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um serViço às pessoas em 
situação de priVação de 
liberdade e a toda a sociedade 

A Pastoral Penitenciária de Portugal 
é a ação pastoral da Igreja católica 
em Portugal relacionada com o 
meio prisional. Trata‑se de um servi‑
ço inserido no Secretariado Nacio‑
nal da Pastoral Social e diretamente 
dependente da Comissão Episcopal 
da Pastoral Social e da Mobilidade 
Humana, da Conferência Episcopal 
Portuguesa. Este Serviço é dinami‑
zado, a nível nacional, por uma Equi‑
pa de Coordenação Nacional da 
Pastoral Penitenciária que exerce a 
sua ação em conjunto com as vinte 
Dioceses e os cinquenta estabele‑
cimentos prisionais de todo o país 

procurando estar atenta à realidade 
prisional em geral e, de um modo 
especial, às pessoas em situação de 
privação de liberdade e contexto 
envolvente. 
O Serviço da Pastoral Penitenciária 
de Portugal, diretamente associado à 
ação social da Igreja Católica abran‑
ge os níveis da prevenção, prisão e 
reinserção, tendo em conta três 
grandes áreas de atuação: a área re‑
ligiosa, a área jurídica e a área social, 
numa lógica de intervenção global 
onde é necessário ter em conta o 
quadro legislativo em vigor (sobre‑
tudo, o Decreto‑Lei n.º 252/2009, 

coordenação nacional da pastoral penitenciária            
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de 23/09 e a Lei n.º 115/2009, de 
12/10) e procurar as melhores res‑
postas para esta problemática que 
abrange toda sociedade em geral e 
as pessoas em situação de privação 
de liberdade em particular. De acor‑
do com esta lógica de atuação, este 
Serviço rege‑se, em traços gerais, 
pelos seguintes três grandes obje‑
tivos: a) Prevenir a delinquência; b) 
Levar a paz e a serenidade de Cristo 
Ressuscitado àqueles que estão em 
situação de privação de liberdade; 
e c) Oferecer a quem delinquiu um 
caminho de reabilitação e (re)inser‑
ção positiva na sociedade. Para a 
prossecução destes objetivos, a Pas‑
toral Penitenciária norteia‑se por 
uma Pastoral de encontro pessoal, 
acolhimento, liberdade, comunhão, 
esperança, promoção e integração. 
A Igreja católica em geral e a ação 
social da mesma em particular, 
através dos Serviços associados à 
Coordenação Nacional da Pastoral 
Penitenciária, em virtude da sua 
identidade e missão, deve estar cada 
vez mais atenta a esta realidade, pro‑
curando caminhos de dignificação e 
de (re)inserção das pessoas que se 
encontram em situação de privação 

de liberdade, bem como das pessoas 
que as envolvem, seja a nível pessoal, 
familiar, profissional e/ou institucio‑
nal. Estes Serviços são também um 
contributo para toda a sociedade, 
pois, a realidade prisional tem a ver 
com todos enquanto membros de 
uma comunidade de onde provêm 
e para onde voltam as pessoas que 
se encontram, temporariamente, em 
situação de privação de liberdade. 
Neste contexto, a Pastoral Peniten‑
ciária de Portugal tem assumido, ao 
longo dos últimos anos, três grandes 
preocupações que orientam a sua 
ação: a) uma crescente formação e 
acompanhamento dos agentes asso‑
ciados à Pastoral Penitenciária em 
Portugal, assistentes espirituais e 
religiosos, colaboradores e voluntá‑
rios, seja através de encontros, seja 
através da elaboração e dissemina‑
ção de materiais facilitadores da sua 
ação pastoral; b) a valorização do 
tempo da pessoa em situação de 
privação de liberdade, com a pro‑
cura da sua rentabilização e sentido, 
seja a nível reflexivo, seja a nível da 
sua (re)inserção social; e c) uma 
aposta numa reinserção positiva na 
sociedade da pessoa que esteve em 
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situação de privação de liberdade, 
procurando espaços de acolhimen‑
to, postos de trabalho e um acom‑
panhamento efetivo. 
Os desafios, neste âmbito pastoral, 
para cada cristão, são múltiplos, es‑
tando o seu alcance à medida da ra‑
zão e, sobretudo, do coração de cada 
um. Assim, cada cristão é desafiado: 
a) a interessar‑se pelas prisões e pe‑
las pessoas em situação de privação 
de liberdade enquanto assunto que 
a todos diz respeito; b) a tornar‑se 
colaborador ou voluntário prisio‑
nal, ligado aos serviços da Pastoral 
Penitenciária; c) a contribuir para 
a intervenção da Igreja católica em 
meio prisional (a nível da preven‑
ção, da prisão, e da reinserção); d) a 
colaborar na procura de caminhos 
de dignificação e de (re)inserção de 
pessoas em situação de privação de 
liberdade; e) a colaborar com recur‑
sos materiais, de acordo com solici‑
tações da Pastoral Penitenciária; f) a 
organizar sessões temáticas sobre 
prisões e pessoas em situação de 
privação de liberdade, na sua zona de 
influência; g) a organizar campanhas 
de solidariedade em favor de pessoas 

em situação de privação de liberda‑
de, na sua terra/ região; h) a solicitar 
a colaboração dos serviços de Pas‑
toral Penitenciária a nível local e/ou 
nacional; i) a contactar os Serviços 
da Pastoral Penitenciária, comentar 
as suas notícias, fazer sugestões, etc.. 

A realidade prisional em Portugal, 
nas suas múltiplas dimensões, re‑
comenda, assim, o fomento de um 
envolvimento crescente de pessoas 
e instituições capazes de constituir 
uma mais valia para o processo de 
(re)inserção de pessoas em situação 
de privação de liberdade, a começar, 
pois, por um envolvimento mais 
intenso e coordenado da Igreja 
Católica, seja a nível pessoal, seja a 
nível comunitário, seja ainda a nível 
institucional. 

Portuguesa
Caritas´
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Número total de reclusos existen‑
tes em Portugal: 13371 
Número total de estabelecimentos 
prisionais: 50 
Capacidade/Lotação dos estabeleci‑
mentos prisionais: 12895 
Taxa de ocupação: 102,5% 
Taxa de Preventivos: 15,7% 
Taxa de condenados: 84,3% 
Taxa de homens: 94% 
Taxa de Mulheres: 6% 
Taxa de reclusos nacionais: 84,2% 
Taxa de reclusos estrangeiros: 15,8% 
(Fonte: http://www.dgsp.mj.pt, 01/03/2018)

Há ainda em Portugal seis (6) Cen‑
tros Educativos com cerca de 200 
jovens, onde se encontram adoles‑
centes entre os 12 e os 16 anos 
(Fonte: Comissão de Acompanhamento e 
Fiscalização dos Centros Educativos)
A nível da assistência espiritual e reli‑
giosa católica prisional, presente em 
todos os estabelecimentos prisio‑
nais do país, o número de assisten‑
tes espirituais e religiosos católicos 
prisionais é de 44 (41 sacerdotes, 
2 diáconos permanentes e 1 irmã 
religiosa); por sua vez, o número de 
colaboradores e voluntários ligados 
à Igreja Católica estima‑se em cerca 
de cinco centenas (500 pessoas) 

Portuguesa
Caritas´

a realidade prisional em 
portugal
alguns dados atuais
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Fundamentação 
teológico‑pastoral da 
pastoral penitenciária 

A pessoa que se encontra em plena 
liberdade ou aquela que está presa 
ou privada temporariamente da sua 
liberdade são iguais: em deveres, di‑
reitos e dignidade. A única alteração 
na liberdade que a prisão provoca 
na pessoa que é condenada a um 
período determinado de reclusão é 
somente ao nível da sua mobilidade, 
porque a condiciona tanto a nível de 
espaço como a nível de tempo. O 
período de detenção não priva nem 
anula os direitos fundamentais da 
pessoa que se encontra a cumprir 
uma pena de prisão, independente‑
mente da causa que a determinou. 
O mesmo acontece com a sua digni‑

dade. A pessoa que se encontra pri‑
vada da sua liberdade, em nenhum 
momento do seu processo criminal 
(consumação do ato, julgamento, 
condenação, detenção e reinser‑
ção) é desprovida da sua dignidade, 
porque a dignidade da pessoa é 
permanente e inalterável. São João 
Paulo II, na Carta que escreveu para 
o Jubileu dos Cárceres (ano 2000), 
lembra ‑nos que “todo o tempo é de 
Deus, incluindo o tempo da deten‑
ção”. Por conseguinte, este tempo 
“deve ser vivido na plenitude e ser 
oferecido a Deus como ocasião de 
verdade, de humildade, de expiação 
e de fé” (cf. nº3.a). À pessoa privada 

José carlos costa, área religiosa
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temporariamente da sua liberdade 
não se chama “o(a) preso(a)” ou 
“o(a) criminoso(a)”, mas uma pes‑
soa que tem nome, tem identidade 
própria e dignidade. Tratando‑se de 
uma pessoa ferida, carente a vários 
níveis, de bens materiais, do afeto 
familiar, dos bens da fé, dos direitos 
de cidadania, do amor fraterno, an‑
tes de ser julgada e condenada, não 
deve ser rotulada, estigmatizada ou 
reduzida a um adjetivo pejorativo de 
exclusão e discriminatório. 
Afinal quem é a pessoa para Deus 
e para nós? Na Bíblia encontramos 
várias expressões que aludem a esta 
questão. “Quem é a pessoa para que 
Deus se ocupe dela?”, questiona o 
salmista (Salmo 8,4) apresentan‑
do algumas dúvidas a respeito da 
natureza da pessoa. No livro de 
Job (Job 7, 17‑18) deparamos com 

uma questão semelhante à do sal‑
mista, através da qual Job procura 
interpretar o sentido do sofrimen‑
to humano e conhecer a comple‑
xidade da pessoa, no sentido de a 
compreender e valorizar: “Que é o 
homem, para lhe dares importância 
e fixares nele a tua atenção…?” (Job 
7,17). Em teologia, tudo tem origem 
em Deus e acredita‑se que tudo 
volte para Ele. O Livro do Génesis 
revela‑nos que todas as pessoas são 
iguais e possuem a mesma dignidade 
(Gn 1,26‑28). Deus criou o homem 
e a mulher, não de acordo com as 
suas espécies (como aconteceu 
com a vegetação e os animais), mas 
segundo a Sua vontade, imagem 
e semelhança (Gn 1,27). Todas as 
pessoas foram criadas à imagem e 
semelhança de Deus. É aqui que en‑
contramos a fundamentação de to‑
dos os direitos e deveres da pessoa 
em qualquer momento da história. 
A pessoa, enquanto livre, autónoma 
e responsável, é chamada à convi‑
vência com as demais pessoas e a 
permanecer em diálogo com Deus. 
Deste modo, dá continuidade à obra 
criadora de Deus. O primeiro livro 



