
RAMPAS PARA JESUS 

Ideias para uma paróquia inclusiva 

 

 

Na convicção de que somos uma comunidade de discípulos (Evangelii Gaudium, 21.24) que 

carrega a imagem e a semelhança de Deus e de que queremos caminhar, com Jesus, à 

semelhança do discípulo fiel, pretendemos refletir sobre a necessidade de pertença da pessoa 

com deficiência ao espaço da paróquia.  

Para isso juntámos um grupo de trabalho constituído por pessoas de várias paróquias – leigos e 

sacerdotes, familiares e profissionais que trabalham com pessoas com deficiência – para refletir 

acerca do significado de paróquia inclusiva como forma de facilitar o acesso das pessoas com 

deficiência à catequese, aos sacramentos e à vida comunitária da paróquia.    

Queremos contribuir para que a paróquia possa ser um local de encontro com Jesus para as 

pessoas com deficiência, queremos ajudar a construir rampas de acesso a Jesus.  

Neste sentido, a sensibilização de toda a comunidade paroquial para a atual dificuldade de 

acesso, em termos quer físicos, quer logísticos, mas sobretudo para a dificuldade de participação 

na catequese e nos sacramentos, por parte das pessoas com deficiência tornou-se o tema 

central da reflexão que deu origem a este documento. 

Para refletir sobre este tema, partimos das seguintes questões: 

1. O que é uma paróquia inclusiva? 

2. Para quê uma paróquia inclusiva?  

3. Como tornar a paróquia inclusiva?  

Usamos a palavra «inclusão» no sentido de pertença, de oportunidade de se sentir acolhido e 

estar enraizado na comunidade paroquial. O termo «inclusão» – quando utilizado no sentido 

estrito – pode sugerir a necessidade de encontrar um lugar ainda inexistente na Igreja para a 

pessoa com deficiência. De acordo com aquilo em que acreditamos enquanto cristãos, somos 

todos iguais em dignidade aos olhos de Deus, pelo sacramento do Batismo, pelo que o termo 

«inclusão» pode ser usado num sentido ainda mais lato, que não é aliás alheio ao contexto da 

deficiência e é facilmente reconhecido em toda a sociedade, sendo essa a razão que nos levou 

a adotá-lo também aqui. A ideia de inclusão pressupõe que o contexto, seja ele físico, social, 

cultural ou temporal,  se modifica e ajusta para facilitar a participação de qualquer pessoa. 

Assumimos, adicionalmente, que existe um tripé «pessoa-família/cuidador-comunidade» que 

está sempre presente e no qual assenta a inclusão da pessoa com deficiência. Este tripé permite 

que a pessoa, acompanhada pela sua família ou o seu cuidador, crie relações com a comunidade, 

que, por sua vez, cresce e apoia quer a pessoa com deficiência, quer a sua família ou o seu 

cuidador. E este tripé é tão necessário como benéfico para todas as partes envolvidas no 

processo de inclusão. 



Para cada uma das questões que levantámos em cima propomos uma resposta e uma ou duas 

citações que nos pareceram relevantes no contexto; por fim, sintetizamos os resultados da 

reflexão do grupo de trabalho acerca de cada uma das questões levantadas. 

Pretende-se que este documento possa ser útil para a sensibilização quer das comunidades 

paroquiais a que pertencemos, quer de outras paróquias e comunidades que possam sentir a 

mesma necessidade de acolhimento das pessoas com deficiência. Urge construir, para além de 

rampas de acesso aos edifícios eclesiais, autênticas rampas de acesso a Jesus, que tragam para 

as nossas comunidades os «pequeninos dos pequeninos» e nos levem a aprender mais, com 

eles, acerca do amor de Deus por todos nós.  

 

 

O que é uma paróquia inclusiva?  

1. A Igreja que Deus quis  

 

«A Igreja deseja servir esta única finalidade: que cada homem possa encontrar Cristo, 

a fim de que Cristo possa percorrer juntamente com cada homem o caminho da vida»  

(São João Paulo II, carta encíclica Redemptor Hominis, 4 de março de 1979, n.º 13)  

 

É uma paróquia acolhedora 

Uma paróquia inclusiva é uma paróquia com espaço para todos, é uma paróquia onde 
o sentido de pertença precede qualquer diferença entre os seus membros. É um espaço 
de acolhimento onde todos juntos fazemos o nosso caminho de crescimento espiritual. 
É um espaço onde se aprende em comunidade o valor do acolhimento e do amor pelos 
irmãos, tal como Jesus nos ensinou.  

A Conferência Episcopal Americana, na sua declaração de 1978, afirma que o 

preconceito começa com a perceção da diferença e que é na aceitação da diferença que 

se deve acolher as pessoas com deficiência.   

