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1 -  O que sabemos sobre a pessoa com deficiência?  

Na preparação deste documento de apoio aos animadores para a inclusão de 
pessoas com deficiência, pareceu-nos importante iniciar com a proposta de uma 
breve reflexão sobre a pessoa humana para a qual te desafiamos a ti animador, 
a ti jovem. Com base na tua experiência de vida., sugerimos-te que reflitas sobre 
as seguintes questões: quem é o homem, ou melhor, quem é a pessoa; quem é a 
pessoa na sua relação com Deus, através de Jesus (Deus feito homem); e como 
vês o tema da dignidade inviolável da pessoa, com as suas consequências. 

Acrescenta agora à tua reflexão algumas das pistas que te apresentamos de 
seguida.  



 2 

Quem é a pessoa?  

Segundo Emerich Coreth (padre católico, jesuíta) na sua obra “Quem é o homem? 
Elementos para uma antropologia filosófica”: o homem “procede da palavra livre 
e criadora de Deus que disse «Faça-se» (Gn 1, 3). Do mesmo modo, a humanidade 
e a sua história têm a sua origem na vontade livre do Criador: «Façamos o homem 
à nossa imagem e semelhança» (Gn 1, 26)” (p. 32). No pensamento cristão, o 
homem é criatura de Deus, é criado à sua imagem e semelhança. O homem é 
único, irrepetível, com a sua individualidade. O Papa S. João Paulo II, na sua 
mensagem aos participantes no congresso internacional sobre “Dignidade e 
direitos da pessoa com deficiência”, em 2004 disse: “a pessoa deficiente, também 
quando está ferida na mente ou nas suas capacidades sensitivas e intelectivas, é 
um sujeito plenamente humano, com os direitos sagrados e inalienáveis próprios 
de cada criatura humana.”. 

Pode-se dizer, então, que pessoa se define enquanto criatura de Deus, criada por 
Ele, para ser totalmente o que Ele sonhou para si. Sim, Deus criou e sonhou a 
pessoa para que esta se cumprisse, realizando aquilo para o qual foi chamada a 
ser, independentemente da sua condição física e intelectual. A este respeito o Papa 
S. João Paulo II nessa mesma mensagem diz: “para a pessoa deficiente, assim 
como para qualquer outra pessoa humana, não é importante fazer o que os outros 
fazem, mas fazer o que é deveras bem para ela, praticar cada vez mais as próprias 
riquezas, responder com fidelidade à própria vocação humana e sobrenatural”. 

A pessoa é a amada por Deus. 

A pessoa é chamada a viver em relação com Deus, em comunhão com Deus. No 
Seu Filho Jesus Cristo, é filho de Deus, a pessoa humana é profundamente amada 
por Deus. Se tivéssemos que definir “pessoa” na sua relação com Deus, seria como 
aquela criatura que Deus criou e ama incondicionalmente. A pessoa é a amada 
por Deus. Continua o Papa S. João Paulo II: “A humanidade ferida e deficiente 
desafia-nos a reconhecer, acolher e promover em cada um destes nossos irmãos 
e irmãs o valor incomparável do ser humano criado por Deus para ser filho no 
Filho”1. Toda a pessoa tem valor porque simplesmente é amada por Deus, é filha 
de Deus. 

Jesus manifestou este amor em todo o Seu atuar e, particularmente, nas suas 
inúmeras curas. Jesus não questionava a pessoa sobre a sua doença, 
incapacidade ou situação de vida. Simplesmente deixava que quem quisesse 
aproximar-se d’Ele o fizesse; Ele próprio se aproximava sem excluir ninguém, 
“tocava”, isto é, amava, e a mudança de vida acontecia. Foi assim com a cura do 
cego Bartimeu (Mc 10, 46-52), com a cura do homem com a mão paralisada (Mt 

 
1 Papa João Paulo II, «Mensagem aos participantes no congresso internacional sobre “Dignidade 
e direitos da pessoa com deficiência”», 5 de janeiro de 2004, 
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/speeches/2004/january/documents/hf_jp-
ii_spe_20040108_handicap-mentale.html. 
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12, 9-13), com a cura do homem paralítico (Lc 5, 18-25), com a cura do homem que 
estava surdo-mudo (Mc 7, 32-35), e muitos outros. 

O ser humano possui uma dignidade única e um valor singular. 

Toda a pessoa tem igual dignidade e direitos, pelo simples facto de ser pessoa. A 
Carta Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa de 2019, “Nome da Carta”, no 
nº 1, diz isso mesmo: “Tal dignidade deriva do facto de ser membro da espécie 
humana e não de qualquer atributo ou capacidade que possa variar em grau ou 
possa ser adquirido ou perder-se nalguma fase da existência. Depende do que ela 
é, não do que ela faz ou pode fazer.” Esta afirmação traz consequências enormes 
no que respeita ao cuidado pela vida humana, esteja ela como estiver. Já o mesmo 
era afirmado pelo Papa S. João Paulo II: “Com efeito, o ser humano 
independentemente das condições em que se desenrola a sua vida e das 
capacidades que pode expressar, possui uma dignidade única e um valor singular 
desde o princípio da sua existência até ao momento da morte natural.” E continua 
referindo-se especificamente às pessoas com deficiência: “o deficiente não é uma 
pessoa de um modo diferente dos outros, por isso, ao reconhecer e promover a 
sua dignidade e os seus direitos, nós reconhecemos e promovemos a dignidade e 
os direitos nossos e de todos”2. 

Como estou eu a cuidar da vida dos que me rodeiam, dos que me são 
confiados nos meus grupos de catequese e grupos de jovens? O que 
posso fazer para demonstrar ainda mais, que as suas vidas têm valor 
aos olhos de Deus, aos meus olhos? 

Para nos ajudar neste autoquestionamento, partilhamos estas palavras do Papa 
S. João Paulo II: “Demonstrar à pessoa deficiente que é amada significa revelar 
que ela, aos nossos olhos, tem valor. A escuta atenta, a compreensão das 
necessidades, a partilha dos sofrimentos, a paciência no acompanhamento são 
outras formas de introduzir a pessoa deficiente numa relação humana de 
comunhão, para lhes fazer compreender o seu valor, para tomarem consciência 
da sua capacidade de receber e doar amor”3. 

Que esta caminhada rumo à Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 nos 
possa abrir ainda mais à valorização da vida de cada pessoa, que é sempre uma 
pessoa, independentemente de ter ou não ter alguma deficiência ou incapacidade. 

  

 
2 Papa João Paulo II. 
3 Papa João Paulo II. 
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2 - O que defende a Igreja sobre o acolhimento das pessoas com deficiência?  

A Igreja, na sua vocação de acolhimento, tem-nos desafiado a um olhar mais 
profundo, concreto e real sobre as pessoas com deficiência. A sua participação na 
vida da Igreja é não só um direito como uma riqueza para as famílias e para as 
comunidades. Isso mesmo referiu o Papa Bento XVI na Sacramentum Caritatis: 
«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»4. 
  

Nos últimos anos muito se tem falado de inclusão. É importante 
questionarmo-nos sobre o que significa uma Igreja inclusiva, uma 
comunidade inclusiva. Qual o meu papel enquanto cristão na inclusão 
de todos os que vivem com qualquer tipo de incapacidade/ deficiência 
de forma a que se sintam em casa, na Igreja? 

