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e a paróquia não é acolhedo-
ra, como pode ser missioná-
ria? A interrogação é do bis-
po auxiliar de São Paulo. É 
uma preocupação subjacente 

ao seu trabalho pastoral. Fazer viver o 
amor à missão levou a que fosse cria-
do, em cada paróquia, um grupo mis-
sionário de acolhimento às famílias.
A partir do documento saído da con-
ferência do episcopado latino-ame-
ricano que se realizou em Aparecida, 
Brasil, em 2007, está a desenvolver-se 
um novo impulso missionário. “É um 
convite à nova evangelização. Estamos 
empenhados em concretizá-lo”, confir-

Bispo auxiliar de São Paulo, Brasil, é português

“Ser discípulo e missionário”

ma Joaquim Carreira. “O documento 
fala de conversão pastoral”, sublinha 
o prelado. Para que uma paróquia se 
torne missionária, as pessoas têm de 

Desde pequeno vinha a Fátima, já 
que a sua terra natal dista poucos 
quilómetros do Santuário. “Esta li-
gação a Nossa Senhora fez sempre 
parte da minha vida espiritual”, sa-
lienta Joaquim Carreira. No dia da 
sua ordenação episcopal, consagrou 
o seu ministério a Nossa Senhora. 
Sinal disso é que o seu brasão possui 
um ramo de azinheira e uma estrela, 
alusivos às Aparições e à Virgem.

Em Junho de 2010, o bispo natural 
da Loureira voltará à terra natal, para 
participar nas comemorações dos 
400 anos da capela. O convite da co-
missão honrou-o e virá, especialmen-
te, para estar com as pessoas. “Tenho 
muito da Loureira”, diz referindo-se 
ao sentido de trabalho e à dedicação. 
E outros valores que lhe foram trans-
mitidos pelos pais, durante a infância, 
como a reza diária do terço.

ter “consciência da sua fé”, fruto de um 
encontro com a pessoa de Jesus Cris-
to. Isso vai “traduzir-se na experiência 
familiar e na vivência comunitária”.
São vários os desafios que a região de 
Santana, da arquidiocese de São Pau-
lo, enfrenta nas áreas da juventude, 
da família e da formação. Tem faltado 
uma «pastoral de conjunto», algo que 
o bispo Joaquim Carreira quer supe-
rar. “Apesar da pastoral ser muito or-
ganizada em comum, com catequese e 
formação conjunta, cada paróquia tem 
as suas próprias características”, com 
pessoas de muitas e diversas etnias e 
culturas. “Inclusive portuguesas”, as-
sinala o prelado.

Atenção a jovens e casais
As paróquias são grandes, com uma 
média de 50 mil habitantes. Há falta de 

O sotaque denuncia uma vida 
feita em terras de Vera Cruz. 
Nas veias do bispo auxiliar 
de São Paulo corre sangue 
português. Oriundo da Loureira, 
Santa Catarina da Serra, Leiria, 
Joaquim Carreira partiu aos 
10 anos, com a família, para 
Jundiaí, cidade do estado
de São Paulo, Brasil
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Fátima no brasão episcopal

Imigrante aos 10 anos, Joaquim Carreira é bispo auxiliar de São Paulo, Brasil
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“Ser discípulo e missionário” Consolata presente
Joaquim Carreira é responsável 
pela região episcopal Santana, uma 
das seis em que a arquidiocese de 
São Paulo está dividida. Com um 
milhão e 700 mil habitantes, está 
organizada em 65 paróquias, dis-
tribuídas por nove sectores. Conta 
com 110 padres, entre eles um gru-
po de missionários da Consolata 
que desenvolvem a sua acção em 
três paróquias: Nossa Senhora da 
Consolata e Nossa Senhora da Pe-
nha, e a comunidade de São Mar-
cos. “Estão bem inseridos e são par-
ticipativos”, salienta o bispo. “Um 
padre exemplar é José Radici”, de 
85 anos, trabalha na comunidade 
de São Marcos, da qual é vigário-      
-paroquial. Do grupo fazem parte 
os missionários da Consolata portu-
gueses Patrick Silva, João Monteiro 
da Felícia e Carlos Margato.

