos esta Eucaristia no dia litúrgico do Anjo de Portugal. Este privilégio de ter a festa do 

Anjo da Guarda de Portugal, no dia 10 de Junho, Dia de Portugal, foi concedido pelo Papa de feliz 

memória, Pio XII (Papa de 1939 a 1958).

“Portugal sabia há muito que tinha um anjo-de-guarda. Com toda a Igreja, acreditava na 

existência dos anjos-da-guarda. E até acreditava na existência de anjos-de-guarda de países, como vem 

afirmado na Escritura (Dn 10, 13 e 20-21), mas nada sabia sobre o seu.

 A procissão do Anjo Custódio de Portugal fora instituída para o terceiro domingo de Julho, por 

carta de D. Manuel I (rei de 1495 a 1521) de 6 de Julho de 1504, dirigida à Câmara de Coimbra, tendo 

sido autorizada pelo Papa Júlio II (1503-1513). Por isso há muito que havia imagens do anjo guardião 

um pouco por todo o País, como na Capela do Santíssimo na Basílica do Convento de Mafra, dos três 

Arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael.



No século XX, os pastorinhos de Aljustrel, Lúcia, Francisco e Jacinta viram o Anjo de Portugal, 

em 1916. Inicialmente o Anjo apresentou-se como Anjo da Paz. Nos acontecimentos de Fátima, 

apareceu em 1916 um anjo por três vezes aos pastorinhos, mas a Lúcia só inseriu esta aparição na sua 

“Segunda memória”, em 1937. Na Primavera desse ano, os três pastorinhos estavam no declive do 

monte do cabeço, para fugir a uma chuva miudinha, refugiaram-se numa gruta para merendar e rezar o 

terço, como de costume. Acabada a oração e tendo cessado a chuva, começaram a brincar às pedrinhas. 

E eis que um vento forte sacudiu as árvores e eles olharam para ver o que acontecia. Viram então que 

sobre o olival alguém se aproximava deles. Viram que se tratava de um jovem de uns 14 a 15 anos, mais 

branco que a neve, que o sol tornava transparente como cristal e duma grande beleza. Ao chegar perto 

deles, disse-lhes: - “Não temais! Sou Anjo da Paz! Orai comigo”.

Depois ajoelhou-se, curvando o rosto até ao chão. As crianças imitaram-no e repetiram com ele: 

“Meu Deus, eu creio, espero e amo-vos. Peço-Vos perdão para os que não crêem, não adoram, não 

esperam e não vos amam”.

No Verão desse mesmo ano, o Anjo tornou a aparecer, desta vez junto do poço na casa de 

Lúcia. De repente, aparece-lhes de novo o anjo, que disse: - “Que fazeis? Orai, orai muito! Os Corações 

de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia”.

Lúcia perguntou: - “Que havemos de fazer?”

- “De tudo o que puderdes, oferecei um sacrifício em acto de reparação pelos pecados com que 

Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores. Eu sou o Anjo de Portugal”. A partir desse 

momento, Lúcia e os seus primos começaram a cumprir o que o Anjo lhes ordenara.

Ao longo dos tempos, alguns portugueses identificaram o Anjo de Portugal com o próprio chefe 

dos exércitos celestes, o grande São Miguel (Dn 10,12).

O Anjo Custódio de Portugal chama a si Anjo da Paz. Visitou Portugal, no período em que 

Portugal estava envolvido na Primeira Grande Guerra (1914-1918). Desde então, fortaleceu-se a 

devoção a esse poderoso protector.

Caros Irmãos:

Ao celebrarmos esta festa litúrgica no Dia de Portugal, devemos estar cientes de uma coisa: 

Que Deus continua a proteger Portugal. Que o Anjo de Portugal, o Anjo da Paz continua a velar por 

Portugal e pelos Portugueses. E nós como bons protegidos do Anjo, temos também as nossas obrigações 

para com o nosso protector. 

São Bernardo (1153), que mandou os seus monges cistercienses para Portugal nos séculos XI e 

XII, falando dos anjos dizia: “Digo-vos isto meus irmãos, para que de hoje em diante tenhais maior 

confiança nos santos Anjos e invoqueis com maior familiaridade o seu auxílio em todas as necessidades, 

e também para que procureis tornar a vossa vida digna da sua presença, conciliar cada vez mais os seus 

favores, captar a sua benevolência, implorar a sua clemência. (…) Por isso, se nos é tão necessária a 

companhia familiar que se dignam ter connosco os Anjos, evitemos com todo o cuidado ofendê-los e 

exercitemo-nos com generosidade nas coisas que lhes agrada e deleite encontrar em nós: sobriedade, 

castidade, pobreza voluntária, frequentes gemidos e súplicas ao Céu, orações com lágrimas e de coração 

atento. Mas o que acima de tudo exigem de nós os Anjos da paz, é a união e a paz” (Sermão, Oficio 

divino, vol. III, p. 1653).