  
Acolher as pessoas com deficiência vai muito além, embora também inclua, da 
remoção de barreiras arquitetónicas no acesso às Igrejas e às salas de catequese, 
a preparação de espaços para as acolher ou mesmo a utilização de linguagem 
adaptada. Começa por uma mudança de mentalidades que deve acontecer em 
cada um de nós. O Papa Francisco, no seu discurso aos participantes no congresso 
promovido pelo Pontifício Conselho para a promoção da Nova Evangelização 
(outubro de 2017), fala exatamente sobre a mentalidade que ainda prevalece 
muitas vezes: “Está ainda muito acentuada na mentalidade comum uma atitude 
de rejeição desta condição, como se ela impedisse a pessoa de ser feliz e de se 
realizar. Prova disto é a tendência eugenésica a suprimir os nascituros que 
apresentam alguma forma de imperfeição. Na realidade, todos conhecemos 
muitas pessoas que, com as suas fragilidades, até graves, encontraram, ainda que 
com dificuldade, o caminho de uma vida boa e rica de significado. Assim como, 
por outro lado, conhecemos pessoas aparentemente perfeitas e desesperadas. 
Além disso, é um engano perigoso pensar que somos invulneráveis”5. 
  
Neste discurso o Papa Francisco aponta o caminho: “A resposta é o amor: não o 
amor falso, meloso e pietista, mas o amor verdadeiro, concreto e respeitador. Na 
medida em que a pessoa é acolhida e amada, incluída na comunidade e 

 
4 Papa Bento XVI, Exortação apostólica pós-sinodal (Sacramentum Caritatis) (Lisboa: Paulinas, 
2007), n. 58. 
5 Papa Francisco, «Discurso aos participantes no congresso promovido pelo Pontifício Conselho 
para a promoção da Nova Evangelização», 21 de outubro de 2017, 
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2017/october/documents/papa-
francesco_20171021_convegno-pcpne.html. 
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acompanhada para olhar o futuro com confiança, desenvolve um verdadeiro 
percurso da vida e faz a experiência de uma felicidade duradoura. Sabemos que 
isto é válido para todos, mas as pessoas mais frágeis são como uma 
demonstração desta realidade. A fé é uma grande companheira de vida, 
permitindo-nos sentir na primeira pessoa a presença de um Pai que nunca deixa 
as suas criaturas sozinhas, em nenhuma situação da vida”6. 
  
A Igreja protagoniza a defesa e a promoção das pessoas com deficiência. “A sua 
proximidade com as famílias ajuda-as a ultrapassar a solidão na qual muitas 
vezes correm o risco de se fechar por falta de atenção e de apoio. E isto é tanto 
mais válido quanto tem uma grande responsabilidade na geração e na formação 
para a vida cristã. Não podem faltar na comunidade palavras e, sobretudo, gestos 
de encontro e acolhimento das pessoas com deficiência. A liturgia dominical, em 
especial, deverá saber incluí-las, para que o encontro com o Senhor ressuscitado 
e com a própria comunidade seja uma fonte de esperança e de coragem no 
caminho da vida, que não é fácil”7. 
  
2.1. A catequese  
O Papa Francisco afirma que “a catequese, em particular, está chamada a 
descobrir e experimentar formas coerentes para que cada pessoa, com os seus 
dons, os seus limites e as suas deficiências, até graves, possa encontrar Jesus no 
seu caminho e abandonar-se a Ele com fé. Nenhum limite físico ou psíquico poderá 
jamais ser um impedimento para este encontro, porque a face de Cristo 
resplandece no íntimo de cada pessoa”8. 
  
A catequese é um caminho de nascimento e aprofundamento da fé onde todos 
têm lugar e são chamados a participar, sendo necessário, por isso, criar os 
instrumentos e materiais necessários para todos e formar os catequistas para que 
se sintam cada vez mais capazes de acompanhar o crescimento na fé também 
das crianças, jovens e adultos com deficiência, nunca perdendo de vista o anúncio 
fundamental «Jesus Cristo ama-te, deu a sua vida para te salvar, e agora vive 
contigo todos os dias para te iluminar, fortalecer e libertar»9. 
  
O Diretório para a Catequese (DC) publicado em 2021 é um documento de 
continuidade face aos que o precederam, trazendo alguma especificidade em 
alguns temas, como é o caso da Catequese com as pessoas com deficiência, que 
constitui um capítulo, que a seguir se transcreve: 
 
 
 
  

 
6 Papa Francisco. 
7 Papa Francisco. 
8 Papa Francisco. 
9 Papa Francisco, Exortação apostólica pós-sinodal (Evangelii Gaudium) (Lisboa: Paulinas, 2013), 
n. 164. 



 6 

A solicitude da Igreja para com as pessoas com deficiência brota do agir de Deus. 
Seguindo o princípio da encarnação do Filho de Deus, o qual se torna presente em 
cada situação humana, a Igreja reconhece nas pessoas com deficiência o 
chamamento à fé e a uma vida boa e cheia de significado. O tema da deficiência 
é de grande importância para a evangelização e para a formação cristã. As 
comunidades são chamadas não só a cuidar dos mais frágeis, mas a reconhecer 
a presença de Jesus que neles se manifesta de modo especial. Isto «requer uma 
dupla atenção: a consciência da educabilidade para a fé da pessoa com 
deficiência, até grave e gravíssima; e a vontade de a considerar um sujeito ativo 
na comunidade em que vive». Infelizmente, a nível cultural, está difusa uma 
conceção da vida, muitas vezes narcisista e utilitarista, que não capta a multiforme 
riqueza humana e espiritual nas pessoas com deficiência, esquecendo-se que a 
vulnerabilidade pertence à essência do homem e não impede que sejam felizes e 
se realizem a si mesmas. (DC 269) 
  
As pessoas com deficiência constituem uma oportunidade de crescimento para a 
comunidade eclesial que, com a sua presença, é incentivada a superar os 
preconceitos culturais. Na verdade, a deficiência pode causar incómodo, porque 
coloca em evidência a dificuldade de acolher a diversidade; pode mesmo suscitar 
medo, especialmente se for marcada por um caráter de permanência, porque é 
uma referência à situação radical de fragilidade de cada um, que é o sofrimento 
e, em última análise, a morte. Justamente por serem testemunhas das verdades 
essenciais da vida humana, as pessoas com deficiência devem ser acolhidas como 
um grande dom. A comunidade, enriquecida pela sua presença, fica mais 
consciente do mistério salvífico da cruz de Cristo e, vivendo relações recíprocas de 
acolhimento e solidariedade, torna-se geradora de uma vida boa e sinal para o 
mundo. Por este motivo, a catequese deverá ajudar os batizados a ler o mistério 
da dor humana à luz da morte e ressurreição de Cristo. (DC 270) 
  
Compete às Igrejas locais abrir-se ao acolhimento e à presença habitual das 
pessoas com deficiência no âmbito dos percursos de catequese, marcando 
posição a favor de uma cultura da inclusão contra a lógica do descarte. As pessoas 
com deficiências intelectuais vivem a relação com Deus na imediatez da sua 
intuição e é necessário e honroso acompanhá-las na vida de fé. Isso exige que os 
catequistas procurem novos canais de comunicação e métodos mais adequados 
para favorecer o encontro com Jesus. Por isso, são úteis as dinâmicas e linguagens 
de tipo experiencial que impliquem os cinco sentidos e percursos narrativos 
capazes de envolver todos os sujeitos de maneira pessoal e significativa. Em vista 
deste serviço, é bom que alguns catequistas recebam uma formação específica. 
Os catequistas devem estar próximos também das famílias de pessoas com 
deficiência, acompanhando-as e favorecendo a sua plena inserção na 
comunidade. A abertura destas famílias à vida é um testemunho que merece 
grande respeito e admiração. (DC 271) 
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As pessoas com deficiência são chamadas à plenitude da vida sacramental, 
mesmo quando se trata de distúrbios graves. Os sacramentos são dons de Deus 
e a liturgia, ainda antes de ser compreendida racionalmente, pede para ser vivida: 
portanto, ninguém pode recusar os sacramentos às pessoas com deficiência. A 
comunidade que sabe descobrir a beleza e a alegria da fé de que estes irmãos 
são capazes torna-se mais rica. Por isso, é importante a inclusão pastoral e o 
envolvimento na ação litúrgica, especialmente dominical. As pessoas com 
deficiência podem realizar a dimensão alta da fé que compreende a vida 
sacramental, a oração e o anúncio da Palavra. Efetivamente, elas não são apenas 
destinatárias de catequese, mas protagonistas de evangelização. É desejável que 
elas mesmas possam ser catequistas e transmitir a fé de modo mais eficaz, com 
o seu testemunho. (DC 272) 
 

3 - Tipos de deficiência: o que podemos fazer e o que a paróquia pode oferecer? 