9

a aliança do pensar e do fazer

da Bíblia que nos fala de prisões é, 
precisamente, o livro de Génesis. A 
primeira personagem bíblica a fazer 
a experiência prisional foi José (Gn 
39,19‑20). Depois da prisão de José, 
várias pessoas da Bíblia fizeram a 
experiência da privação da liberda‑
de, de forma temporária ou definiti‑
va, entre elas, Jeremias (Jer 32, 2 ‑3); 
João Baptista (Mt 14, 4; Mc 6,18); Pe‑
dro (Act 4,5; 12, 1‑4); Paulo (Fl 1,21); 
e Jesus Cristo (Mt 26, 47‑57; 27, 26). 
Todas estas experiências prisionais 
consistiram em momentos de revi‑
talização e libertação interior para 
o recluso. O relato da ação liberta‑
dora de Deus na saída do povo de 
Israel do Egipto é também um belo 
exemplo da justiça de Deus para 
com o seu povo oprimido. Deus dá 
ao povo de Israel a possibilidade de 
restabelecer a relação, o diálogo e 
voltar à vida livre e plena.  Ao longo 
da História da Salvação, Deus foi 
revelando algumas “leis/ códigos” de 
orientação para a humanidade. Com 
estes códigos de inter ‑relação (na 
relação fraterna, entre Deus ‑Huma‑
nidade e entre esta e Deus) é criada 
a relação amorosa entre o Deus que 

liberta e um povo desnorteado e es‑
cravizado. Porém, Deus não se cansa 
em perdoar e reabilitar, afirmando: 
“Eu sou o Senhor que te cura” (Ex 
15, 26). No Decálogo dos Manda‑
mentos, Deus enumera algumas leis 
de conduta moral e social, apelando 
ao respeito pela vida humana e bens 
alheios: “…Não matarás…, não rou‑
barás …” (Ex 20, 2‑17). Assim, a vida 
da pessoa pode tornar‑se uma vida 
de paz, harmonia, perdão e amor, ou 
de revolta, ódio, inveja e escravidão. 
Mas se a pessoa insiste em escolher 
um caminho errante, Deus, através 
do Seu Filho Jesus Cristo, permane‑
ce fiel e disponível para nos libertar, 
ao prometer ficar connosco para 
sempre: “Estarei convosco até ao 
fim dos tempos” (Mt 28, 20). 
A Igreja procurou sempre atender 
pastoralmente, segundo as possi‑
bilidades legais e circunstanciais 
de cada momento, os homens e 
as mulheres privadas de liberdade, 
através de pessoas preparadas e 
especialmente vocacionadas nas 
comunidades cristãs e nos institu‑
tos religiosos. A partir do momento 
que o primeiro homem (Adão) e a 
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primeira mulher (Eva) tiveram que 
criar uma relação de convivência e 
respeitar os bens que são comuns a 
todos, depararam‑se com inúmeras 
dificuldades (Gn 2,17). Mas a mise‑
ricórdia de Deus manifestou ‑se a 
favor da humanidade, mostrando a 
Sua capacidade de perdoar, de res‑
gatar e libertar todas as pessoas: “Eu 
vi”, diz o Senhor; “a opressão do 
meu povo (…), e ouvi o seu clamor; 
conheço (…) os seus sofrimentos. 
Desci a fim de o libertar (…)” (Ex 
3,7‑9). Porque, o que Deus deseja, 
de verdade, é a conversão do peca‑ 
dor, que ele volte à casa do Pai e à 
sua chegada que se faça festa (Lc 15, 
11‑32 ‑ Parábola do filho pródigo). É 
também responsabilidade de toda a 
Igreja libertar os nossos irmãos que 
estão a sofrer e a experimentar a 
privação de liberdade.
No Novo Testamento é em Jesus 
que encontramos a principal fun‑
damentação Teológica da Pastoral 
Penitenciaria. Jesus inicia a sua ação 
messiânica anunciando a Boa Notí‑
cia de Seu Pai. Não se trata de uma 
ética, uma doutrina ou um conceito, 
mas de uma pessoa, o próprio Jesus 

com a sua Palavra e ações liberta‑
doras e portadoras de salvação. Os 
Evangelhos apresentam Jesus Cristo 
e o seu modelo de intervenção, em 
geral, e dos presos, em particular. Ele 
próprio nasceu pobre, esteve preso 
e foi executado. Na sinagoga de Na‑
zaré, Jesus anuncia publicamente o 
seu programa (eu diria, Pastoral) de 
ação a desenvolver junto daqueles e 
daquelas que se situam nas margens 
periféricas da sociedade, ao afirmar: 
“O Espírito do Senhor está sobre 
mim, porque me ungiu para anunciar 
a Boa‑Nova aos pobres; enviou‑me a 
proclamar a libertação aos cativos e, 
aos cegos, a recuperação da vista; a 
mandar em liberdade os oprimi‑ dos, 
a proclamar um ano favorável da 
parte do Senhor” (Lc 4, 18‑19). Jesus 
veio para libertar e salvar todas as 
pessoas em geral, mas preferencial‑
mente os que sobrevivem nas redon‑
dezas dos principais centros urbanos 
atuais, identificando‑se com cada um 
deles: “…Porque tive fome e destes 
‑me de comer; sede e destes‑me de 
beber, era peregrino e recolheste‑me, 
estava nu e destes‑me que vestir, 
adoeci e visitastes‑me, estive na pri‑
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são e fostes ter comigo” (Mt 25, 35 
‑36). A Igreja sempre se colocou ao 
serviço dos mais pobres e indefesos 
da sociedade, através da sua solicitu‑
de e oração. S. Paulo aos hebreus diz 
isso, através da seguinte exortação: 
“Lembrai‑vos dos presos, como se 
estivésseis presos com eles” (Heb 
13, 3). Com estas palavras, S. Paulo 
está a pedir a todos os cristãos um 
compromisso de comunhão no sofri‑
mento e na privação de liberdade, à 
semelhança da sua ação regenerado‑
ra e de libertação junto do colega de 
cela Onésimo: “Onésimo que gerei 
entre algemas” (Filémon 1, 10).

Torna‑se, assim, urgente que a Pas‑
toral Penitenciária comece a fazer 
parte dos programas pastorais 
diocesanos e paroquiais. Existe em 

todas as dioceses muito a fazer no 
âmbito da prevenção da delinquên‑
cia, nas escolas, junto das famílias 
mais carenciadas e nos bairros so‑
cialmente mais vulneráveis. 
A Igreja, ao longo dos tempos, atra‑
vés dos seus representantes mais 
diretos, tem incentivado os cristãos 
em geral para esta realidade, ape‑
lando à comunhão fraterna com a 
pessoa presa, através de atitudes 
concretas. João XXIII, na visita à Pri‑
são Regina Coeli, em Roma, deixou o 
seguinte testemunho: “…Aqui deixo 
o meu coração”. Paulo VI, na visita 
à mesma prisão, disse o seguinte: 
“Amo‑vos não por um sentimento 
romântico ou compaixão humanitá‑
ria, mas amo‑vos verdadeiramente 
porque descubro em vós sempre 
a imagem de Deus, a semelhança 
com Cristo, homem perfeito, que, 
todavia, também podeis sê‑lo”. João 
Paulo II, na visita à prisão de Papuda 
(Brasil), fez a seguinte declaração: “a 
visita que vos faço, embora breve, 
significa muito para mim. É a visita 
de um pastor que quer imitar o 
Bom Pastor”. O Papa Francisco, 
por sua vez, tem tido uma atenção 
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muito especial para com as pessoas 
presas, seja a nível de palavras, seja 
a nível de gestos, que nos inquie‑
tam (vejam‑se algumas expressões: 
“Confesso que muitas vezes penso 
nas pessoas que vivem nas prisões”; 
“muitas vezes penso nos que estão 
presos e me pergunto: porquê eles e 
não eu?”; “Na história da Igreja, mui‑
tos chegaram à santidade através de 
experiências duras e difíceis; abram 
a porta de seu coração a Cristo e 
será Ele a reverter a sua situação”; 
“quem experimentou o inferno, po‑
derá ser profeta da esperança”; “Não 
há lugar onde a sua misericórdia não 
possa chegar, não há espaço nem 
pessoa que ela não possa tocar”; 
“Estejam certos de que Deus nos 
ama pessoalmente; para Ele a idade 
e cultura não têm importância, nem 
mesmo o que vocês foram, as coisas 
que fizeram, as metas que alcança‑
ram, os erros que cometeram, as 
pessoas que feriram; não se fechem 
no passado; transformem ‑no em 
caminho de crescimento, de fé e de 
caridade; deem a Deus a possibilida‑
de de fazê‑los brilhar através desta 
experiência”; a necessidade urgente 

de “atitudes de bondade, de perdão 
e de paz”; entre muitas outras). As 
mensagens de encorajamento do 
Papa aos presos convidam‑nos a 
transformar a nossa mentalidade em 
relação às pessoas privadas da liber‑
dade. A obra de misericórdia “visitar 
os presos” exige, assim, a visita, a 
presença, o calor humano que so‑
mente outro ser humano pode dar a 
quem está no “gelo” da reclusão, da 
solidão e da indiferença. Os Papas, 
enquanto verdadeiros pastores, vão 
dando esse exemplo. 
A pessoa foi criada livre e é chama‑
da a ser responsável pelos seus atos 
e corresponsável por tudo o que 
acontece aos seus irmãos: “Onde 
está o teu Irmão? O que é que lhe 
fizeste?” (Gn 4, 9‑10). Eis a pergunta 
de Deus a Caim no fratricídio do 
seu irmão Abel. Se a mesma pergun‑
ta fosse dirigida a cada um de nós 
hoje, que diríamos? 

Portuguesa
Caritas´
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Segundo Jellinek, a luta pela liberdade 
religiosa está na verdadeira origem 
dos direitos fundamentais. De facto, 
o fenómeno religioso invade o foro 
mais íntimo das pessoas, que é a sua 
consciência, estando por isso indis‑
sociavelmente ligado ao princípio da 
dignidade humana, valor supremo da 
ordem constitucional portuguesa. 
Nas sociedades modernas que se 
caracterizam pelo multiculturalismo, 
na medida em que os seus membros 
têm diferentes conceções de vida, em 
resultado da diversidade étnica e reli‑
giosa, os conflitos entre as diferentes 
comunidades que se cruzam no espa‑
ço público (escolas, hospitais, tribu‑

nais, prisões, etc.) tende a agudizar‑se, 
originando uma tensão permanente 
entre os diversos interesses em jogo. 
Aqui iremos abordar, do ponto de vis‑
ta jurídico, a problemática da assistên‑
cia espiritual e religiosa no âmbito do 
Direito Português, a propósito da pu‑
blicação do Decreto‑Lei nº. 252/2009 
de 23 de Setembro de 2009. A Consti‑
tuição da República Portuguesa (CRP) 
de 1976, a par de outras Constitui‑
ções europeias, prevê, no artigo 41.º, 
n.º1, a liberdade de religião. Analisando 
apenas do ponto de vista individual, 
esta liberdade consiste na faculdade 
de a pessoa ter ou não ter religião e 
a de mu‑ dar de religião. Compreende 

a assistência espiritual 
e religiosa nos 
estabelecimentos prisionais
ricardo caValeiro, área JurÍdica
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ainda o direito de celebrar o respe‑
tivo culto e as respetivas festividades; 
o de cumprir os deveres dela decor‑
rentes; o direito de a expressar por 
qualquer forma, através de palavras ou 
símbolos; o de a manifestar na sua vida 
pessoal, o direito ao respeito dos seus 
sentimentos religiosos e o direito de 
difusão da sua religião, respeitando 
sempre as liberdades dos outros. 
Como corolário da liberdade de re‑
ligião surge o princípio da separação 
entre o Estado e as igrejas (artigo 41.º, 
n.º 4 CRP), que implica, por um lado, 
o princípio da não confessionalidade 
do Estado e, por outro, o princípio 
da liberdade de organização e in‑ 
dependência das igrejas e confissões 
religiosas. Assim sendo, o Estado não 
se deve identificar com determinada 
religião, nem sequer promovê‑la ou 
descriminá‑la. Por outro lado, o Es‑
tado não deve ser um instrumento 
ao serviço de qualquer igreja. Se o 
domínio do poder político sobre o 
poder religioso (cesaropapismo) não 
é desejável, também não o será o do‑
mínio do poder religioso sobre o po‑
der político (teocracia). A CRP adota, 
por isso, um entendi‑ mento em que a 