Bilhete de Identidade
Joaquim Carreira completa 60 anos

a 24 de Janeiro. É o quinto de sete filhos 

da família que partiu rumo ao Brasil 

em 1960. Em Santa Catarina da Serra, 

paróquia natal, o então bispo emérito 

de Leiria-Fátima, Alberto Cosme do 

Amaral, presidiu ao acto solene que o 

tornou diácono, a 17 de Julho de 1976, 

tendo sido ordenado presbítero a 19 de 

Março de 1977, dia de São José, pelo 

bispo Gabriel Paulino Bueno Couto.

Foi o primeiro reitor do seminário 

maior de Jundiaí, cargo que 

desempenhou até 1992. No ano 2000 

foi enviado para Roma, onde fez o 

mestrado em «Matrimónio e família». 

A 23 de Março de 2005, foi nomeado 

bispo auxiliar de São Paulo, tendo 

a sagração episcopal ocorrido

a 21 de Maio do mesmo ano.

Curiosidades
A maioria dos paulistanos decla-
ra-se católica. Segundo os censos de 
2000, a população de São Paulo é 
composta por católicos (68,11%), 
evangélicos (15,94%), pessoas sem 
religião (8,97%), espiritas (2,75%), 
budistas (0,65%) e judeus (0,36%).
São Paulo e Nossa Senhora da 
Penha de França são os padroeiros 
da cidade, para a Igreja católica.
Na cidade de São Paulo há 
quatro dioceses: a arquidiocese de 
São Paulo (que congrega seis re-
giões, das quais uma é Santana) e 
as dioceses de Santo Amaro, São 
Miguel Paulista e Campo Limpo.
Nas últimas décadas, o bu-
dismo e as religiões orientais regis-
taram um crescimento. Estima-se 
que existam mais de cem mil se-
guidores budistas, seichonoístas e 
hinduístas na cidade. Também são 
consideráveis a comunidade judai-
ca e as religiões afro-brasileiras.
Na cidade estão presentes 
as mais diversas confissões reli-
giosas, registando-se um notável 
crescimento dessas Igrejas, prin-
cipalmente na periferia.

sacerdotes e o número de fiéis activos e 
participativos é reduzido. “Apenas uns 
cinco por cento vão à missa”, refere o bis-
po auxiliar de São Paulo. Desta pequena 
percentagem de praticantes, “as pessoas 
comprometidas são muito poucas”.
A família “está muito diluída”. Os pais 
trabalham fora, há famílias monoparen-
tais e “os valores acabam diluídos”, ex-
plica Joaquim Carreira. Nas paróquias, 
o número de crismados é “baixíssimo”. 
Em 10 mil jovens, crismam-se entre 20 
a 40. Uma súplica: “Deus tem de nos 
inspirar a atrair a juventude”.
Em São Paulo, há um milhão de jo-
vens sem estudos e sem trabalho. 
“Em casa não ficam”. O que fazem? 
Multiplicam-se os casos de tráfico de 
droga e de marginalidade, explica o 
bispo. Muitos jovens deixaram por 
completo a Igreja católica, mas tam-

bém não procuraram outras religiões. 
Investir na pastoral familiar pré e pós 
matrimonial é outra das frentes da 
acção pastoral que preocupa o bispo 
português. Joaquim Carreira defende 
que é preciso “acolher os casais que se 
encontram em situações de segunda 
ou terceira união, assim como as pes-
soas sós, para os incentivar a partici-
par na vida da Igreja e a educar os fi-
lhos na fé”. Dos 200 a 300 casais per-
tencentes a cada paróquia, “a maior 
parte encontra-se em situações es-
peciais”. Ou seja, já vão, pelo menos, 
numa segunda união. Aliás, “60 por 
cento dos casais que casam na Igre-
ja católica, separam-se até aos quatro 
anos” de casamento. Para contrariar 
esta situação, o bispo português apos-
ta “forte” na pastoral da criança. É a 
esperança para o futuro.