 
A diferença é uma força poderosa. Pensar e agir de maneira diferente sobre os 
assuntos eleva a nossa criatividade e abre horizontes onde não esperávamos. 
Acolher a diferença dilata os nossos corações - de quem acolhe, de quem é 
acolhido e de quem vê acolher. Ao praticar o acolhimento de pessoas que são 
diferentes de cada um de nós pode acontecer que o que colocámos nas periferias 
do nosso coração, de repente, se desloque para o centro da nossa vida. Quando 
entregamos o que de mais frágil há em nós à zona limítrofe da nossa vida, às 
nossas periferias, aos nossos tempos livres, ao que nos sobra, então percebemos 
que invertemos as nossas prioridades, perdemos o nosso equilíbrio e 
descentramo-nos. Mas o movimento contrário: de abertura, se for cuidado e 
recebido com amor e levado ao coração de Cristo e aos que estão ao nosso lado 
leva-nos a um espaço de encontro verdadeiro, à maneira do que Jesus Cristo nos 
veio ensinar. É um espaço onde nos encontramos sem máscaras, nem artifícios, 
que nos permite uma transformação na verdade de quem eu sou e de quem tu és.   
 
Podemos por isso ir às periferias do nosso coração e trazer ao centro o que antes 
estava de lado. Podemos acolher e sermos acolhidos, ajudar e sermos ajudados. 
É bom pedir ajuda e é bom poder ajudar - torna-nos mais verdadeiros, mais reais, 
mais humanos! 
 
Na deficiência há várias tipologias. Ou seja, há uma forma de compreender as 
nossas dificuldades ou incapacidades em grupos com características comuns, que 
trazem consigo dificuldades comuns, para as quais existem fórmulas comuns que 
tentam minimizar as nossas distâncias de comunicação e potenciam a relação. De 
uma forma não exaustiva vamos percorrer estas tipologias, que têm por base a 
publicação do serviço pastoral a pessoas com deficiência do Patriarcado de 
Lisboa chamada ‘Uma Igreja para Todos’ e que está disponível no site do 
Patriarcado de Lisboa.   
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a) Deficiência Intelectual 
“Na debilidade e na fragilidade escondem-se tesouros capazes de 
renovar as nossas comunidades cristãs” (Papa Francisco) 

 
QUE PESSOAS PODE ENCONTRAR?  
• Pessoas que falam com dificuldade ou que não falam. 
• Pessoas com as quais é difícil entrar em contacto ou que fogem a esse 
contacto (em especial o contacto visual em certos tipos de deficiência). 
• Pessoas que têm uma conversa limitada, que fazem movimentos 
repetitivos, nomeadamente movimentos de baloiço do corpo e das mãos, 
que têm tiques e outros comportamentos atípicos. 
• Pessoas acompanhadas de cuidadores hiperprotetores. 
• Pessoas com reações e ritmos lentos. 
• Pessoas com uma linguagem e um vocabulário altamente desenvolvidos, 
com uma conversa repetitiva, que facilmente se desviam do tema ou que 
têm dificuldade em compreender o ponto de vista dos outros. 
• Pessoas com dificuldade em manter-se quietas ou caladas. 
• Pessoas com uma grande disponibilidade para ajudar e um enorme desejo 
de participar. 
• Pessoas alegres, festivas e muito espontâneas, com grande efusividade na 
manifestação dos afetos. 
• Pessoas com interação muito reduzida. 
 
O QUE PODE FAZER? 
• Aproximar-se sem medo e sem ideias preconcebidas, sabendo que não há 
duas pessoas iguais. 
• Promover o contacto visual, mas sem insistir. 
• Tratar cada uma com naturalidade e muito afeto. 
• Interessar-se pelas suas capacidades e pelas suas necessidades, que 
serão a base da sua inclusão. 
• Falar com elas diretamente e não apenas com os acompanhantes. 
• Compreender e respeitar o seu ritmo, que é diferente. 
• Repetir as instruções, se necessário. 
• Não infantilizar o diálogo com os adultos, mas tratar de acordo com as 
suas características. 
• Tratar cada uma em função das suas capacidades, procurando que 
alcancem a maior autonomia possível. 

 
O QUE A PARÓQUIA PODE OFERECER? 
• Ter uma atitude pró-ativa, com vista ao acolhimento e à inclusão das 
pessoas com deficiência na vida paroquial, identificando nas famílias 
necessidades não verbalizadas. 
• Favorecer a participação e a visibilidade das pessoas com deficiência nas 
atividades da paróquia, ou promover atividades em que possam participar. 
• Usar a música para incluir as pessoas com deficiências mentais. 



 9 

• Considerar as pessoas com deficiência mental como membros plenos da 
Igreja, com necessidades espirituais. 
• Apoiar o crescimento da sua vocação cristã e evangelizadora. 
• Informar sobre movimentos da Igreja que incluam pessoas com 
deficiência, ou promover a sua constituição (por exemplo, comunidades do 
Movimento Fé e Luz, Equipas de Jovens de Nossa Senhora). 
• Facilitar a preparação para os sacramentos, adaptando a catequese. 
• Coordenar com outras paróquias, através da vigariaria, a organização de 
grupos de catequese adaptada. 
• Adquirir material de catequese de fácil leitura, ou promover a sua 
elaboração. 
• Organizar ações de sensibilização sobre a deficiência, para catequistas e 
restantes membros da paróquia. 
• Ter especial atenção pastoral às famílias que têm membros com 
deficiências graves, acompanhando-as. Quando adequado, visitá-las no 
seu domicílio. 
• Organizar atividades de acompanhamento e apoio às famílias. 
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b) Deficiência Motora 
«Também a pessoa com deficiência e fragilidades físicas, psicológicas 
ou morais deve poder participar na vida da sociedade e ser ajudada a 
desenvolver as suas potencialidades.» Papa Francisco 

 
QUE PESSOAS PODE ENCONTRAR?  
• Pessoas com uma perda total ou parcial dos movimentos voluntários. 
• Pessoas com uma estatura invulgar que limita a capacidade de movimento. 
• Pessoas com dificuldade em alcançar ou em agarrar coisas. 
• Pessoas com dificuldades respiratórias, cardíacas ou de outro tipo, que são 
frequentemente acompanhadas por fadiga e debilidade que podem ser visíveis ou 
não. 
• Pessoas que se deslocam em cadeiras de rodas (manuais ou elétricas). 
• Pessoas com andarilhos, bengalas, canadianas, gessos, próteses ou outros. 
• Pessoas que precisam de aparelhos para as ajudar a respirar. 
• Pessoas com problemas de equilíbrio ou de espasticidade (movimentos 
involuntários). 
• Pessoas que andam devagar e/ou de forma irregular. 
• Pessoas com alterações anatómicas. 
 