religião é considerada não um assunto 
dos poderes públicos, mas dos cida‑
dãos. Não significa que o Estado possa 
assumir uma posição anticlerical ou 
de hostilidade perante os diversos 
credos, antes pelo contrário, como 
refere Jorge Miranda, a liberdade re‑
ligiosa além da sua vertente negativa, 
que consiste em o Estado não impor 
nem proibir a ninguém a prática de 
determinada religião, ela tem também 
uma vertente positiva, no sentido em 
que o Estado tem que “permitir e 
propiciar a quem seguir determinada 
religião o cumprimento dos deveres 
que dela decorrem (em matéria de 
culto, de família ou de ensino, por 
exemplo) em termos razoáveis”.  A 
liberdade de religião neste sentido 
deve ser pública e não clandestina, 
uma vez que possui uma necessária 
dimensão coletiva e institucional, tal 
como refere a Declaração Dignitatis 
Humanae “…o exercício da religião, 
pela natureza desta, consiste primeiro 
que tudo, em atos internos, voluntá‑
rios e livres, pelos quais o Homem se 
ordena diretamente para Deus; e tais 
atos não podem ser impedidos por 
uma autoridade meramente humana. 
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Por sua vez, a própria natureza social 
do Homem exige que este exprima 
externamente os atos religiosos inte‑
riores, entre em comunicação com os 
demais em assuntos religiosos e pro‑
fesse de modo comunitário a própria 
religião”. É nesta linha de pensamento 
que Vitalino Canas refere que o es‑
pírito da Constituição se caracteriza 
por uma “atitude positiva para com a 
religião como fenómeno socialmente 
benéfico”. Se é certo que os espaços 
públicos não se devem identificar com 
determinada crença, isso não significa, 
necessariamente, que esses espaços 
estejam fechados a práticas religiosas. 
Aliás, se o Estado não tomasse em 
consideração o fenómeno religioso, 
estaria a negar uma dimensão essen‑
cial do Homem, que é constitucional‑
mente garantida (artigo 41.º CRP). 
O Homem é por natureza um ser 
religioso, pois desde os primórdios da 
civilização que vive numa constante 
busca de Deus, havendo por isso uma 
“relação íntima e vital que une o Ho‑
mem a Deus”.  Se o Estado é laico, a 
sociedade e os seus cidadãos não o 
são. A liberdade de religião compreen‑
de então, não apenas a liberdade de 

professar determinada religião, mas 
também a liberdade de viver de acor‑ 
do com os princípios dessa religião. 
Ora, a vivência de acordo com esses 
princípios, não se pode resumir ao 
espaço privado, quer este seja a casa 
ou o santuário, ela terá que poder ser 
realizada também no espaço público, 
que é por natureza um espaço livre, 
em que todos os cidadãos estão num 
plano de igualdade. Surge, desta for‑
ma, uma obrigação de tolerância por 
parte dos cidadãos de uns para os ou‑
tros e do Estado para com as diversas 
manifestações religiosas. Na verdade, 
o que caracteriza as sociedades de‑
mocráticas é o seu pluralismo, que se 
afere pela existência de um espaço 
comum aberto a diversas culturas, em 
que cada uma tem a faculdade de ex‑
pressar as suas convicções, num clima 
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de liberdade e igualdade, em que cada 
comunidade tem a mesma dignidade. 
Neste entendimento, a separação en‑
tre confissões religiosas e Estado, im‑
plica que o estado não possa tomar 
partido por uma confissão religiosa, 
assumindo apenas o papel de árbitro, 
no jogo entre os diferentes credos, 
que se realiza no espaço público, mas 
também a imposição do Estado em 
garantir a todos, que queiram, o cum‑
primento dos deveres da sua religião. 
Assim sendo, a realização de um Es‑
tado laico não pode ser feito à custa 
da limitação da liberdade de religião, 
antes pelo contrário, o Estado deve 
criar as condições para que as dife‑
rentes religiões se possam desenvol‑
ver, no respeito pelos valores consti‑
tucionais. A Liberdade de consciência 
(José Lamego), a liberdade de religião 
(Jellinek, Bobbio) e a liberdade de ex‑
pressão (Stuart Mill, Holmes Jemolo), 
tal como refere Marcelo Rebelo de 
Sousa “constituíram‑se inegavel‑
mente como um espaço matricial de 
onde brotam todos demais os direi‑
tos fundamentais e a garantia desses 
bens tornou ‑se condição sine qua 
non para reconhecer a existência de 

um Estado Constitucional na socie‑
dade contemporânea”.
A Lei n.º 16/2001 de 22 de Junho 
introduziu no nosso ordenamento 
jurídico a Lei da Liberdade Religio‑
sa, garantindo que “a liberdade de 
consciência de religião e de culto é 
inviolável…” tal como decorre já da 
CRP que só utiliza a designação “in‑
violável” quando se refere ao direito 
à vida e à integridade física (artigos 
24º e 25º), o que denota o especial 
relevo que este direito assume no 
quadro constitucional. Por sua vez, 
o Decreto‑Lei n.º 252/2009, que 
regulamenta a assistência espiritual 
e religiosa, pese embora dever ter 
tido em conta a Concordata entre 
a Santa Sé e o Estado Português, é a 
lei que se encontra em vigor e que 
nos desafia à aplicabilidade possível 
tendo sempre em conta o maior in‑
teresse das pessoas em situação de 
privação de liberdade. 

Portuguesa
Caritas´
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A Intervenção da Igreja Católica em 
meio prisional pode acontecer em 
três grandes dimensões: a) Dimen‑
são Religiosa, envolvendo assisten‑
tes espirituais e religiosos e respeti‑
vos colaboradores, abrangidos pelo 
Decreto ‑Lei n.º 252/2009, de 23 de 
setembro e respetivo regulamento 
e a Lei n.º 115/2009, de 12de outu‑
bro: Código da Execução das Penas 
e Medidas Privativas da Liberdade, 
de um modo especial os artigos 56.º 
e 57.º); b) Dimensão Jurídica, envol‑
vendo voluntários a nível de apoio 
e sensibilização a nível processual, 
no âmbito da Constituição da Re‑
pública Portuguesa, Código Penal, 

Código de Processo Penal, Regula‑
mento Geral dos Estabelecimentos 
Prisionais, Lei n.º 115/2009, de 12 de 
outubro, entre outros; e c) Dimen‑
são Social, envolvendo voluntários, 
no âmbito da Lei do voluntariado 
‑ Lei n.º 71/98, de 03 de novembro 
e da Lei n.º 115/2009, de 12 de ou‑
tubro, concretamente, o seu artigo 
55.º). Estas dimensões orientam‑se 
para uma estratégia de intervenção 
global que procura estar atenta à 
prevenção, à intervenção em con‑
texto prisional e à reinserção social.
Assim, neste processo, para além 
do assistente espiritual e religioso, 
há que ter em conta o colaborador 

paulo neVes, área social

a interVenção da igreJa 
católica em meio prisional
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do serviço de assistência espiritual 
e religiosa e o voluntário prisional, 
neste caso, ligada a instituições de 
cariz católico. Todos estes agentes 
assumem, segundo o quadro legal 
em vigor, algumas especificidades às 
quais convém estar atento, como 
a seguir se apresentam. No que se 
refere ao Decreto‑Lei n.º 252/2009, 
de 23 de setembro, sobre a “Assis‑
tência espiritual e religiosa”, logo no 
seu Preâmbulo se diz que a assistên‑
cia espiritual e religiosa se distingue 
de “outras atividades de apoio aos 
reclusos, designadamente, no qua‑
dro do voluntariado”. Por sua vez, o 
Artigo 9.º refere que a prestação de 
assistência espiritual e religiosa diz 
respeito ao “atendimento pelos as‑
sistentes”, à “celebração de atos de 
culto” e à “formação”; e, nos Artigos 
12.º e 13.º refere ‑se que “(…) os 
assistentes (…) podem indicar cola‑
boradores que os auxiliem, incluindo 
na celebração de atos de culto espi‑
ritual ou religioso (…)”. Por sua vez, 
no que se refere ao Código da Exe‑
cução das Penas e Medi‑ das Privati‑
vas da Liberdade ‑ Lei n.º 115/2009, 
de 12 de outubro, os seus Artigos 

56.º e 57.º sobre Assistência Religio‑
sa (Título X) expressam o seguinte: 
“1. São garantidos ao recluso a li‑
berdade de consciência, de religião 
e de culto e o direito à assistência 
religiosa e à prática de atos de culto, 
devendo ser criadas as condições 
adequadas ao seu exercício (…)” 
(artigo 56.º); e, sobre os agentes e/ 
ou ministros do culto, expressa: “1. É 
permitida a assistência religiosa aos 
reclusos por ministros do respeti‑
vo culto, credenciados nos termos 
da Lei da Liberdade Religiosa” e “2. 
Podem colaborar na assistência reli‑
giosa aos reclusos, com autorização 
do diretor do estabelecimento pri‑
sional, outras pessoas credenciadas 
para esse fim pela respetiva igreja 
ou comunidade religiosa, devendo 
as credenciais ser autenticadas pelo 
registo das pessoas coletivas religio‑
sas” (Artigo 57.º). A mesma Lei ‑ Lei 
n.º 115/2009, de 12 de outubro, no 
seu Artigo 55.º, no que diz respeito 
ao Voluntariado, refere que: “1. Os 
serviços prisionais incentivam, em 
articulação com outras entidades, 
nos termos do Regulamento Ge‑
ral, a participação de instituições 
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particulares e de organizações de 
voluntários: a) No desenvolvimento 
de atividades de cariz cultural e de 
ocupação de tempos livres; b) No 
apoio social e económico a reclusos 
e seus familiares; e c) Em atividades 
relevantes para o processo de rein‑
serção social, designadamente apoio 
em matéria de emprego e alojamen‑
to”. Além disso, continua o mesmo 
artigo, “Os serviços prisionais asse‑
guram o adequado enquadramento 
da ação das instituições particulares 
e das organizações de voluntários, 
nomeadamente através da seleção, 
acreditação e formação específica 
dos voluntários; e, os serviços pri‑
sionais devem manter a comunidade 
informada quanto aos objetivos e 
resultados do trabalho desenvolvi‑
do no sistema prisional, de modo a 
favorecer a participação daquela na 
execução das penas e medidas pri‑
vativas da liberdade”. 
Face ao exposto, convém distinguir 
entre “colaboradores” do serviço 
de assistência espiritual e religiosa 
e “voluntários”. Assim, os Colabo‑
radores são indicados pelo assis‑
tente religioso, credenciados pelo 