Caros Antigos Combatentes, ao celebrarmos hoje, o Dia de Portugal, devemos pensar nas 

nossas responsabilidades de cidadãos que devem continuar a trabalhar pelo desenvolvimento integral de 

Portugal. Desenvolvimento económico, político, social e cultural. Para esta ingente tarefa, requer-se de 

todos os cidadãos compromisso, de todos para participar activamente na construção do País, em todos 

os aspectos humanos morais e espirituais. Permiti-me que dê um realce, ao aspecto da educação e 

formação para e nos valores morais e éticos. Os políticos, os militares, os economistas, procurarão 

estratégias adequadas para o desenvolvimento social e político do País. O País será tanto mais 

desenvolvido, mais justo, mais social quanto os seus construtores forem educados nos valores morais. 



Nós como cidadãos responsáveis, procuraremos sublinhar o aspecto moral e espiritual deste 

desenvolvimento. É tempo de voltarmos a procurar os melhores projectos para o progresso moral e 

espiritual das pessoas. É tempo de procurar para os cidadãos uma nova ética civil que tem como base a 

dignidade da pessoa humana, a igualdade da mesma, prescindindo da raça sexo, religião, etc, a 

solidariedade da família portuguesa, pois toda ela forma um todo e é interdependente.

Neste dia da raça, é importante a formação das pessoas e de novas gerações no sentido do Bem

Comum acompanhado do interesse efectivo pelo bem-estar do meio e do mundo; a vivência de algumas 

virtudes humanas fundamentais como a verdade, a justiça, lealdade, rectidão, honestidade.

Caros Combatentes: Os homens definem-se mais pelo carácter ético ou moral que imprimem às 

suas vidas, do que por quaisquer outras habilitações ou categorias humanas. Corremos o perigo, mais do 

que nunca, do vazio ético na vida pessoal, familiar, profissional, social e política… Corremos 

igualmente o perigo de dar mais importância ao “ter” do que ao “ser” da pessoa humana… Daqui a 

urgência, se não queremos viver numa sociedade anti-humana, de uma séria educação moral para todos. 

Educação que, para o ser, deve estar muito atenta aos conteúdos éticos e à pessoa destinatária desses 

conteúdos, pois uma pessoa só está eticamente educada na medida em que descobrir e livremente 

assumir, por convicção, os valores éticos. Ai da sociedade e do homem que só se interessam por 

determinados fins materiais, sem olhar à honestidade de meios e à bondade do coração e da vida! Será 

um mundo da selva, mas não do Homem. “Os lugares mais quentes do inferno são reservados para 

aqueles que, em épocas de crise moral, se mantêm na neutralidade” (Dante, 1 de Junho de 1265-14 de 

Setembro 1321, Autor da Divina Comédia). 

Os Antigos Combatentes, além de serem cidadãos, são também cristãos. Nesta oportunidade, 

tomo a liberdade de recordar as palavras do Concílio Vaticano II, quando os Bispos do Mundo inteiro se 

dirigiam aos leigos: “Os leigos exercem a missão no mundo, acima de tudo, pela coerência de vida com 

a Fé pela qual se tornam a luz do mundo; pela sua lealdade em todos os negócios, com a qual atraem a 

todos ao amor na verdade e do bem e, finalmente, a Cristo e à Igreja; pela caridade fraterna, pela qual se 

tornam participantes das condições de vida, dos trabalhos, dos sofrimentos e das aspirações dos irmãos, 

dispõem insensivelmente os corações de todos para a acção de graças salutar; pela plena consciência do 

seu papel na construção da sociedade, o que os leva a esforçarem-se por impregnar de magnanimidade 

cristã a sua actividade doméstica, social e profissional” (AA, n.13).

“É tarefa própria dos fiéis leigos, anunciar o Evangelho com um exemplar testemunho de vida, 

radicada em Cristo e vivido nas realidades temporais: família, compromisso profissional no âmbito do 

trabalho, da cultura, da ciência e da investigação; exercício das responsabilidades sociais, económicas, 

políticas. Todas as realidades humanas seculares, pessoais e sociais, ambientes e situações históricas, 

estruturas e instituições são o lugar próprio do viver e do agir dos cristãos leigos. Estas realidades são 

destinatárias do amor de Deus; o empenhamento dos fiéis leigos, deve corresponder a esta visão e 

qualificar-se como expressão da caridade evangélica: “O estar e o agir no mundo são para os fiéis leigos 

uma realidade, não só antropológica e sociológica, mas também e especificamente teológica e eclesial” 

(CDSI, nº 543).

Caros irmãos peçamos ao Senhor nesta Eucaristia, nos ajude a ser sal da terra e luz do mundo.

Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja e Rainha de Portugal nos ajude a sermos infatigáveis 

combatentes contra o mal e a sermos defensores dos verdadeiros valores humanos e cristãos.

Assim seja!

Lisboa, 10 de Junho de 2011.
Dom Carlos Filipe Ximenes Belo, SDB
Administrador Apostólico emérito de Dili (Timor-Leste)
Prémio Nobel da Paz 1996.