O QUE PODE FAZER? 
• Manter o contacto visual, dirigindo-se diretamente à pessoa com deficiência e 
não apenas aos seus acompanhantes. 
• Pedir que repita caso não perceba o que a pessoa lhe diz. Se necessário, será a 
própria a pedir ao acompanhante que esclareça o que pretende dizer. 
• Perguntar sempre à pessoa com deficiência se precisa de ajuda, sem assumir, à 
partida, que precisa. 
• Não tocar nem mexer nos auxiliares técnicos sem perguntar à pessoa. 
• Ao abordar uma pessoa sentada numa cadeira elétrica não se deve apoiar no 
comando, pois pode estar ligado. 
 
O QUE A PARÓQUIA PODE OFERECER? 
• Providenciar estacionamento acessível e rampas adequadas, para cadeiras de 
rodas, bengalas ou outras ajudas técnicas. 
• Criar entradas amplas e fáceis de atravessar, para que as pessoas com 
deficiência possam aceder à igreja de forma autónoma. 
• Instalar ascensores, elevadores ou plataformas elevatórias. 
• Ter casas de banho acessíveis e adaptadas. 
• Assegurar que a igreja e os espaços dedicados à oração permitem que as 
pessoas com deficiência participem em todas as celebrações e acedam aos 
sacramentos. 
• Possibilitar o acesso ao cartório, ao presbitério, à sacristia, ao confessionário, às 
capelas mortuárias, aos salões paroquiais, às salas de catequese, etc. 
• Colocar os livros de cânticos e outros materiais impressos em locais de fácil 
acesso. 
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• Dispor de microfones móveis que possam ser utilizados por qualquer pessoa que 
pretenda participar numa celebração e não consiga aceder ao local onde estão 
habitualmente instalados. 
• Permitir que as pessoas com deficiência fiquem mais perto do celebrante para 
que não percam a visibilidade quando a assembleia se levanta. 
• Preservar a intimidade das pessoas que tenham dificuldade de comunicação, 
especialmente nos momentos de maior recolhimento, nomeadamente na 
celebração do sacramento da Penitência. 
• Aumentar o cuidado no uso de velas e incenso. 
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c) Deficiência Visual 
«O mundo não se torna melhor quando é composto apenas por pessoas 
aparentemente perfeitas, mas quando crescem a solidariedade entre as 
pessoas, a aceitação e o respeito mútuo.» (Papa Francisco) 

 
QUE PESSOAS PODE ENCONTRAR? 
• Pessoas com um reduzido nível de visão. 
• Pessoas cegas. 
• Pessoas que utilizam apoios óticos especializados, como por exemplo: lupas de 
grande potência, telelupas, monóculos e binóculos de precisão. 
• Pessoas que utilizam ajudas técnicas para ler e/ou comunicar. 
• Pessoas que utilizam bengalas brancas (invisuais) ou verdes (baixa visão). 
• Pessoas acompanhadas por outras que as guiam. 
• Pessoas acompanhadas por cães-guia. 
 
O QUE PODE FAZER? 
• Perguntar se necessita de ajuda e fazer o que a pessoa lhe pedir. 
• Oferecer o braço à pessoa que não vê bem para que ela se sinta cómoda e 
segura. 
• Não interagir com o cão-guia enquanto está a trabalhar, nem separá-lo da 
pessoa cega. 
• Interagir com a pessoa cega, tocando-lhe no braço ou na mão e chamando-a 
pelo nome se a conhecer; identificar-se sempre para que ela saiba com quem está 
a falar. 
• Dialogar sem receio de usar termos como «ver», «olhar», etc. 
• Orientar de forma clara e precisa, usando palavras que indiquem a direção, como 
«esquerda», «direita», «em frente», evitando expressões como «aqui», «ali», «isto», 
«aquilo», etc. 
• Acompanhar a pessoa cega ao local mais adequado na igreja ou na sala onde 
tiver lugar a atividade e indicar-lhe o seu lugar. Se a pessoa tiver cão-guia será 
melhor ficar instalada na coxia, para que o cão não dificulte a circulação dos 
outros fiéis. 
• Disponibilizar-se para acompanhar a pessoa cega a qualquer lugar no espaço 
onde se encontram. 
• Descrever o espaço e o que nele ocorre da forma mais detalhada possível. 
• Perguntar que tipo de visão tem, antes de começar a trabalhar com ela. 
• Em qualquer atividade, transmitir se esta já começou ou se vai começar; caso 
contrário a pessoa poderá interromper involuntariamente. 
• Informar a pessoa invisual antes de se afastar dela, evitando que fique a falar 
sozinha. 
 
O QUE A PARÓQUIA PODE OFERECER? 
• Fazer uma visita guiada pelas instalações da paróquia, indicando localizadores 
(móveis, portas, etc.) que facilitem a orientação. 
• Facultar previamente os textos que vão ser utilizados para que a pessoa possa 
trabalhá-los e, desse modo, seguir a celebração/atividade. 
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• Adaptar o tipo de letra dos documentos e aumentar o tamanho de acordo com 
as necessidades específicas de cada pessoa. Quando não se sabe qual é o 
indicado, o padrão de acessibilidade universal é Arial 14. 
• Utilizar sistemas alternativos como ferramenta de leitura e escrita no caso de 
pessoas invisuais, como por exemplo: Braille, sistemas áudio, entre outros. Em 
termos digitais, há mais alternativas e formatos acessíveis, como documentos em 
Word e PDF gerados em modo de texto, formatos HTML retirados da 
Internet, etc. 
• Recorrer às novas tecnologias para comunicações rápidas: WhatsApp, correio 
eletrónico e redes sociais. 
• Aproveitar as várias aplicações gratuitas para dispositivos móveis que facilitam 
às pessoas cegas a realização de diversas atividades da vida diária. 
 
 

1. Deficiência Visual e Auditiva 
«O modo como vivemos a doença e a incapacidade é um sinal de amor 
que estamos dispostos a oferecer.» (Papa Francisco) 

 
QUE PESSOAS PODE ENCONTRAR? 
• Pessoas com surdo-cegueira congénita. 
• Pessoas que ficaram surdo-cegas antes da aquisição da linguagem. 
• Pessoas que nascem surdas e que posteriormente sofrem uma perda 
significativa ou total da visão. 
• Pessoas que nascem cegas ou com uma redução significativa da visão, e 
que posteriormente têm problemas de audição. 
• Pessoas que apresentam dificuldades significativas de visão e de audição 
depois de terem adquirido a linguagem. 
• Pessoas com alguma capacidade visual que utilizam a língua gestual de 
modo autónomo. 
• Pessoas surdas que perderam a visão e que continuam a usar a língua 
gestual, tomando as mãos do interlocutor. 
• Pessoas que recorrem ao sistema datilológico para comunicar, 
desenhando o símbolo de cada letra na mão, fazendo pausas como na 
linguagem oral e passando a mão pela palma quando ocorre erro. 
• Pessoas que comunicam através de sistemas alfabéticos que são fáceis 
de aprender, como a escrita em maiúsculas na palma da mão. 
• Pessoas que conseguem comunicar através de tabelas de comunicação 
(letras e signos) quando o interlocutor não está familiarizado com outros 
sistemas. 
• Pessoas que conseguem ouvir com ajudas técnicas. 
• Pessoas que usam bengala vermelha e branca (diferente das pessoas 
cegas que ouvem). 
 
O QUE PODE FAZER? 
• Comunicar com serenidade e paciência. 
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• Dar a conhecer à pessoa surdo-cega que está presente, tocando-lhe 
suavemente no ombro ou no braço. Se ela estiver concentrada na 
realização de alguma atividade, deve esperar que acabe. Se a pessoa tiver 
alguma capacidade visual, coloque-se no seu campo de visão. Caso a 
pessoa tenha alguma capacidade auditiva, de seguida deverá identificar-
se, dizendo-lhe quem é, soletrando o nome pelo qual ela o conhece. Deve 
falar-lhe de maneira clara e direta, pronunciando bem todas as letras. Para 
dialogarem será preferível evitar lugares onde haja muito barulho. 
 