respetivo Bispo e os seus nomes 
são enviados, através de um ofício, 
para a Direção Geral de Reinserção 
e Serviços Prisionais que emitirá 
os respetivos cartões de colabo‑
radores do serviço de assistência 
espiritual e religiosa. Por sua vez, os 
Voluntários são propostos por uma 
organização promotora de volunta‑
riado, alvos de um contrato entre a 
organização promotora de volun‑
tariado e o respetivo voluntário e 
sujeitos a uma Proposta de Projeto 
de Voluntariado, no âmbito das ativi‑
dades referidas no Artigo 55.º da Lei 
n.º 115/2009, de 12 de outubro, sen‑
do apresentada à Direção Geral de 
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Reinserção e Serviços Prisionais, a 
qual é aceite pela mesma e aplicada 
num determinado estabelecimento 
prisional. Para este cenário, a Lei n.º 
71/98, de 3 de novembro expressa 
as Bases do enquadramento jurídico 
do voluntariado referindo, no seu 
Artigo 2.º, o que é o Voluntariado; 
no Artigo 3.º, quem é o Voluntário; 
no Artigo 4.º, as organizações pro‑
motoras; no Capítulo III ‑ Direitos e 
deveres do Voluntário; no Capítulo 
IV ‑ Relações entre o Voluntário 
e a organização promotora e no 
Capítulo V  ‑ “(…) regulamentação 
específica de cada sector em que se 
exerce o voluntariado (…)”. Por sua 
vez, o Decreto‑Lei 389/99 de 30 de 
setembro, que Regulamenta a Lei do 
Voluntariado, no seu Artigo 2º, so‑
bre as organizações promotoras de 
voluntariado expressa que: “Reúnem 
condições para integrar voluntários 
e coordenar o exercício da sua ati‑
vidade as pessoas coletivas que de‑
senvolvam atividades… de interesse 
social e comunitário, no domínio 
cívico, ação social, cooperação para 
o desenvolvimento, saúde, educação, 

ciência e cultura, reinserção social, 
solidariedade social”. 
De referir que, no âmbito da legis‑
lação referida, muitos dos colabo‑
radores do serviço de assistência 
espiritual e religiosa também são 
voluntários devendo, num e no 
outro caso, ter em conta o respe‑
tivo enquadramento e âmbito de 
atuação. Em ambos os casos, o que 
está em causa é a intervenção da 
Igreja Católica em meio prisional 
procurando responder a um direito 
fundamental das pessoas que se en‑
contram em situação de privação de 
liberdade: “liberdade de consciência, 
de religião e de culto” e contribuir 
para uma crescente dignificação das 
pessoas que aí se encontram. 
A intervenção da Igreja Católica em 
meio prisional acontece, assim, atra‑
vés de múltiplas ações, em vários 
âmbitos, contando atualmente com 
cerca de cinco centenas de colabo‑
radores e voluntários que procuram 
prestar um serviço às Pessoas em 
situação de privação de liberdade e 
a toda a Sociedade. 

Portuguesa
Caritas´
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Nos passados dias 08 e 09 de feverei‑
ro realizou ‑se, em Fátima, Hotel Santo 
Amaro, o XIV Encontro Nacional da 
Pastoral Penitenciária, subordinado 
ao tema: “Missão: Todos, Tudo, 
Sempre!”. O primeiro dia foi, so‑
bretudo, dedicado aos Assistentes 
Espirituais e Religiosos e, o a noite do 
dia 08 e todo o dia 09 foi dedicado 
também aos colaboradores e volun‑
tários ligados à Pastoral Penitenciária.
O dia 08 contou com a presença e 
partilha de experiências dos assis‑
tentes espirituais e religiosos 
católicos prisionais dos Estabele‑
cimentos Prisionais de: Aveiro, Paços 

de Ferreira, Polícia Judiciária do 
Porto, Santa Cruz do Bispo Femini‑
no, Custóias, Tomar, Viseu, Coimbra, 
Tires, Lamego, Guarda, Olhão, Faro, 
Silves, Santa Cruz do Bispo Mascu‑
lino, Beja, Linhó, Alcoentre, Vale dos 
Judeus, e Angra do Heroísmo. 

«missão: todos, tudo, sempre!»
XiV encontro nacional da pastoral penitenciária: 
Fátima, 08 e 09 de FeVereiro de 2019
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Este dia incidiu na apresentação do 
tema “Missão: Todos, Tudo, Sempre”, 
por D. Joaquim Mendes, Bispo 
Auxiliar de Lisboa e membro da Co‑
missão Episcopal da Pastoral Social e 
Mobilidade Humana, que tem acom‑
panhado, de um modo mais próximo, 
a Pastoral Penitenciária de Portugal. 
Baseando ‑se na Nota Pastoral da 
Conferência Episcopal Portuguesa, da‑
tada de 20 de maio de 2018 intitulada 
“Todos, Tudo e Sempre em Missão”, D. 
Joaquim Mendes recordou a neces‑
sidade de cada cristão assumir a sua 
condição de “discípulo missionário”, 
através da renovação do “seu encon‑
tro pessoal com Jesus Cristo, toman‑
do a decisão de se deixar encontrar 
com Ele e de procurá ‑lo, dia a dia, 
sem cessar”. Neste sentido, acentuou 
que “em qualquer lugar ou situação, 
também nos estabelecimentos prisio‑
nais, é possível o encontro com Jesus 

Cristo; também aí, quem O encontrou, 
é convidado a tornar ‑se discípulo mis‑
sionário, a partilhar com ou outros a 
alegria do encontro com Ele, da sua 
amizade e do Evangelho que enche o 
coração e a vida e é fonte de esperan‑
ça”. Além disso, salientou a importân‑
cia de fomentar iniciativas de iniciação 
cristã e de formação, as quais “têm de 
enquadrar ‑se num quadro de relações, 
porque é a qualidade das relações que 
evangeliza  ‑ pessoa a pessoa, coração 
a coração”. A este propósito, referiu 
que “Cristo, Bom Pastor, é o ícone da 
missão”, convidando a “uma pastoral 
missionária”, em que “todos são evan‑
gelizados e todos são evangelizado‑
res”. Como tal, rematou, “sintamo ‑nos 
todos convocados para a missão”.
A tarde deste dia foi marcada por 
uma profícua Partilha das prá‑
ticas de cada um dos presentes 
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nos respetivos estabelecimentos 
prisionais. Tratou ‑se de um momen‑
to com grande importância para 
todos os presentes, pois, no âmbito 
da partilha realizada se puderam 
constatar dificuldades e anseios co‑
muns, comungando de um esforço 
conjunto de ser presença ativa junto 
dos irmãos privados de liberdade.
Foi ainda apresentada e discutida, 
por parte do Professor Eugénio 
Fonseca, Presidente da Cáritas 
Portuguesa, a oportunidade que 
representa a recente assinatura do 
Protocolo entre a Cáritas Portugue‑
sa e Direção Geral da Reinserção e 
Serviços Prisionais (DGRSP), bem 
como algumas atividades que ele 
implica e que estão previstas para 
o corrente ano, nomeadamente, al‑
gumas sessões de sensibilização no 
âmbito do voluntariado prisional, a 

regulamentação associada a espa‑
ços de acolhimento de pessoas em 
situação de reclusão e a valorização 
de trabalhos elaborados em contex‑
to prisional, promovendo o seu es‑
coamento através de lojas de cariz 
inclusivo.

A noite do dia 08 de fevereiro, que já 
contou também com a participação 
de algumas dezenas de Colaborado‑
res, Voluntários e simpatizantes liga‑
dos à Pastoral Penitenciária foi enri‑
quecida com a Partilha do Projeto 
“Alpha Prisões” que contou 
com a presença de Peter Jones, 
Responsável do ALPHA Internacio‑
nal pela pastoral das prisões. O Pro‑
jeto Alpha é um curso básico de fé 
cristã, normalmente auto proclama‑
do como “uma oportunidade para 
explorar o sentido da vida”, com o 
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objetivo de cativar pessoas que não 
frequentam a igreja ou se encontram 
afastados da fé, para aprender sobre 
as bases do cristianismo, num am‑
biente mais informal e descontraído. 
Este Curso pretende, assim, servir a 
Igreja na sua missão de ajudar pes‑
soa a descobrir e a desenvolver uma 

relação com Jesus Cristo e com 
os outros. O curso é já oferecido 
em cerca de 170 países por muitas 
denominações cristãs diferentes. O 
Curso Alpha consiste basicamente 
numa série de 10 sessões, uma por 
semana, cujas temáticas procuram ir 
de encontro dos pilares da fé cristã. 
Os participantes recebem um Ma‑
nual do Curso Alpha, que contém 
um breve resumo de cada sessão 
e um espaço para escrever alguns 
apontamentos. Estes Cursos fun‑
cionam intimamente ligado ao assis‑
tente espiritual e religioso da prisão, 
pois, a sua missão essencial é estar 
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ao serviço da prisão, da assistência 
espiritual e religiosa e da Igreja local.
O dia 10 de fevereiro contou com 
a presença do Dr. Rómulo Mateus, 
Diretor Geral da Reinserção e Ser‑
viços Prisionais (DGRSP), recém 
empossado como Diretor Geral. O 
Diretor Geral da DGRSP, Dr. Ró‑
mulo Mateus, manifestou o seu 
gosto por ter sido convidado para o 
XIV Encontro Nacional da Pastoral 
Penitenciária sentindo a sua presen‑
ça como uma oportunidade para co‑
nhecer melhor as pessoas e os ser‑
viços relacionados com a presença 
da Igreja Católica em contexto pri‑
sional. Neste sentido, manifestou, por 
parte da DGRSP, o interesse de, em 
conjunto, se encontrarem formas de 
reforçar a cooperação entre ambos 
os serviços, pois, considerou muitos 

traços das respetivas missões como 
“comuns”. Como tal, no âmbito da 
autonomia de cada um, tem todo o 
sentido reforçar essa cooperação, 
pois, o que está em causa é a inclu‑
são de pessoas privadas de liberdade 
através de valores fundamentais 
partilhados.
O tema de fundo do dia foi sobre 
“Direitos, Liberdades e Garantias 
da Pessoa Presa”, que teve como 
orador o Dr. Pedro Bacelar 
de Vasconcelos, Presidente da 
Comissão de Assuntos Constitu‑
cionais, Liberdades e Garantias, da 
Assembleia da República. O Dr. 
Pedro Bacelar Vasconcelos, de uma 
forma informal e valendo ‑se da sua 
experiência pessoal, manifestou a 
sua sensibilidade para com as pes‑
soas privadas de liberdade e para 
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a necessidade de defender sempre 
a dignidade humana de todo o ser 
humano, independentemente da 
situação em que se encontre. A 
este propósito, manifestou que em 
situação de especial vulnerabilidade 
como é a privação de liberdade, essa 
atenção deve ser reforçada. Neste 
cenários, as leis e as instituições 
devem ser arautos dessa dignidade. 
E aqui, considerou, o papel da Igreja 
católica é crucial.
No final da manhã, prestou ‑se uma 
singela homenagem de gratidão e de 
solidariedade a algumas iniciativas 
que marcaram os serviços de assis‑
tência espiritual e religiosa e de vo‑
luntariado ligados à Igreja Católica 
no ano de 2018. Assim, recordou ‑se 
o Prémio Direitos Humanos 2018 
atribuído pela Assembleia da Repú‑