 

É uma paróquia missionária 

Deus fundou uma Igreja para todos e a Igreja para todos implica o acolhimento dos 

marginais e excluídos da sociedade. A paróquia inclusiva não só acolhe todos, como sai 

de dentro do espaço delimitado pelas suas paredes para ir ao encontro dos que não 

podem aceder à Igreja. A Igreja inclusiva não pode ficar à espera de que as pessoas vão 

ao seu encontro – precisa, ela mesma, de tomar a iniciativa de chamar todos, de ser 

também missionária na sua própria localidade, de não deixar ficar em casa as pessoas 

que, pela sua condição, sentem que não pertencem à comunidade ou que não 

conseguem deslocar-se para ir ao encontro dos outros sem ajuda. A Igreja inclusiva 

cresce também quando dedica o seu tempo aos mais fracos, quando aprende com eles 

a «ternura de Jesus». Se as pessoas não podem ir à paróquia, a paróquia deve ir ter com 

as pessoas.    



 

  

Para quê uma paróquia inclusiva?  

2. Para sermos verdadeiramente corpo de Cristo 

 

Uma paróquia verdadeiramente inclusiva torna-nos mais completos, permite que 

conheçamos através da presença do outro o verdadeiro amor de Cristo por todos nós. 

Leva-nos a enfrentar as nossas fragilidades, as nossas dúvidas e os nossos medos e a 

transformá-los em amor, aceitação e ternura. Faz-nos viver verdadeiramente na 

comunidade dos filhos de Deus que querem seguir e configurar-se com o Pai. Faz-nos 

crescer espiritualmente com todos os obstáculos e dificuldades que encontramos, e 

perceber que sozinhos não conseguiríamos chegar a esse resultado. 

 

Para sermos uma comunidade completa e de verdade   

«[…] esforçando-vos por manter a unidade do Espírito, mediante o vínculo da paz. Há 
um só Corpo e um só Espírito, assim como a vossa vocação vos chamou a uma só 
esperança; um só Senhor, uma só fé, um só Batismo; um só Deus e Pai de todos, que 
reina sobre todos, age por todos e permanece em todos. Mas, a cada um de nós foi 
dada a graça, segundo a medida do dom de Cristo.» 

 

(Efésios 4, 3-7) 

 

A Igreja tem sido muitas vezes comparada com o Corpo de Cristo, um corpo com muitos 

membros, todos necessários para o funcionamento do todo, mesmo os que parecem 

mais pequenos e insignificantes. Ora, assim sendo, também as pessoas com deficiência 

têm o seu lugar nesse corpo de Cristo, nessa Igreja completa que queremos construir e 

que queremos que seja humana, global e verdadeira. A qualidade duma sociedade e 

duma civilização mede-se pelo respeito que ela manifesta pelos mais frágeis dos seus 

membros. 

 

Para experimentar o amor de Deus por nós e responder a esse amor  

Disse São João Paulo II ao Movimento Fé e Luz em 2002 (Castel Gandolfo): «Acolhendo 

todos estes "pequeninos", assinalados pela deficiência mental, reconhecestes neles as 

testemunhas especiais da ternura de Deus, de quem temos muito a aprender e que 

ocupam um lugar específico no seio da Igreja». 

A fragilidade e a dependência das pessoas com deficiência assemelham-se às nossas 

próprias fragilidade e dependência perante Deus Nosso Senhor. Viver em comunidade 

com os «pequeninos» com deficiência mental permite-nos viver a experiência de 

dependência perante o Senhor. Mas a experiência do amor de Deus implica também 

reciprocidade e Jesus pede-nos que experimentemos esse amor: «Em verdade vos digo: 

sempre que deixastes de fazer isto a um destes pequeninos, foi a Mim que o deixastes 

de fazer». (Mateus 25, 45).  

 



Para dar testemunho do valor e da dignidade da vida humana 

Acolher ou incluir as pessoas com deficiência na paróquia significa dar-lhes o lugar que 

lhes pertence, significa reconhecer a dignidade inalienável que é lhes cabe. Em 2008, o 

Papa Bento XVI também enviou uma mensagem para o movimento Fé e Luz: «O Papa 

alegra-se por, através do movimento Fé e Luz, muitas famílias se darem as mãos para se 

ajudarem umas às outras e, juntas, darem testemunho do infinito valor de toda a vida 

humana, mesmo a mais frágil. Que cada um seja sempre guiado e apoiado pela 

convicção de que os discípulos de Cristo devem, nas suas missões, exprimir um amor 

que terão, primeiro, buscado no coração do Salvador. É assim que, pelo dom do Espírito, 

aquele que é fraco poderá dizer: ‘’Sou forte’’». 