• Evitar sair dos limites do seu campo de visão, caso a pessoa consiga ver 
alguma coisa. Se ela souber fazer leitura de lábios, pode comunicar dessa 
forma ou com língua gestual. Em alternativa, pode-se escrever num papel 
branco, com letras grandes, frases simples, de preferência com tinta preta 
para o contraste ser mais forte. A comunicação será mais eficaz se ocorrer 
num local bem iluminado. 
• Nunca esquecer de se despedir. Se tiver de se ausentar temporariamente, 
deve dizer-lhe isso, deixando-a num local cómodo e seguro. Não é 
aconselhável deixar a pessoa sozinha num local desconhecido. 
• Deixar que lhe dê o braço, quando se deslocam. Em geral, fá-lo-á acima 
do cotovelo, pois é a melhor forma de seguir os movimentos. Não deve 
tentar colocá-la à frente, e quando for preciso subir ou descer escadas, 
passar por uma porta, atravessar uma rua, etc., deve fazer-lhe sinal. 
• Descrever à pessoa surdo-cega o espaço envolvente, os movimentos, os 
objetos, etc. Ao deslocarem-se, deve informar por onde estão a passar e o 
que está a acontecer. Se vir alguma coisa interessante na qual ela possa 
tocar, não hesite em mostrar-lhe isso. 
• Acompanhar a pessoa surdo-cega até à primeira fila de bancos da igreja 
ou da sala onde tiver lugar a atividade e indicar-lhe o seu lugar. Se a pessoa 
tiver cão-guia será melhor ficar instalada na coxia, para que o cão não 
dificulte a circulação dos outros fiéis. 
• Assinalar com um ligeiro toque no braço os diferentes momentos e as 
posições correspondentes (sentada, de pé, ajoelhada, etc.) da celebração. 
Perguntar se quer comungar e, em caso afirmativo, acompanhá-la. No final 
da Eucaristia ou da atividade, acompanhar a pessoa à rua. 
• Não interagir com o cão-guia enquanto está a trabalhar, nem separá-lo 
da pessoa surdo-cega. 
• Escrever no bloco-notas do telemóvel, cujas letras podem ser ampliadas 
e lidas pelas pessoas que ainda têm alguma capacidade visual. 
• Guiar o dedo da pessoa surdo-cega em cima das letras de uma tabela do 
abecedário. 
• Desenhar as palavras na palma da mão da pessoa surdo-cega, sempre 
com letras maiúsculas. 
• Utilizar o sistema Braille, em especial com as pessoas surdo-cegas de 
nascença. 
• Explorar outros sentidos, fundamentalmente o tato. 
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O QUE A PARÓQUIA PODE OFERECER? 
• Ter um ecrã grande onde se possa projetar os textos. 
• Imprimir folhas com os textos das leituras, das homilias, de eventuais 
conferências, etc., sempre com letra de tamanho grande e de cor preta 
sobre fundo branco; as frases devem ser simples e o texto muito claro. 
• Utilizar o Braille ou outros sistemas de comunicação quando a pessoa tem 
alguma capacidade visual ou auditiva, tais como: língua gestual, novas 
tecnologias, etc. 
• Acomodar a pessoa surdo-cega num local onde a luz não a incomode. 
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d) Deficiência Auditiva 
«Quantas pessoas portadoras de deficiências e sofredoras se reabrem 
à vida assim que descobrem que são amadas! E quanto amor pode 
brotar de um coração graças à terapia do sorriso!» (Papa Francisco) 

 
QUE PESSOAS PODE ENCONTRAR?  
• Pessoas com próteses auditivas (aparelhos ou implantes). 
• Pessoas que falam num tom de voz diferente ou que utilizam a língua gestual. 
• Pessoas que não percebem ou que têm dificuldade com a linguagem verbal. 
• Pessoas que apontam para o ouvido e mexem a cabeça quando se fala com 
elas, ou que olham fixamente para os lábios. 
 
O QUE PODE FAZER? 
• Falar com um volume normal e sem exagerar os movimentos dos lábios. 
• Disponibilizar-se para escrever o que pretende comunicar, com frases curtas e 
vocabulário simples. 
• Não pressupor que uma pessoa surda é capaz de ler os lábios ou que uma 
pessoa que usa aparelho auditivo ouve de forma normal. 
• Posicionar-se de frente para a pessoa, de modo a que ela possa ver-lhe a cara. 
• Falar direcionado para a pessoa surda e não para o intérprete. 
• Não tapar a boca quando fala. 
• Ter em conta que a incidência da luz sobre a pessoa que está a falar e os ruídos 
de fundo podem interferir na comunicação. 
 
O QUE A PARÓQUIA PODE OFERECER? 
• Recorrer a um intérprete de língua gestual. 
• Permitir que o intérprete se coloque em local adequado para que este e a ação 
litúrgica se encontrem no mesmo campo de visão. 
• Proporcionar uma iluminação adequada em redor da pessoa que está a falar e 
do intérprete. 
• Reservar bancos com boa visibilidade, próximos da pessoa que está a falar e do 
intérprete. 
• Ter uma boa aparelhagem de ampliação de som e, se possível, tecnologia de 
assistência para aparelhos auditivos. 
• Distribuir material impresso, incluindo um resumo da homilia e dos avisos. 
• Publicar informação sobre as missas com intérprete de língua gestual e a 
disponibilidade de tecnologia de assistência para aparelhos auditivos. 
• Fomentar que os colaboradores da paróquia optem por mensagens escritas em 
detrimento dos telefonemas, disponibilizando às pessoas surdas um número 
através do qual possam contactar por mensagem. 
 
A resposta é o amor: não o falso, receoso e pietista, mas o verdadeiro, concreto e 
respeitador. Na medida em que somos acolhidos e amados, incluídos na 
comunidade e acompanhados a olhar para o futuro com confiança, desenvolve-
se o verdadeiro percurso da vida e faz-se experiência da felicidade duradoura. Isto 
— sabemo-lo — é válido para todos, mas as pessoas mais frágeis dão prova disto. 
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A fé é uma grande companheira de vida quando nos permite entrar em contacto 
com a presença de um Pai que nunca deixa as suas criaturas sozinhas, em 
nenhuma condição da sua vida. (Discurso do Papa Francisco aos participantes no 
congresso promovido pelo Pontifício Conselho para a Promoção da Nova 
Evangelização, SALA CLEMENTINA – Sábado, 21 de outubro de 2017) 
 
 
4 - Histórias de vida e de catequese - Uma conversa a quatro tempos 
 
Este texto é fruto de conversas com quatro pessoas católicas que, cada uma à sua 
maneira, desejam aumentar a sua proximidade com Deus.  
Todas estudaram, trabalham, têm um papel ativo na sociedade e vivem com 
autonomia. Todas enfrentam dificuldades na sua prática religiosa, seja por haver 
degraus nas igrejas; por não ouvirem com clareza o que é dito na catequese e na 
eucaristia; ou por não conseguirem ver onde é a entrada para a Missa. Por vezes, 
os obstáculos para irem à catequese ou às celebrações torna-se pesado demais, 
o que propicia um certo afastamento. Mas todos têm uma fé pura e verdadeira, 
como puros e verdadeiros são os seus corações. 
O que fazer para que todos se sintam e estejam, de facto, integrados? 
Este foi um dos pontos importantes das conversas que tivemos e tornou evidente 
que as soluções passam, basicamente, pelo amor ao próximo: olhar, ouvir e tratar 
como iguais. Na prática, o caminho é ainda mais fácil: basta perguntar-lhes o que 
precisam e perceber, em cada caso e em cada lugar, como concretizar. As 
soluções são surpreendentemente simples. Também é importante lembrar que 
qualquer pessoa, criança ou adulta, pode ter dificuldade em acompanhar a 
catequese. Mesmo que veja, ouça, compreenda e se locomova facilmente. Um 
miúdo mais distraído ou brincalhão, um filho de pais separados que não pode ir à 
catequese todos os domingos... dificuldades e limitações há muitas. Entre 
catequistas, todos sabemos que nem sempre é fácil transmitir os conteúdos 
propostos e que é difícil transmitir a fé, a noção do amor infinito e incondicional 
que Deus tem por cada um, a ressurreição... Mas há que afastar medos e 
exigências para sermos todos iguais, tal como Deus nos vê. O que só pode 
fortalecer a Igreja e a nossa própria relação com Ele. 
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SEBASTIÃO PALHA 
“Sem Deus não dá” 
 