blica à Obra Vicentina de Au‑
xílio aos Reclusos – O.V.A.R., 
no passado dia 10 de dezembro. A 
O.V.A.R. é uma obra vicentina ligada 
ao Conselho Central do Porto da 
Sociedade S. Vicente de Paulo, voca‑
cionada para as visitas e coordenação 
do apoio aos reclusos e suas famílias 
dos estabelecimentos prisionais (EP) 
existentes na área geográfica da Dio‑
cese do Porto: EP Polícia Judiciária, 
EP Custóias, EP Paços de Ferreira, 
EP Vale do Sousa, EP Santa Cruz do 
Bispo (masculino) e EP Santa Cruz 
do Bispo (feminino). De acordo com 
o Comunicado da Assembleia da 
República a propósito deste Prémio 
refere ‑se que “O Prémio Direitos 
Humanos 2018 foi atribuído à Obra 
Vicentina de Auxílio aos Reclusos, 
pela sua atuação junto da população 
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reclusa, designadamente através de 
visitas a estabelecimentos prisionais, 
do apoio a reclusos e suas famílias, 
contribuindo dessa forma para a 
humanização do sistema prisional e 
a reinserção dos reclusos”. Além dis‑
so, recordou ‑se o Prémio Orça‑
mento Participativo de Por‑
tugal  ‑ Projeto “Fronteira” 
ligado ao Departamento da Pastoral 
Penitenciária da Arquidiocese de 
Braga, concretamente à paróquia 
de Priscos  ‑ Braga. Trata ‑se de um 
projeto regional concebido para dar 
resposta às dificuldades de reinser‑
ção social associadas à população 
reclusa que, apesar de se encontrar 

em condições de poder beneficiar 
de liberdade condicional, não pode 
dela usufruir plenamente, por ausên‑
cia de enquadramento sociofamiliar 
no exterior, e ainda a indivíduos em 
termo de pena nos quais seja identi‑
ficada a mesma vulnerabilidade. Mais 
do que uma resposta puramente 
residencial, este projeto proporcio‑
nará um ambiente privilegiado para 
o desenvolvimento ou aquisição de 
estilos de vida normativos, de com‑
petências básicas, pessoais e sociais, 
promovendo ‑se uma autonomia 
progressiva dos seus beneficiários. 
De referir que o trabalho com os 
beneficiários começa dentro dos es‑
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tabelecimentos prisionais, conside‑
rando a importância do trabalho de 
preparação para a saída, sendo que 
os candidatos à Fronteira são sina‑
lizados pelos serviços responsáveis 
pela sua tutela, isto é, pelos técnicos 
da DGRSP. Recordou ‑se também o 
Concurso “Do outro lado da 
Câmara: vidas e prisões por‑
tuguesas”, concurso apoiado pela 
Pastoral Penitenciária e promovido 
pelo Instituto de Criatividade Artes 

e Novas Tecnologias – RESTART, 
que desafiaram os alunos a apre‑
sentar pequenos vídeos sobre as 
prisões portuguesas. Através deste 
concurso realizado em 2018 e cuja 
cerimónia de entrega de prémios 
está prevista para o próximo mês 
de maio, pretendeu ‑se levar os alu‑
nos a refletir sobre um conjunto de 
pessoas e de problemas das prisões 
portuguesas e a promover o conhe‑
cimento público da realidade pri‑
sional portuguesa, através de alguns 
pequenos vídeos, com uma duração 
máxima de 4 minutos, mas inten‑
sos nas vivências que retratam. No 
âmbito deste momento, recordou‑
‑se ainda o trabalho em contexto 
prisional que tem sido desenvolvido 
pela voluntária Manuela Maga‑
lhães ligada ao grupo “Voluntariado 



29

a aliança do pensar e do fazer

em Matosinhos” – VEM, homena‑
geada no último Dia Internacional 
do Voluntário pela Câmara Munici‑
pal de Matosinhos e, através dela, 
recordou ‑se e agradeceu ‑se todo o 
trabalho realizado ao longo do passa‑
do ano por todos os colaboradores 
e voluntários ligados à Pastoral Pe‑
nitenciária de Portugal.
A tarde do dia 10 foi preenchida por 
um Trabalho de grupos sobre 
práticas de Voluntariado católico 
prisional traduzindo ‑se num Plená‑
rio riquíssimo de partilha de múlti‑
plas iniciativas que se vão realizando 
por todo o país, com dificuldades, 
mas também com a determinação 
de muitos em as contrariar procu‑
rando gerar percursos de inserção 
e de aproximação das prisões à so‑
ciedade e vice ‑versa.
Tendo em conta a intensidade 
destes dois dias de trabalhos e da 
partilha realizada elaboraram ‑se 
e apresentaram ‑se as respetivas 
Conclusões do XIV Encontro Na‑
cional Pastoral Penitenciária como 
desafios para a reflexão e ação nos 
próximos tempos. 

Portuguesa
Caritas´
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Nos dias 08 e 09 de fevereiro de 
2019, sob a Presidência de D. Joaquim 
Mendes, Bispo Auxiliar de Lisboa e 
membro da Comissão Episcopal da 
Pastoral Social e Mobilidade Huma‑
na, reuniram em Fátima cerca de uma 
centena de pessoas, provenientes das 
Dioceses do Algarve, Angra, Aveiro, 
Beja, Bragança ‑Miranda, Coimbra, 
Évora, Forças Armadas e Seguran‑
ça, Guarda, Lamego, Leiria ‑Fátima, 
Lisboa, Porto, Vila Real, Portalegre e 
Castelo ‑Branco, Santarém e Setúbal, 
para participar no XIV ENCON‑
TRO NACIONAL DA PASTORAL 
PENITENCIÁRIA, organizado pela 

Coordenação Nacional da Pastoral 
Penitenciária.
Assistentes espirituais e religiosos, 
colaboradores e voluntários, ligados 
à Pastoral Penitenciária ou por ela 
interessados, refletiram, em pleno 
Ano Missionário proposto pela 
Conferência Episcopal Portuguesa, 
sobre o tema “Missão: Todos, Tudo, 
Sempre!”.
No primeiro dia de trabalhos, D. Joa‑
quim Mendes enquadrou a temática 
e desafiou os assistentes espirituais e 
religiosos presentes a desbravar cami‑
nhos de missão no contexto prisional, 
sendo missionários da esperança e 

conclusões do XiV encontro 
nacional da pastoral 
penitenciária
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promovendo uma atitude missio‑
nária dos próprios reclusos que 
também são chamados a ser missio‑
nários. Neste sentido, salientou que 
as iniciativas de iniciação cristã e de 
formação que possam ser promovi‑
das têm de situar ‑se num “quadro 
de relações, porque é a qualidade 
das relações que evangeliza  ‑ pessoa 
a pessoa, coração a coração”.
No segundo dia esteve presente o 
Senhor Diretor Geral da Direção 
Geral de Reinserção e Serviços 
Prisionais, recém ‑empossado, Dr. 
Rómulo Mateus, o qual sublinhou 
e agradeceu o papel da Igreja na 
proclamação de valores como a 

verdade, a solidariedade, a busca do 
bem comum, a equidade e a respon‑
sabilidade de todos nesta missão 
do acompanhamento de reclusos, 
durante e após o cumprimento 
das penas. Neste sentido, enquanto 
Diretor Geral da Direção Geral de 
Reinserção e Serviços Prisionais, 
apelou expressamente: “Ajudem‑
‑nos! Não queremos que as prisões 
tenham portas giratórias e, para isso, 
a obra de misericórdia “visitar os 
presos” é fundamental, mas também 
tudo o que possa ser feito como 
obra social em benefício da reclusão, 
serve a nossa missão comum. Não 
tentemos ressocializar o recluso 
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por 7 vezes mas tentemos fazê ‑lo 
70x7!”.
Da parte da Pastoral Penitenciária, 
reforçou ‑se a vontade de continuar 
a colaborar numa crescente huma‑
nização da realidade da reclusão 
chamando especialmente a atenção 
para a necessidade de olhar as pes‑
soas privadas de liberdade com os 
olhos de Deus, ou seja, de verdadei‑
ra libertação.
Por sua vez, o Dr. Pedro Bacelar de 
Vasconcelos, Presidente da Comis‑
são de Assuntos Constitucionais, Li‑
berdades e Garantias, da Assembleia 
da República, ajudou ‑nos a refletir 
sobre o tema: “Direitos, Liberdades 
e Garantias da Pessoa Presa”. Neste 
sentido, de uma forma informal e 
valendo ‑se da sua experiência pes‑
soal, manifestou a sua sensibilidade 
para com as pessoas privadas de 
liberdade e sobre a necessidade de 
apontar a dignidade humana como 
grande lugar de convergência de 
tudo o que é mais nobre no ser 
humano. A este propósito, manifes‑
tou que só tem sentido privar da 
liberdade em função da liberdade a 
alcançar. E isso só pode acontecer 

com respeito da dignidade de cada 
ser humano numa situação de es‑
pecial vulnerabilidade como é a da 
privação de liberdade.
No âmbito do Encontro houve ainda 
oportunidade de recordar e agrade‑
cer todo o trabalho realizado no 
âmbito da “O.V.A.R.  ‑ Obra Vicenti‑
na de Auxílio aos Reclusos”, Prémio 
Direitos Humanos 2018; do Projeto 
“Fronteira”, projeto de reinserção 
social de reclusos do Departamento 
Diocesano da Pastoral Penitenciária 
da Arquidiocese de Braga, vencedor 
do Prémio Orçamento Participati‑
vo Portugal 2018; e do Concurso: 
“Do outro lado da Câmara: vidas e 
prisões portuguesas”, projeto reali‑
zado em parceria com a RESTART, 
Instituto de Criatividade, Artes e 
Novas Tecnologias. Além disso, foi 
apresentado o Projeto “ALPHA Pri‑
sões”, que contou com a presença 
de Peter Jones, Responsável do AL‑
PHA Internacional pela pastoral das 
prisões, incentivando os presentes 
a explorarem, na prática, as mais 
valias deste projeto, enquadrável no 
âmbito da formação da assistência 
espiritual e religiosa prisional.



33

a aliança do pensar e do fazer

Os desafios suscitados, seja no âm‑
bito do Ano Missionário em curso, 
seja no âmbito dos “Direitos, Liber‑
dades e Garantias da Pessoa Presa” 
podem expressar ‑se nas seguintes 
três grandes dimensões:
a) Ajudar os reclusos e reclusas a ser 
“missionários” através do desenvol‑
vimento das suas competências pes‑
soais, sociais, profissionais e espiri‑
tuais, estimulando a sua participação 
em atividades em prol da comunida‑
de e do território envolvente;
b) Ajudar os colaboradores e voluntá‑
rios em contexto prisional, a desenvol‑
ver a sua dimensão de “missionários”, 
através de uma crescente consciência 
da sua missão humana e cristã, ca‑

paz de fazer a diferença na vida das 
pessoas em situação de privação de 
liberdade e no meio envolvente;
c) Sensibilizar a sociedade civil, no‑
meadamente, universidades, escolas, 
paróquias e a sociedade em geral 
para uma perspetiva inclusiva de 
pessoas em situação de reclusão, 
promovendo uma abertura de men‑
talidades e de corações que a todos 
beneficiará. 
E assim, tanto dentro como fora das 
prisões, poderão ser reconstruídas 
vidas, com a convicção de que a 
verdadeira missão implica “Todos”, 
“Tudo” e “Sempre”!