Também nos princípios fundamentais do documento da Santa Sé para o Ano 

Internacional das Pessoas com Deficiência (1981) encontramos a mesma convicção: «[…] 

a pessoa com deficiência, com as limitações e a dor que leva inscritas no seu corpo e nas 

suas faculdades, põe em maior relevo o mistério do ser humano, com toda a sua 

dignidade e grandeza». 

 

Para dar apoio às famílias da paróquia 

As famílias das pessoas com deficiência sentem a solidão da exclusão e da indiferença; 

quando uma pessoa com deficiência não tem acesso à comunidade paroquial, a sua 

família também se afasta da igreja e sente-se só. Segundo a Santa Sé, o trauma da família 

pode ser de natureza tão profunda e determinar uma crise tão forte que abale todo o 

seu sistema de valores.   

 

 

Como tornar uma paróquia inclusiva? 

3. Será sempre um caminho 

 

«Uma particular atenção há de ser reservada às pessoas com deficiência: sempre que a 

sua condição o permita, a comunidade cristã deve facilitar a sua participação na 

celebração no lugar de culto; a propósito, procure-se remover, nos edifícios sagrados, 

eventuais obstáculos arquitetónicos que impeçam o acesso às pessoas com deficiência. 

Enfim, seja garantida também a comunhão eucarística, na medida do possível, aos 

portadores de deficiência mental batizados e crismados: eles recebem a Eucaristia na fé 

também da família ou da comunidade que os acompanha» (Bento XVI, Sacramentum 

Caritatis). 

 

É sempre difícil a construção do sentido de pertença à Igreja pelas pessoas com 

deficiência. No entanto esse é um caminho cheio de surpresas. É necessário que toda a 

comunidade esteja comprometida no processo de inclusão e que tome consciência de 

que partilha a responsabilidade e a alegria dessa missão.  

É necessário também conhecer as pessoas da comunidade que precisam de atenção 

especial e conhecer a melhor forma de facilitar a sua participação na vida da 

comunidade. Pode justificar-se a identificação na comunidade de profissionais ou 



voluntários com conhecimento nas questões relacionadas com a deficiência que se 

disponham a ajudar.   

Como forma de trabalhar efetivamente o acolhimento e a participação da pessoa com 

deficiência, propomos que se encontre espaço para um representante no concelho 

pastoral de cada paróquia – um familiar, um cuidador, um profissional ou alguém com 

especial atenção ao assunto e que possa encontrar, nas atividades da paróquia, 

condições para a inclusão.    

 

Adicionalmente, para apresentar um conjunto de propostas concretas, propomos a 

consideração de três eixos: participação na vida litúrgica da paróquia; promoção do 

crescimento espiritual da pessoa com deficiência; apoio às famílias e aos cuidadores. 

 

• Participação na vida litúrgica da paróquia 

– Remover obstáculos arquitetónicos e organizar o espaço de circulação (já 

muito trabalho tem sido feito neste sentido; por vezes, pode tratar-se apenas 

de uma questão de reorganização dos espaços). 

– Celebrações litúrgicas com intérprete de língua gestual (por exemplo, em 

Braga já existe uma celebração semanal com língua gestual portuguesa).  

– Disponibilização de missais em braille – Será possível pedir apoio à pastoral 

da catequese para esta questão? 

– Promover a Comunhão eucarística dentro e fora da igreja, bem como o 

sacramento da Confissão, de acordo com o Código de Direito Canónico; o 

primeiro passo será informar a comunidade da possibilidade de pedir a 

Comunhão em casa para as pessoas que não possam deslocar-se e para os 

cuidadores ou familiares que não possam deixar essas pessoas 

desacompanhadas. 

– Promover transporte adequado para pessoas com dificuldade de locomoção 

para igrejas que já possuam acessos adequados (será possível dinamizar um 

grupo de voluntários que possa acompanhar essas pessoas e que se encarregue 

de ajudar no seu transporte?). 

 

• Promoção do crescimento espiritual da pessoa com deficiência 

– Catequese integrada – A paróquia pode fazer chegar a informação à 

comunidade de que existem espaço e vontade para acolher crianças com 

necessidades especiais. A paróquia pode identificar a(s) pessoa(s), com 

formação específica, a quem as catequistas poderão pedir ajuda quer para a 

pedagogia a aplicar, quer para adaptar melhor os materiais, quer para encontrar 

a melhor forma de acolher na sala, por exemplo, com recurso a voluntários 

(grupos de jovens, etc.), quer ainda para apoiar a integração da criança na sala 

de catequese e nas atividades relacionadas, em cerimónias, passeios, etc. 