Sebastião Palha, 29 anos, é psicólogo da educação, uma área que o apaixona e 
na qual sabe que está a sua realização profissional e pessoal. 
Após a licenciatura e o mestrado no ISPA, trabalhou numa multinacional 
portuguesa, mas depressa percebeu que não era esse o seu caminho. 
Na verdade, foi por querer ajudar pessoas surdas que decidiu formar-se em 
psicologia da educação. “Sempre gostei muito da área da educação, porque acho 
que é a melhor forma de ajudar as pessoas a perseverarem no que querem para 
o seu futuro. E quero aproveitar o facto de ter a experiência de ser surdo para 
ajudar as pessoas como eu a ultrapassarem as limitações”, revela o psicólogo. 
 
Uma vida a ajudar 
Decidiu, então, fazer uma experiência de voluntariado em São Tomé e Príncipe, um 
país em que a taxa de surdez é 10 vezes superior à média mundial, sobretudo 
devido à enorme ocorrência de casos de rubéola, cuja vacina só surgiu ali em 2017, 
e de anemia, devido a uma alimentação muito pobre em ferro. 
Sebastião encontrou ali a sua causa, a vida que o preenchia. “Gostei tanto que, 
quando voltei para Portugal, despedi-me do meu emprego, pedi um financiamento 
e passei dois anos em São Tomé e Príncipe, a trabalhar com pessoas surdas.” 
Formou professores, trabalhou com crianças ajudando-as a melhorar as suas 
competências em leitura e na escrita e deixou sementes para o futuro. Mas sentiu 
falta de mais formação e tornou a vir para Portugal. 
Hoje é investigador-colaborador no Language And Sign Language Research Lab 
(Lang-Lab) do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica (UCP), 
sendo bolseiro investigador no Corpus Linguístico &amp; Avatar da Língua Gestual 
Portuguesa. Além disso, e para adquirir as ferramentas que lhe permitirão ajudar 
ainda mais as pessoas surdas, frequenta o doutoramento em Cognição e 
Linguagem no Instituto de Ciências da Saúde da UCP e, como tese de investigação-
ação, escolheu a surdez e a educação com foco na linguagem e na cognição da 
pessoa surda. 
 
Ajudar é muito simples 
A preocupação de Sebastião em ajudar pessoas a superarem as dificuldades 
inerentes à surdez é, também, uma preocupação da Igreja. A preocupação em 
integrar todas as pessoas, facilitar-lhes o relacionamento com Deus e contribuir 
para que a sua palavra e o seu amor cheguem a todos é, desde sempre a função 
e o objetivo de religiosos e catequistas. O exemplo de Sebastião que, como mostra 
o seu percurso profissional, tem como única limitação o facto de não ouvir, pode 
servir para que se melhore este serviço como um todo. 
Na escola especializada para surdos em que Sebastião andava não havia 
educação religiosa. “Cheguei a andar na catequese, mas não ouvia nem falava tão 
bem como agora, não conseguia acompanhar. A minha mãe resolveu aprender: 
falou com catequistas, fez uma espécie de sebenta com reflexões e textos e foi a 
minha catequista”, conta. Fez os Sacramentos atá ao Crisma, cuja preparação foi 
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feita num colégio católico que, entretanto passara a frequentar. “Não foi nada fácil 
acompanhar o grupo de preparação para o Crisma. O que me ajudou nessa altura 
foi que o meu catequista dava-me textos e, quando ia às catequeses, já sabia do 
que se estava a falar. Assim, em vez de me ocupar a 100% nas palavras que se 
diziam, conseguia perceber melhor o sentido e captar a mensagem”. 
 
Não quer viver longe de Deus 
Sebastião acredita quando afirma “Sem Deus não dá.” Não quer viver longe de 
Deus e tem consciência que é preciso ter um relacionamento forte e constante 
com Ele. No entanto, a sua pertença à Igreja, tal como a seu percurso de 
catequese, tem sido um constante ultrapassar de obstáculos. Para acompanhar a 
Missa usava os livros da Liturgia Diária mas, na homilia, o corte com a celebração 
era decisivo. “Isso afetou a sua fé?”, perguntamos. “Não propriamente a minha fé, 
mas a motivação”, responde com sinceridade. “E o que poderia ajudar?” “Uma vez 
fui à Missa em Samora Correia, que é uma terra pequena, e as leituras eram 
projetadas na parede. Gostei muito, talvez haja pessoas surdas naquela paróquia. 
Até na homilia houve projeção dos tópicos que o Padre abordava, isso ajuda 
muito.” Fica a sugestão. Quanto à vida na Paróquia, da catequese aos grupos e 
cursos, as suas sugestões são igualmente simples: 
- ter acesso aos textos antecipadamente porque, como diz acima, sabendo o 
assunto e tendo algum conhecimento dos textos em questão, o esforço na leitura 
labial é menor e a compreensão da mensagem fica muito facilitada. 
- Periodicamente, ter um tempo de catequese extra, com um grupo menor de 
pessoas, para tirar dúvidas e recapitular, o que ajudaria não apenas quem é surdo, 
mas qualquer outra pessoa que, pelos motivos mais diversos, possa ter 
dificuldade. 
 
Poderíamos pensar que, para integrar uma pessoa surda nas atividades da Igreja 
seria preciso um intérprete de língua gestual a tempo inteiro, mas o que Sebastião 
sugere é bem mais simples e, possivelmente, perfeitamente exequível. E não o faz 
apenas para simplificar. “É importante perceber que há todo o tipo de pessoa 
surda. Há o meu caso 
que consigo falar; há a pessoa surda que não ouve nem sabe falar, mas sabe 
língua gestual; há outras que não sabem língua gestual nem têm muita 
capacidade de compreensão ou comunicação”, explica. Por isso, o mais 
importante é sempre a proximidade e daí o grupo mais pequeno para tirar dúvidas 
que, como alerta Sebastião, “é importante que não seja um grupo só para surdos, 
senão ficamos à parte. E também é bom lembrar que, às vezes, para se dar o salto, 
só é preciso sentir amor. Como naquela Missa em que havia projeções. Aquilo nem 
era para mim, mas tocou-me”. // 
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CARINA BRANDÃO 
“Gostava muito da minha catequista” 
 
Carina Brandão, 37 anos, é portadora de uma patologia congénita que, 
gradualmente, fez com que deixasse de andar. Mas não é pessoa de se deixar ficar 
no sofá. Aos 20 anos, entrou no ISCTE e formou-se em psicologia das 
organizações. Mas o seu sonho era ser psicóloga clínica e fez esta conquista aos 
30 anos, quando se formou nesta área. À data da nossa conversa, exerce a sua 
profissão num Lar de Idosos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, onde faz 
estimulação cognitiva e multissensorial, ajudando os idosos a terem uma vida 
melhor. Vive a cerca de dez minutos do seu local de trabalho, para onde se desloca 
no seu próprio carro. É assim que se realiza na atividade profissional que escolheu 
e garante o seu sustento. 
Entre os 16 e os 20 anos foi atleta de competição em natação, no Sporting Club de 
Portugal. “Foram os melhores anos da minha vida. Conheci pessoas iguais a mim 
e aprendi muito com elas. Percebi que podia levar uma vida normal, mesmo em 
cadeira de rodas. Íamos a competições no estrangeiro, tinha uma vida muito boa”. 
Mesmo assim, Carina sentia que alguma coisa não estava bem. 
 