Fátima, 09 de fevereiro de 2019 
Portuguesa
Caritas´
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MISSIONÁRIOS NA PRISÃO!
Cada batizado transporta consigo 
uma bela tarefa: a de ser missionário; 
a de levar aos outros a Fé, e o mes‑
mo Senhor libertador em Quem 
acredita. O mandato de ir e anun‑
ciar (cf Mateus 28, 19 ‑20) e de fazer 
novos discípulos, não está limitado 
a alguns: é ordem dada e acolhida 
por cada um de nós, que aceita ser 
Discípulo do Mestre Jesus Cristo.
A Igreja está presa nos Presos, como 
Cristo está Preso nos Presos. Numa 
boa parte dos casos, porque uma 
Pessoa que recebeu o Sacramento do 
Batismo leva consigo e transporta na 

vida a Trindade de Deus. Mas, nalgu‑
mas regiões do mundo, há Pessoas 
em prisão, apenas pela razão de pro‑
fessarem a Fé Cristã: e todos têm a 
mesma e igual tarefa de serem evan‑
gelizadores. Todos estamos sempre 
em Missão!
Na sua visita ao Centro Penitenciário 
de Ciudad Juárez, México, em 17 de 
fevereiro de 2016, o Papa Francisco 
deixou um apelo tão forte como 
verdadeiro e sentido, às Pessoas ali 
detidas, privadas de Liberdade: «Falai 
com os vossos queridos, contai ‑lhes 
a vossa experiência, ajudai a travar o 
ciclo vicioso da violência e da exclusão. 

mensagens do
pe. João gonçalVes
coordenador nacional da pastoral penitenciária
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Quem sofreu o máximo da amargura 
a ponto de poder afirmar que “experi‑
mentou o inferno”, pode tornar ‑se um 
profeta na sociedade. Trabalhai para 
que esta sociedade que usa e joga fora 
não continue a fazer mais vítimas».
No Panamá, há bem poucos dias, nas 
Jornadas Mundiais da Juventude, o 
Papa continua a deixar palavras de 
esperança e de confiança aos Presos. 
Ao observar que há pessoas que se 
limitam a murmurar, ou a indignar‑
‑se, porque Jesus Se encontra com 
Pessoas assinaladas por algum erro 
social, por algum pecado, e fecham as 
portas da conversão, do diálogo com 
Jesus, Este aproxima ‑Se, compromete‑
‑Se, mesmo colocando em risco a Sua 
reputação social: ajudando a abrir 
horizontes rasgados, para a criação de 
uma sociedade mais justa e próxima, 
um sociedade que integre as diferen‑
ças, e não se ponha numa atitude de 
permanente exclusão!
O convite que deixa à transformação 
e à conversão a uma vida nova, é um 
verdadeiro apelo a que cada Pessoa, 
mesmo na situação de privação de 
Liberdade, dentro da Cadeia e junto 
dos que partilham a mesma situação, 

pode e deve ser um verdadeiro Mis‑
sionário, um enviado, ao local onde 
se encontra, para falar de amor, de 
paz, de respeito, de solidariedade.
“Quem experimentou o inferno”, 
com mais autoridade fala da cons‑
trução de uma comunidade de justi‑
ça e de equilíbrio…
“TODOS, TUDO E SEMPRE EM 
MISSÃO”? Sim! Os Reclusos tam‑
bém: enviados a anunciar Jesus Cris‑
to, o único Libertador…
(Mensagem inserida no Guião do 
Encontro)
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MISSÃO: TODOS, TUDO, SEMPRE!
1. Saúdo o Senhor Diretor Geral 
de Reinserção e Serviços Prisionais, 
Ex.mo Sr. Dr. Rómulo Mateus, em‑
possado na passada terça feira, dia 
5, cerimónia em que tive a honra de 
participar, com o Paulo Neves, a con‑
vite da Senhora Ministra da Justiça.
2. Saúdo o Senhor Bispo, D. Joaquim 
Mendes, que preside a esta Sessão de 
Abertura, e que há vários anos nos 
tem acompanhado nesta missão da 
Pastoral Penitenciária, em represen‑
tação da Comissão Episcopal da Pas‑
toral Social e Mobilidade Humana, de 
quem temos recebido o maior apoio, 
neste serviço tão específico da área 
pastoral da Igreja, com um acompa‑
nhamento de grande proximidade 
e amizade pastoral, que muito nos 
incentiva no serviço aos nossos esti‑
mados Irmãos privados de Liberdade.

3. Mas gostaria de sublinhar a pre‑
sença estimulante do nosso novo 
Diretor Geral, que no próprio dia 
da sua tomada de posse, respondeu 
afirmativamente ao nosso convite, 
que já estava! Sr. Diretor Geral: A 
Pastoral Penitenciária é um serviço 
da Igreja Católica, junto de irmãos 
e irmãs em sofrimento, por tantas 
razões, e especialmente na situa‑
ção de privados de liberdade, esse 
bem de valor sem preço. No ato 
de posse, o Sr. Diretor Geral afir‑
mou, o que entre nós é convicção 
e luta, de sempre: que o trabalho da 
reinserção começa no dia em que 
alguém dá entrada num Estabele‑
cimento Prisional. Esta afirmação 
é de uma importância enorme, na 
medida em que ela significa uma 
atitude reforçado do trabalho rea‑
lizado nos nossos Estabelecimentos 
Penitenciários: tudo o que se faz 
com as Pessoas em privação de li‑
berdade, é feito em ordem a criar e 
a reforçar a preparação, para que o 
seu regresso ao espaço de liberdade 
– estado normal da vida da Pessoa 
Humana – se faça com eficiência, de 
modo a que a sociedade se sinta em 
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segurança, e aqueles e aquelas que 
fizeram a amarga experiência da re‑
clusão, não voltem a cometer ilícitos 
criminais. É também por essa razão 
que lá estamos: recriar esperanças 
em quem, no dizer do Papa Francis‑
co, “experimentou o inferno”! Cá 
estamos para, de mãos dadas  ‑ Ser‑
viços Prisionais, Sociedade em geral, 
Igreja  ‑ tornarmos, cada vez mais, as 
Prisões em locais de recuperação 
de pessoas, que um dia sofreram o 
momento duro, marcante e inesque‑
cível, de ouvir uma sentença que as 
levou à reclusão. Por isso, aceitamos 
de bom grado, o excelente repto 
lançado pelo nosso Diretor Geral.
4. Caros Amigos e Irmãos: escolhe‑
mos para tema de fundo para este 
Encontro, a MISSÃO: todos – incluin‑
do os próprios irmãos em reclusão, 

somos chamados, para sermos envia‑
dos, em missão evangélica, a levar a 
verdadeira libertação aos cativos, de 
modo que ninguém tenha a tentação 
de desistir de VIVER e de SERVIR. 
Somos Missionários da Paz e do 
Bem. Que sintamos sempre a forte 
presença do nosso Mestre e Senhor, 
que aceitou estar “preso nos presos”, 
a quem queremos levar “Palavras de 
Liberdade”. Muito Obrigado.
(Mensagem no âmbito da Sessão de 
Abertura do Encontro, no dia 09 de 
fevereiro) 

Portuguesa
Caritas´
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Senhor Representante da Comis‑
são Episcopal da Pastoral Social e 
Mobilidade Humana, Excelentíssimo 
Reverendíssimo, D. Joaquim Mendes, 
Senhor Coordenador Nacional da 
Pastoral Penitenciária, Rev.º Pe. João 
Gonçalves,  
Senhor Presidente da Comissão de 
Assuntos Constitucionais, Direitos, 
Liberdades e Garantias, Doutor Pe‑
dro Bacelar de Vasconcelos,
Senhores assistentes religiosos e 
colaboradores da prestação da as‑
sistência religiosa católica nos esta‑
belecimentos prisionais,
Minhas Senhoras e meus Senhores, 

Bom dia!  Saúdo todos os presentes 
e, antes de mais, começo por agra‑
decer o convite que a Pastoral Peni‑
tenciária (na pessoa do Reverendo 
Sr. Pe. João Gonçalves) fez ao Diretor 
Geral de Reinserção e Serviços Pri‑
sionais para participar neste vosso 
Encontro anual. Para a maior parte 
de vós é já a XIV participação. Para 
mim é a 1ª vez. Como sabem, tomei 
posse do cargo de diretor geral há 4 
dias e apesar de uma anterior expe‑
riência na Direção Geral dos Servi‑
ços Prisionais e de ter participado na 
elaboração do quadro jurídico que 
hoje orienta e regula a execução das 

mensagem do
dr. rómulo mateus
diretor geral da direção geral da reinserção social e 
serViços prisionais
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penas e medidas privativas da liber‑
dade, esta minha participação, aqui, 
hoje, constitui uma oportunidade de 
nos conhecermos e de podermos, 
em conjunto, encontrar formas de 
reforçar a cooperação, na realização 
da missão que temos em comum. 
E que extraordinário tema é este. 
Todos, Tudo, Sempre!  Inclusão, Ir‑
mandade, Fraternidade, são as ideias 
que aqui antevejo.  E como poderia 
ser diferente se a Igreja é Mater et 
Magistra? E que missão comum é 
essa?  
Bom, sei que para a Igreja Católica 
a palavra missão tem um significado 
próprio que está para além do sig‑
nificado que lhe é atribuído nos di‑
plomas orgânicos da administração 
pública, na sua frieza tecnocrática. E 
também julgo saber que o tema des‑
te Encontro “Missão: Todos, Tudo, 
Sempre!” está alinhado com esse 
sentido de missão amplo, fraterno, 
místico que a Igreja prossegue. Sois 
herdeiros – somos todos – desse 
extraordinário corpo doutrinário 
que é a Doutrina Social da Igreja, 
que consistentemente vos impe‑
le – nos impele – à intervenção na 

sociedade, pelo bem comum, justo 
e fraterno. 
A Missão, no caso desta Direção 
Geral é, e no que diz respeito ao 
sistema prisional, assegurar que a 
execução das penas e medidas pri‑
vativas da liberdade é realizada em 
condições de dignidade humana que 
permitam alcançar as finalidades 
dessa mesma execução.  
Seguramente conheceis bem as fi‑
nalidades da execução das penas e 
medidas, os seus princípios orien‑
tadores e o estatuto jurídico da 
pessoa que se encontra em reclu‑
são, os seus direitos e deveres. Fui, 
aliás, informado que durante o ano 
passado muitos de vós participaram 
numa ação de formação onde estas 
matérias foram tratadas. 
Bem sabeis que o fundamento 
de punir reside no dever de rein‑
serir, de ressocializar e aqui, as 
nossas missões, a nossa e a vossa, 
confundem ‑se numa só: o bem co‑
mum, a integração, a reinserção e 
nesta hercúlea tarefa todas as pes‑
soas são necessárias e V. Exas têm 
um papel incontornável. 
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Pois bem, é nesse quadro de Di‑
reitos, Liberdades e Garantias que 
estas missões se concretizam e se 
fundem, em especial, no quadro dos 
Direitos Humanos. 
Permitam ‑me que rememore con‑
vosco o instrumento moderno e 
humanista que é o atual Código de 
Execução das Penas e Medidas Pri‑
vativas da Liberdade (CEP), que teve 
em consideração as recomendações 
de organismos internacionais com 
competência em matéria de Di‑
reitos Humanos, da Provedoria de 
Justiça, da Ordem dos Advogados 
e todos os tratados ratificados por 
Portugal sobre esta matéria, como o 
Pacto Internacional sobre os Direi‑
tos Económicos, Sociais e Culturais.  
O artigo 6.º daquele Código, es‑
tabelece “que o recluso mantém a 
titularidade dos direitos fundamen‑
tais, salvas as limitações inerentes 
ao sentido da sentença condena‑
tória ou da decisão de aplicação de 
medida privativa da liberdade e as 
impostas, por razões de ordem e 
de segurança do estabelecimento 
prisional”. Este artigo 6º do CEP é 
a consagração do estatuto jurídico 