– Participação nos grupos de continuidade, como coro, grupo de acólitos, grupo 

de leitores, grupo da folha informativa, grupos de manutenção da igreja (por 

exemplo arranjar as flores, participar no ofertório/peditório), reforçando assim 

a participação ativa destes paroquianos nas celebrações litúrgicas. 

– Participação dos adolescentes nos campos de férias da paróquia – Os 

adolescentes com necessidades especiais poderão beneficiar e contribuir muito 



para o espírito de alegria vivido nos campos de férias. Pode ser necessário pedir 

ajuda à família ou a algum profissional da paróquia para prever os ajustes 

necessários à sua participação. Já existem diversos campos de férias com uma 

experiência muito positiva para todos da participação inclusiva de pessoas com 

deficiência (por exemplo: Carraças, Camtil). 

  

– Promover a formação de grupos «Fé e Luz», ou seja, grupos formados por 

pessoas com deficiência mental, familiares e amigos. Estas pequenas 

comunidades encontram-se mensalmente para partilhar, em espírito cristão, a 

amizade, a oração, a festa e celebrar a liturgia e a vida. O Movimento Fé e Luz 

tem vários grupos em funcionamento no nosso país. Pode ser interessante pedir 

a pessoas duma comunidade que já conhece essa experiência (por exemplo, São 

João e São Pedro do Estoril) que venham dar testemunho do que fazem nas 

celebrações eucarísticas dominicais da paróquia.  

 

• Apoio às famílias e aos cuidadores 

– Procurar conhecer a realidade de cada paróquia, quem são as famílias a 

considerar e de que tipo de apoio precisam. 

– Promover a criação de grupos de apoio e partilha para pais e cuidadores. 

– Promover a criação de uma bolsa de voluntários que possam apoiar as 

famílias. 

– Disponibilizar, no site da paróquia, na folha informativa e no acolhimento, 

informação acerca das estruturas de apoio comunitário que possam ser 

adequadas. 

 

Há muito a fazer, aos níveis da reflexão, da sensibilização e da ação. Todos somos 

responsáveis e participantes no processo de inclusão. Mas a família e os cuidadores 

ainda se sentem muitas vezes excluídos da comunidade. Precisamos de valorizar a 

presença da pessoa com deficiência nas nossas comunidades, de aprender com quem 

sabe e de aferir, na nossa paróquia, o que pode resultar. A atenção ao tripé pessoa-

família-comunidade pode ser uma ferramenta importante para percorrer esse caminho. 

 

Em termos práticos, propõe-se que na realidade de cada paróquia se possa refletir sobre 

a melhor forma de: 

1. Lançar a valorização da pessoa com deficiência na vida paroquial como um eixo 
importante da missão e das prioridades da paróquia; isto pode e deve ser acompanhado 
pela integração de um representante destas temáticas no Conselho Pastoral; 

 
2. Suscitar uma reflexão nos diferentes grupos da paróquia sobre quais seriam as 
implicações e as possibilidades que a prioridade definida no ponto anterior suscitaria 
em cada um dos grupos e áreas da paróquia; 

 
3. Anunciar aos paroquianos que se pretende percorrer este caminho e que os 
diferentes grupos estão disponíveis e abertos para considerar diferentes formas de 
acolher e promover o desenvolvimento das pessoas com deficiência (pode-se anunciar 



projetos ou ideias concretas, ou deixar as propostas mais abertas, dependendo da 
reflexão feita anteriormente por cada um dos grupos). 

 

É um privilégio poder crescer espiritualmente com os «pequeninos» de Deus, os pobres 

e os desfavorecidos. Na fraqueza do outro encontramos a ternura de Deus e crescemos 

como pessoas. Conseguir transmitir, no espaço da paróquia, os enormes dons que as 

pessoas com deficiência podem disponibilizar para a comunidade é construir uma 

imagem valorizadora da pessoa com deficiência. Dedicar tempo àqueles para quem 

ninguém tem tempo é seguir os passos de Jesus. Adicionalmente, é também 

conhecendo pessoas com deficiência que se pode criar uma vontade acrescida de 

acolher e incluir, pelo que é necessário que a comunidade conheça as pessoas que a 

integram e que precisam da sua atenção especial.  

 

«Vai ser sempre difícil.» «Cada caso é um caso.» «Não sei bem como fazer nessa 

situação.» Se considerarmos que «a pessoa precede a sua deficiência» e que «somos 

todos feitos à imagem e semelhança de Deus», compreenderemos que o primeiro passo 

a que somos chamados consiste em acreditar no outro e nas suas potencialidades, bem 

como na ajuda de Deus para o que pareça transcender as nossas próprias capacidades, 

e assim poderemos encontrar, em comunidade, soluções passíveis de serem aplicadas 

na nossa paróquia que constituirão uma mais-valia para todos.  

 

 