Com a semente no coração 
Depois de um caminho de catequese normal até aos 14 anos, Carina estava 
afastada da Igreja e da prática religiosa. Foi nessa idade que mudou de casa, de 
bairro, de paróquia e de amigos. E foi também nessa altura que a doença a fez 
passar das muletas para a cadeira de rodas. “Para mim, tudo isto foi um choque. 
Deixei a minha comunidade, os meus amigos, perdi a mobilidade, tinha de me 
habituar à cadeira de rodas, não tinha cabeça para ir à Missa. Mas tive sempre 
Deus no meu coração. Às vezes chateava-me com Ele, perguntava porque aquilo 
me estava a acontecer”, recorda Carina, que também se lembra de ter tido uma 
catequista de quem gostava muito. “Era uma catequista ótima, um amor de 
pessoa. Eu não sei se gostava da catequese, mas dela gostava muito”. Seria essa 
a ligação com Deus no coração de Carina? 
 
Taizé e um novo grupo de amigos 
Mesmo continuando a ir à Missa com os Pais, a distância da Igreja foi aumentando. 
Quando tinha 19 anos, o seu pai faleceu. Carina, na altura no Secundário, tinha uma 
colega que costumava ir a Taizé e que, vendo-a tão triste, fez-lhe o desafio: ‘queres 
ir?’ E Carina foi, com a sua irmã gémea, portadora da mesma patologia. Ambas 
em cadeira de rodas, conheceram a Comunidade de Taizé em França, deixaram-
se encantar e, de volta a casa, passaram a ir todas as semanas às orações e todos 
os anos aos encontros europeus. “Ia com os meus amigos na camioneta, nunca 
nos faltou ajuda, era uma aventura. Entre os 20 e os 29 anos não faltámos a 
nenhum encontro”, diz Carina. E acrescenta: “mas eu não ia à Missa. Os meus 
amigos perguntavam porquê, mas eu não via a importância, não sabia o valor”. 
Até que aquele grupo de oração deixou de se reunir. 
Parece que foi por acaso 
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O vazio e a sensação de que algo não estava bem fizeram-se sentir mais 
fortemente. Um ano depois, teve de se submeter a uma cirurgia delicada e o 
Espírito Santo aproveitou a oportunidade. “Comecei a ficar muito ansiosa, e um dia 
resolvi: olha, vou à Missa!”. Sabia que a Igreja de São João de Deus era acessível e 
lá foi, mais uma vez acompanhada pela irmã. No fim da Eucaristia, o sacerdote 
avisou que ia começar um grupo de preparação para o Crisma. As irmãs olharam 
uma para a outra e já tinham decidido: iam fazer o Crisma! “E foi assim que eu 
voltei a ir à Missa, primeiro todos os domingos e, depois, todos os dias. Já não vivo 
sem a Missa. Às vezes penso nos anos todos que passei sem ir, sem comungar... 
que disparate!”. 
 
Não pode ir a todas as igrejas 
Sabemos que o caminho até Deus pode ser longo e com alguns obstáculos. 
Também sabemos que Carina ultrapassa todos, mas a falta de acessibilidades nas 
igrejas torna tudo mais difícil e faz muito pouco sentido quando se considera a 
inclusão. Carina começou a interessar-se pelo tema e contactou o Serviço Pastoral 
à Pessoa com Deficiência. Defende que é preciso alterar o estado das coisas neste 
aspeto e aponta alguns exemplos, a começar pelo seu. “Eu comecei a ir à Igreja 
de São João de Deus porque a minha paróquia, Nossa Senhora de Fátima, não 
tinha acessibilidades. Agora tem um elevador e já posso ir, mas, entretanto, 
conheci e fiz amigos em São João de Deus, integrei-me ali.” Sabe também que a 
Associação Salvador recebeu um financiamento para colocação de uma rampa 
na Igreja dos Jerónimos, mas o projeto foi chumbado porque ia interferir com a 
arquitetura. “A própria Sé de Lisboa não tem acessibilidades, como é que é 
possível?”, diz-nos. E explica que, para ir às igrejas da Baixa, que são lindíssimas, 
tem de ir com amigos ou pedir ajuda para conseguir entrar. “Eu peço, quantas 
vezes já pedi até mesmo a quem ia a passar, mas não é fácil pegar nesta cadeira”. 
Refere-se à sua cadeira elétrica que, se por um lado, lhe dá muita autonomia, por 
outro é uma dificuldade a mais quando há degraus. E refere também que, dentro 
das igrejas, por vezes também não há mobilidade para pessoas em cadeira de 
rodas. “Fazer parte de uma comunidade não é só ir à Eucaristia. Eu gosto de ser 
ativa, de participar nas festas, nos retiros. Preciso de me mover pela igreja toda”. 
E fala no cansaço, num esforço maior de motivação e até em desânimo, quando 
tudo podia ser tão fácil. Bastava que se recordasse que nem todas as pessoas são 
iguais, mas todas precisam de Deus e de visitar a Sua casa. // 
 
ANA SOFIA TEIXEIRA 
“Sei qual é a missão que Deus me dá” 
 
Se há pessoas a quem podemos chamar “forças da Natureza”, uma delas é Ana 
Sofia Teixeira, psicóloga, com 33 anos de idade: nenhuma limitação a detém. A 
partir dos cinco anos, viveu na Casa da Sagrada Família das Irmãs Dominicanas 
de Santa Catarina de Sena, na Guarda, de onde só saiu perto dos 20, para estudar 
na Universidade de Aveiro. Foi ali que se formou em Psicologia e viveu até aos 27 
anos, ou seja, até 2015. Voltou, então, para a Guarda e onde ficou a trabalhar 
durante três anos e, embora as suas referências na cidade onde cresceu sejam 
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fortes e tenha por lá alguns amigos, em 2018 soube de uma oportunidade de 
trabalho na Câmara Municipal de Chaves e não hesitou: concorreu, entrou e 
abraçou funções num projeto de promoção do sucesso escolar. 
 
Com foco nos objetivos 
O emprego de Ana Sofia em Chaves tinha data para terminar, o que a fez pensar 
no que faria a seguir. O seu temperamento naturalmente destemido e a sua 
experiência quer de vida quer a nível profissional permitiram-lhe estabelecer um 
objetivo muito claro: decidiu que, até meados de 2022, teria de conseguir 
conquistar um contrato efetivo, que lhe desse mais estabilidade e lhe permitisse 
investir noutras áreas da vida. A meta chegou mais depressa do que o esperado 
e, em abril de 2021, Ana Sofia mudou-se para Gondomar, com contrato assinado 
com a Câmara local. É como dissemos no início deste texto: nada a para e 
nenhuma limitação a deixa ficar para trás. A fé é o grande pilar que lhe permite 
ultrapassar as dificuldades que vai encontrando ao longo da vida. 
 