do recluso e a novidade introduzida 
por este Código, face ao anterior, 
que vigorava desde 1979. É a enun‑
ciação, em artigos autónomos (art. 
7º e 8º), dos direitos e dos deveres 
do recluso. 
Ora, sendo este um Encontro que 
reúne maioritariamente um grupo 
fraterno de pessoas que presta as‑
sistência religiosa e que colabora ou 
auxilia na prestação dessa assistên‑
cia, naturalmente que nos importa 
relembrar aqui o “direito à liberda‑
de de pensamento, de consciência, 
de religião e de convicção” e ver 
de que forma este direito se exerce 
nas prisões. De entre os direitos 
que são reconhecidos ao recluso, 
no artigo 7º do CEP, está o direito 
“à liberdade de religião e de culto”.  
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Ainda no mesmo artigo, afirma ‑se o 
direito do recluso “A participar nas 
atividades laborais, de educação e 
ensino, de formação, religiosas, sócio‑
‑culturais, cívicas e desportivas e em 
programas orientados para o trata‑
mento de problemáticas específicas”. 
Mais se afirma que “A execução da 
pena é imparcial e não pode privi‑
legiar, beneficiar, prejudicar, privar 
de qualquer direito ou isentar de 
qualquer dever nenhum recluso, 
nomeadamente em razão do sexo, 
raça, língua, território de origem, na‑
cionalidade, origem étnica, religião, 
convicções políticas ou ideológicas, 
instrução, situação económica, con‑
dição social ou orientação sexual”. 
Ainda em matéria de assistência re‑
ligiosa, recordamos o Regulamento 
da Assistência Espiritual e Religiosa 
nos Estabelecimentos Prisionais 
aprovado pelo Decreto ‑lei nº 
252/2009 de 23 de Setembro. 
É, portanto, neste quadro legal de 
respeito pelo amplo princípio da 
liberdade de consciência, de religião 
e de culto que nos movemos e que 
procuramos atuar, naturalmente 
com a convicção de que este é um 

caminho que não tem fim e que muito 
há ainda a fazer no sentido destes 
direitos serem plenamente exercidos 
e postos em prática no dia ‑a ‑dia de 
um estabelecimento prisional 
A este propósito e porque o Código 
veio reforçar uma preocupação pelas 
garantias do recluso na sua relação 
com a administração penitenciária, 
afirmo que o direito à liberdade de 
religião e de culto assim como o 
direito à participação em atividades 
religiosas é exercido nos estabe‑
lecimentos prisionais com toda a 
liberdade, no pressuposto de que 
o Estado é laico, mas na certeza de 
que nesta missão comum há coisas 
que pertencem a César, inúmeras 
outras pertencem a Deus.
Sei também que muitos de vós, para 
além do trabalho de assistência re‑
ligiosa, desenvolvem trabalho social, 
enquadrado por projetos de volun‑
tariado e que há, nesta área, uma 
grande vontade e potencial para 
ampliar o apoio à reinserção social.  
Este apoio é, indubitavelmente, 
uma forma de materializar um dos 
princípios legais orientadores da 
execução da pena de prisão, que 
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muito valorizamos e que é também 
em nome dele que aqui estamos que 
é o princípio da cooperação com a 
comunidade (A execução das penas 
privativas da liberdade “realiza ‑se, na 
medida do possível, em cooperação 
com a comunidade” – nº 7 do artigo 
3º do CEP). 
Este vosso apoio é também uma ex‑
celente oportunidade de melhorar a 
vida e as condições de vida de quem 
está preso, durante a prisão, mas, 
sobretudo, após a reclusão, quando 
regressa à comunidade e, neste mo‑
mento, não é só a vida de uma pessoa 

que melhorou. É a vida de uma comu‑
nidade que ganha ao sentir ‑se mais 
inclusiva, mais solidária e mais segura. 
Ajudem ‑nos! Não queremos que 
as prisões tenham portas giratórias 
e para isso a obra de misericórdia, 
visitar os presos, é fundamental. Mas 
também tudo o que possa ser feito 
como obra social, em benefício do 
recluso, serve a nossa missão co‑
mum. Não tentamos ressocializar 
o recluso por sete vezes! Tentamos 
fazê ‑lo 70 x 7. E V. Exas também! 
Voltando, pois, ao tema deste Encon‑
tro: “Missão: Todos, Tudo, Sempre!”, 
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esta missão deve ser desenvolvida 
pela sua dimensão espiritual na me‑
lhoria da relação com os outros, no 
autoconhecimento, na consciência 
critica, no equilíbrio e no bem estar 
emocional, como fatores de pro‑
teção para a reinserção social de 
quem está preso.
Estou ciente que a vossa ação e a 
vossa presença nos estabelecimen‑
tos prisionais constitui um elemen‑
to fundamental na execução das 
penas e medidas privativas da liber‑
dade. Na verdade, todas as pessoas 
que levem exemplo de cidadania, 
esperança, dignidade, solidariedade 
e liberdade com responsabilidade, 
encontram ‑se particularmente bem 
posicionados para, por sua iniciativa 
ou em resposta a solicitações dos 
estabelecimentos prisionais, partici‑
parem nas atividades de tratamento 
prisional e há neste domínio muitas 
ações que podem ser desenvolvidas.   
Gostaria, pois, de reafirmar a im‑
portância da vossa colaboração na 
dignificação e humanização das con‑
dições de vida dos estabelecimentos 
prisionais e na reinserção social dos 
reclusos e convicto de que os valores 

que orientam essa missão ajudam à 
construção de uma sociedade livre, 
justa, inclusiva e responsável, onde 
a reinserção social se efetiva e 
consolida. 
Termino, sublinhando e agradecen‑
do o papel da Igreja na proclamação 
de valores como a verdade, a soli‑
dariedade, a busca do bem comum, 
a equidade e a responsabilidade 
de todos, em síntese, agradecendo 
o contributo que dão à execução 
das penas e medidas privativas da 
liberdade. 
Muito obrigado. 
(Mensagem no âmbito da Sessão de 
Abertura do Encontro, no dia 09 de 
fevereiro) 
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SAUDAÇÃO
Saúdo o Senhor Pe. João Gonçalves 
e os restantes membros da Coorde‑
nação Nacional da Pastoral Peniten‑
ciária que com ele colaboram.
Saúdo o Senhor Dr. Rómulo Mateus e 
felicito ‑o pela sua recente nomeação 
para Diretor Geral da Reinserção e 
Serviços Prisionais, e asseguramos‑
‑lhe a nossa leal cooperação.
Agradeço a gentileza de estar con‑
nosco, assim como a Senhora Dr.ª 
Regina.
Saúdo o Senhor Dr. Pedro Bacelar 
Vasconcelos, Presidente da Comis‑
são dos Assuntos Constitucionais, 

Liberdades e Garantias, da Assem‑
bleia da República.
Saúdo o Senhor Presidente da Cá‑
ritas Nacional, Professor Eugénio 
Fonseca.
Saúdo cada um e cada uma de vós, 
caríssimos Assistentes espirituais, 
Colaboradores e Voluntários. Sois 
uma porção do rosto visível da Igre‑
ja, que encarna a solicitude de Nos‑
so Senhor Jesus Cristo pelos presos.
Neste XIV Encontro Nacional da 
Pastoral Penitenciária somos de‑
safiados a alargar o horizonte da 
nossa missão a “todos, tudo e sem‑
pre”, e a envolver nela também os 

mensagens de
d. Joaquim mendes
bispo auXiliar de lisboa e membro da comissão 
episcopal da pastoral social e mobilidade Humana
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reclusos, que se encontraram ou 
reencontraram com Cristo, que não 
tira nada, bem pelo contrário, abre 
horizontes de esperança e de ver‑
dadeira liberdade.
Também os reclusos são chamados 
a ser «discípulos missionários», por‑
que não se pode ser discípulo sem 
ser missionário, nem se pode ser 
missionário sem ser discípulos.
Que este encontro possa contribuir 
para consolidar a nossa comunhão e 
ampliar a nossa missão, de modo que 
ele chegue a todos, e todos possam 
olhar os presos com os olhos de Deus.
 E que também eles possam sentir 
e olhar ‑se a si mesmo com o olhar 

misericordioso de Deus e testemu‑
nhar esta misericórdia.
Na missão, queremos contagiar e 
envolver a Igreja e toda a sociedade 
na prevenção, acompanhamento e 
reinserção dos reclusos.
Juntos, com a Direção Geral e as 
Instituições e pessoas de boa vonta‑
de, queremos alargar a missão, fazer 
melhor e chegar mais longe.
Que este encontro nos estimule, 
nos motive, nos envolve e leve a en‑
volver a todos.
(Mensagem no âmbito da Sessão de 
Abertura do Encontro, no dia 09 de 
fevereiro)
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ALGUMAS CONCLUSÕES
Gostaria de sublinhar cinco pontos 
decorrentes da comunicação do Se‑
nhor Dr. Pedro Bacelar Vasconcelos 
e concluir com um apelo.
1) O ser humano é um ser em rela‑
ção, o que implica a criação de uma 
rede de solidariedade e de empenho 
na busca do bem comum. 
2) Cristo, ícone dos presos, crucifi‑
cado no meio de dois ladrões presos 
e condenados como ele e com ele: 
a solidariedade de Jesus, rosto da 
proximidade e da solidariedade de 
Deus, com quem está/foi condenado 
e está preso. Esta proximidade de 
Deus, em Jesus, é fonte de esperança 
e de salvação: “Hoje estarás comigo 
no Paraíso”.
3) A dignidade da vida humana e do 
ser humano, independentemente da 
sua condição e do seu comporta‑
mento, e a necessidade de ser cuida‑
da e defendida, nomeadamente nos 
presos, destinatários prioritários da 
nossa missão.
4) A necessidade da conversão e en‑
volvimento da sociedade em relação 
aos presos, e o nosso empenho em 
sensibilizar e mobilizar, construindo 

pontes, que substituam os muros, as 
grades e as algemas.
5) As prisões “buraco negro”, “infer‑
no”, lugares onde somos chamados 
a levar a luz libertadora de Cristo 
ressuscitado, com a nossa presença, 
o reconhecendo a dignidade de cada 
recluso/a; o nosso olhar de fé que re‑
conhece em cada um e em cada uma 
dos reclusos/as a imagem de Deus, 
degrada pela prática de crime ou 
crimes, que queremos ajudar a recu‑
perar, a restaurar, com o testemunho 
do amor misericordioso de Deus.
Um apelo: que dentro do enquadra‑
mento legal que regula a nossa ação, 
não sejam levantados obstáculos 
infundados simplesmente por ser‑
mos cidadãos cristãos. O que uni‑
camente nos move é a pessoa dos 
presos, independentemente da sua 
condição, crença, religião, nacionali‑
dade, ou crime que porventura tiver 
cometido. Não nos movem outros 
interesses, senão os de fazer o bem, 
de estar ao lado de quem precisa, de 
quem tem necessidade de ajuda; e 
fazemo ‑lo desinteressada e gratuita‑
mente, sem proselitismo, nem busca 
de contrapartidas. Pedimos que não 
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nos impeçam de fazer o bem, de 
fazer chegar a nossa ajuda “humani‑
tária”, como está a fazer Maduro na 
Venezuela. E a primeira ajuda huma‑
nitária é a presença, a proximidade, o 
acesso ao encontro pessoal, a escuta, 
a solidariedade.
Renovamos o nosso agradecimento 
ao Senhor Diretor Geral e à Senhora 
Dr.ª Regina por estarem connosco, e 
reafirmamos a nossa leal cooperação.
Renovamos o nosso agradecimen‑
to ao Senhor Dr. Pedro Bacelar 
Vasconcelos pela sua presença e 
comunicação.
Estamos juntos. Une ‑nos a mesma 
causa: a pessoa, as pessoas, dos 
reclusos/as, a sua condição, a sua 
dignidade, as suas famílias, as famílias 
das vítimas dos seus crimes, o seu 
presente e o seu futuro. Abracemos 
juntos esta missão. Unamos as nos‑
sas forças, porque “as forças débeis, 
quando unidas, tornam ‑se fortes”.
(Mensagem no âmbito do Encerra-
mento da Sessão da manhã do dia 09 
de fevereiro)
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ENCERRAMENTO
1.Os encontros nacionais são ocasião 
de reflexão, partilha, qualificação pas‑
toral e revitalização da missão a que 
o Senhor nos chamou e nos confiou. 
Nenhum de nós veio para à pasto‑
ral penitenciária por acaso. Estamos 
aqui, porque o Senhor nos chamou 
para sermos sinais e portadores do 
seu amor junto dos presos, com as 
nossas fragilidades e limitações. Es‑
tamos com Ele, em seu nome, em 
nome da Igreja, sustentados pela sua 
graça, pelo Espírito Santo que nos 
guia e acompanha. É Ele o protago‑
nista da missão. Escutamos há pouco, 

uma frase de Santa Teresa de Calcutá 
que “sem Deus somos demasiado 
pobres para amar os pobres”.
2. Não há sociedades perfeitas, fa‑
mílias perfeitas, pessoas perfeitas e 
estruturas perfeitas, nem tão pouco 
as estruturas do sistema prisional. 
Encontramos dificuldades na nossa 
missão, referimos algumas delas nes‑
te encontro que nos afetam profun‑
damente. Não estranhemos. Nosso 
Senhor advertiu ‑nos para isso. O 
Reino de Deus cresce no meio de 
tribulações.
3. O mistério pascal faz parte da 
nossa condição de cristãos. Não há 
vida cristã sem ele. O Senhor colo‑
cou como condição para o seguir 
tomar a cruz quotidiana e caminhar. 
Saibamos abraçá ‑la, integrando as 
dificuldades e as tribulações no nos‑
so discipulado, e caminhemos em 
frente, com coragem, criatividade, 
ousadia e confiança. Saibamos amar 
os nossos adversários e os nossos 
inimigos; fazer bem e amar quem 
dificulta e impede incompreensi‑
velmente a nossa ação. Esta é a res‑
posta cristã. O amor é a força do 
cristão, a alavanca da missão, a arma 
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para o combate que travamos em 
tantas circunstâncias no exercício 
da missão. Vamos em frente, façamos 
o bem, não o bem desejável, mas o 
possível.
4) Sois/somos o rosto visível da 
Igreja na missão da pastoral peni‑
tenciária. Animemo ‑nos mutuamen‑
te, caminhemos juntos, procuremos 
despertar as comunidades, paró‑
quias, movimentos, a Igreja parti‑
cular, as Instituições civis, a socie‑
dade para a realidade da condição 
das pessoas privadas de liberdade. 
Agreguemos outros a nós, para as 
ajudarmos no caminho de recupe‑
ração e de conquista do passaporte 
para a liberdade, para uma liberdade 
responsável. Acreditemos no poder 
do amor de Deus, que tem a capaci‑
dade de transformar os corações e 
também as estruturas, a sociedade. 
E não esqueçamos que é a qualidade 
das relações que evangeliza e que 
transforma as estruturas.
5. Mais motivados, mais entusias‑
mados, mais esperançados, mais 
fortalecidos, regressemos a casa e 
prossigamos a missão nos estabele‑
cimentos prisionais onde estamos. 

Sejamos «discípulos missionários» 
e ajudemos os presos a sê ‑lo tam‑
bém. Caminhemos com eles, não 
fazendo coisas para eles, mas com 
eles, implicando ‑os também na 
missão, com as condições possíveis, 
não com as ideais e desejáveis. O 
caminho faz ‑se andando caminhan‑
do. Neste encontro houve algumas 
referências à Igreja. A Igreja são to‑
dos os batizados, na diversidade de 
dons, ministérios e funções. Também 
nós. Com este sentido de pertença, 
de participação e de corresponsa‑
bilidade na sua missão, procuremos 
contagiar outros e a envolvê ‑los 
também na missão, de modo que 
a concretizar o tema deste XIV 
Encontro Nacional: “Todos, tudo e 
sempre em missão”.
(Mensagem no âmbito do Encerra-
mento do XIV Encontro Nacional) 
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LiVROS DA EDiTORiAL CáRiTAS COM ESPECiAL inTERESSE 
PARA A PASTORAL PEniTEnCiáRiA

“Criminalidade, geração e educação de menores”

“Proteção Social e reeducação de menores”

“Palavras de Liberdade”; 

“O padre das prisões portuguesas”; 

“Cuidar do Outro”; 

“O cuidar como relação de ajuda”

“Pobreza e Relações Humanas”; 

“Criança sem a sua infância”

“A Institucionalização no feminino”; 

“Crimes e criminosos”; 

“O Pensamento Social do Papa Francisco” – volume I

“O Pensamento Social do Papa Francisco” – volume II



TíTuLOS PuBLiCADOS PELA EDiTORiAL CáRiTAS

O Amor que Transforma o Mundo | René Coste

Dar ‑se de Verdade: Para um desenvolvimento Solidário 
| vários

Cónego José M. Serrazina | vários

Teresa de Saldanha | Helena Ribeiro de Castro

Moralidade Pessoal na História | Sergio Bastianel

Humanizar a Sociedade | Georgino Rocha

Cartas de Ozanam | Diogo Castelbranco de Paiva 
Brandão

Entre Possibilidades e Limites | Sergio Bastianel

Perspectivas sobre o Envelhecimento Ativo | vários

Procissão dos Passos | Abel Varzim

Serviço Social e Desemprego de Longa Duração | Aida 
Ferreira

Maritain e Bento XV | Diogo Madureira

Cristãos Pensadores do Social I | Jean Yves Calvez

Um Intelectual ao Serviço dos Pobres | Gérard Cholvy

Um Genocídio de Proximidade | Teresa Nogueira Pinto

Caminhos para uma vida Solidária | Carlos Azevedo

Pobreza e Relações Humanas | Delfim Jorge Esteves 
Gomes

Rendimento Social de Inserção | Mafalda Santos

Cuidar do Outro  — Estudos em homenagem a Sergio 
Bastianel sj | vários autores

Crimes e Criminosos no norte de Portugal | Alexandra 
Esteves

A Consciência Social da Igreja Católica  — 124 Anos de 
História
1891–2015 | Domingos Lourenço Vieira

Ética e Teologia  — Declinações de uma Relação | Amé‑
rico Pereira



TíTuLOS PuBLiCADOS PELA EDiTORiAL CáRiTAS

O Impacto da Doutrina Social da Igreja no Trabalhador 
e no Empresário |     Hermenigildo Moreira Encarnação

O Padre das Prisões Portuguesas | Inês Leitão

Palavras de Liberdade | vários

O Pensamento Social do Papa Francisco | J. M. Pereira 
de Almeida (Org,)

O Cuidar como Relação de Ajuda – Por uma ética teo‑
lógica do cuidar Antonino Gomes de Sousa

O Problema do Mal | Étienne Borne

Rosto Social da Religião | Roberto Mariz

O futuro do Estado Social | Volumes I e II / Cáritas Eu‑
ropa (Org.)

Entendimento Global e Compromisso com as Periferias
Américo Pereira (Org.)

Pensamento Social do Papa Francisco | Volume II / J.M. 
Pereira de Almeida (Org.)

Cristãos Pensadores do Social II | O Pós ‑Guerra / Jean 
Yves Calvez

Ação Sócio Educativa dos Jesuítas e o Colégio de São 
Fiel | Jorge Nuño Mayer (coord.) | Ernesto Candeias 
Martins

Desenvolvimento de Competências Sociais no Cuida‑
dor Informal | Cláudia Catela Paixão

Manual Observatórios Sociais de Pobreza | Jorge Nuño 
Mayer (coord.)

Perceção do Stresse, burnout e autocuidado – um olhar 
sobre os profissionais do trabalho social | Ana Berta 
Alves

MYM, eu consigo – Desenvolvimento de uma tecnologia 
de apoio para alunos com necessidades especiais | Laura 
Chagas

As Infâncias na História Social da Educação – Frontei‑
ras e Interceções Sócio Históricas | Ernesto Candeias 
Martins

Crónicas Ainda Atuais | Pedro Vaz Patto



oração do Visitador prisional

Preso com os presos,
Assim nos queres, ó Pai
Junto dos irmãos e das irmãs,
Que nesta hora das suas vidas,
Vivem presos da sua liberdade…
Faz‑nos mensageiros do Amor e da Esperança!...
Que a nossa ação pastoral
Seja espaço de reencontro com a vida
E bálsamo curador das feridas que choram…
Ajuda‑nos, ó Pai, a ver em cada rosto recluso,
O rosto do Teu Jesus,
Que cura, liberta e levanta do chão,
num abraço constante e total de fraternidade…
Ontem, hoje e sempre…
Disponíveis…
Frágeis e abandonados
Aos projetos pequenos das nossas incapacidades…
Mas fortes…
E encorajados pela vida que de Ti nos vem
Pelo amor que do Teu Jesus,
nos faz família e irmãos uns dos outros…

Amén!



contactos da pastoral 
penitenciária de portugal

Página web: www.pastoralpenitenciariadeportugal.pt
Facebook: https://www.facebook.com/
PastoralPenitenciáriaPortugal 
Twitter: https://twitter.com/Pastoral_penite
E ‑mail: pastoralpenitenciariaportugal@gmail.com

CONFERêNCIA EPISCOPAL PORTUGUESA
COMISSÃO EPISCOPAL DA PASTORAL SOCIAL E DA 
MOBILIDADE HUMANA
Coordenação Nacional da Pastoral Penitenciária
Quinta do Bom Pastor
Estrada da Buraca, 8 ‑12 | 1549 ‑025 LISBOA
Tel. 218 855 460

Coordenador Nacional da Pastoral Penitenciária
Pe. João Gonçalves
Casa Sacerdotal 
Rua São Tiago, n.º 8 | 3814 ‑506 Aveiro
E ‑mail: p.joaogoncalves@gmail.com
Telemóvel: 966555915

Equipa de Coordenação Nacional da Pastoral Penitenciária
Área Religiosa: Pe. João Nogueira (962436020) e Pe. Davide 
Matamá (915806085)
Área Social: Paulo Neves (962360276)
Área Jurídica: Ricardo Cavaleiro (963173480)
Área da Comunicação: Inês Leitão (964972597)
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