Sempre a ver a graça 
A casa das Irmãs onde Ana Sofia viveu fez as vezes da sua casa de família. 
Frequentava a escola local e tinha catequese na paróquia. “Tive a graça de crescer 
com as Irmãs Dominicanas, o que me permitiu construir uma relação de grande 
proximidade com Jesus”, conta Ana Sofia. Sempre teve facilidade em absorver os 
conteúdos da catequese, percurso de que nunca descuidou. “Eu gostava de andar 
na catequese e de ir à Missa. Fazia muitas perguntas.” Ana Sofia fala com orgulho 
sobre o seu percurso catequético e ver mal nunca foi um problema: “Logo no 
primeiro dia, eu dizia à catequista: ‘ó catequista, eu não vejo bem, não me peça 
para ler!’ Eu não queria ler alto, mas, até ao 12.º ano, lia e escrevia com ajuda da 
lupa ou do candeeiro. Depois fui perdendo mais visão, agora não vejo quase nada 
e já sou utilizadora de bengala para me movimentar na rua e do computador ou 
telemóvel com sintetizador de voz para ler e escrever.” Além da prática constante 
e de frequentar a catequese sem interrupções, Ana Sofia interessa-se pelos 
Movimentos de igreja. Hoje acompanha as atividades da Comunidade Verbum 
Dei, mas já passou pelo Movimento Juvenil Dominicano, na Guarda; pelo Centro 
Universitário Fé e Cultura e pelo Grupo de Voluntariado Teresa de Saldanha, em 
Aveiro e na Guarda. Acabada de chegar a Gondomar, já se apresentou ao Pároco, 
oferecendo-se para onde for útil na Paróquia. “Eu continuo a seguir o lema de 
Teresa de Saldanha: Fazer o bem sempre, e onde quer que seja possível. Fazer o 
bem é a missão que Deus me dá a cada dia.” 
 
Uma alma aberta 
Sempre com vontade de conhecer e aprender mais sobre Deus, Ana Sofia tem 
sede de evangelizar. Na Guarda, ainda no tempo de escola, estava sempre pronta 
para ajudar na organização do que quer que fosse, para participar no coro da 
Missa, escrever e organizar momentos de oração, ou ajudar os colegas. “As irmãs 
chamavam-me muitas vezes quando queriam organizar algum momento de 
oração”.  Em Chaves, começou por cantar no coro paroquial e, mais tarde, deu 
catequese. E como é que uma pessoa tão integrada na Igreja vê a inclusão na 
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catequese? “Sempre que posso, pego no meu testemunho e na minha experiência 
no sentido de sensibilizar para a inclusão e para a diferença. Penso que tem havido 
vários avanços e, de um modo geral, há cada vez mais abertura para incluir 
pessoas com deficiência na catequese. Eu própria, nunca me senti excluída 
embora, por vezes, sentisse que a minha deficiência visual era um entrave para 
me atribuírem uma responsabilidade maior. Pode ter sido por medo ou para me 
proteger, mas não era necessário”, diz entre risos. E acrescenta que “quando era 
preciso fazer uma apresentação sobre a história da congregação das Irmãs, dar 
uma entrevista ou testemunho, por norma, pediam-me a mim”. Ana Sofia 
reconhece que, na Igreja, ainda há muito para fazer quanto à inclusão. Por isso, 
quando um amigo lhe falou no Serviço Pastoral a Pessoas com Deficiência, ficou 
espantada por não conhecer, mas ficou muito alegre. “Não sabia disso, eu quero 
ir para isso!”, 
disse-lhe logo, com toda a simplicidade de quem conhece as suas competências 
e quer servir com desinteresse.// 
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MARIA CANCELA DE ABREU 
“Sinto-me completamente à vontade na Igreja” 
 
Maria Cancela de Abreu fez 33 anos poucos dias antes da nossa conversa. Achou 
graça quando lhe disse que ainda ia a tempo de lhe dar os parabéns, tal como 
achou divertido quando começou a chover e tivemos de nos abrigar no café mais 
próximo. Contou que tinha festejado os seus anos no Douro com a família, que 
gosta de sair do sítio onde vive, sabe-lhe a férias e descontrai bastante. Mora em 
Cascais e, todos os dias, vai de bicicleta para o Centro Comunitário Senhora da 
Boa Nova, no Estoril, onde trabalha como voluntária. “Trabalho na creche, onde 
for preciso”, diz Maria. E vê-se que gosta muito. Costuma ficar numa das salas de 
crianças com um ano de idade, mas ultimamente não tem um grupo fixo. “De 
manhã, quando chego, falo com a minha coordenadora e ela diz-me onde 
precisam de mim. Quando alguém falta, ou chega mais tarde eu fico nessa sala, 
às vezes vou para outra no mesmo dia, é conforme”. Maria gosta de ser este apoio 
na creche e a sua presença ali é importante. Há uns meses, desafiaram-na a 
integrar um grupo do Fé e Luz, um Movimento de integração da pessoa com 
deficiência na Igreja e na sociedade. “Foi uma amiga minha que me convidou para 
experimentar. Eu quis ver como era e gostei. Já trouxe um amigo e cada um vai 
trazendo outras pessoas, o que é ótimo”, conta Maria que, atualmente, faz parte 
da coordenação do seu grupo. Por casa da pandemia, as reuniões — tanto de 
preparação como de atividades — são realizadas digitalmente, o que não é o ideal. 
“É complicado, mas temos conseguido fazer as reuniões”. 
 
Queria estar mais junto de Deus 
Maria não se lembra bem do seu percurso de catequese, mas, recentemente, fez 
o Crisma e a alegria que isso lhe causa é evidente. “Eu estava sempre a dizer à 
minha Mãe que queria fazer o Crisma. Queria estar mais junto de Deus, sentir Jesus 
mais comigo. Eu já O tinha, mas precisava de mais”. 
A preparação foi feita normalmente, na Paróquia do Estoril. “O grupo tinha duas 
catequistas, muito queridas, gostei muito delas, explicavam tudo muito bem. Uma 
amiga minha do Fé e Luz, quando soube que eu estava na catequese para o 
Crisma, também quis fazer, fizemos no mesmo dia”, recorda Maria. Ficou Crismada 
em plena pandemia, numa celebração onde todos usavam máscara e os 
padrinhos tiveram de estar a uma certa distância, mas para a nova crismada isso 
não teve importância porque mesmo que já sentisse proximidade com Jesus diz, 
sem dúvidas e com um terno sorriso, que “Agora é diferente!”. 
Ainda durante a preparação para o Crisma, Maria conheceu o sacerdote que se 
tornou no seu confessor. “Confesso-me sempre a ele, porque entende o que lhe 
digo e agora até já me conhece. Acho que é bom uma pessoa ter sempre o mesmo 
confessor porque assim consegue-se crescer mais”, explica. Não falta à Missa e 
canta no coro. “Eu já ia à Missa, mas agora ainda gosto mais”. De vez em quando 
envia gravações das músicas aos amigos, como que para partilhar, ou transmitir, 
o que sente quando canta. 
 
Gostava de ver o Papa 
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Maria é muito suave e ternurenta, parece a serenidade em pessoa. A sua alegria 
natural e o seu sorriso fácil encantam aqueles com que se vai cruzando. Afirma 
que na Igreja, seja na Missa ou na catequese, não mudaria nada pois sente-se 
completamente em paz e à vontade. Nunca esteve perto do Papa, mas tem muita 
vontade de o ver de perto: - “Deve ser uma emoção”. Possivelmente, nas Jornadas 
em Lisboa, terá esse encontro. // 
 
O valor da superação 
Pode ser que a nossa sociedade — Igreja incluída — ainda esteja longe de uma 
verdadeira inclusão. As noções de eficiência e de otimização do tempo parecem, 
por vezes, contraditórias com a aceitação das pessoas com limitações. 
 
No entanto, a importância de superar dificuldades para conquistar sonhos e 
objetivos é proclamada em quase todos os meios, desde o empresarial ao 
académico. Cada vez mais, as escolas e as universidades valorizam este tipo de 
capacitação e o promovem em cursos, workshops e ensinamentos em grupos 
específicos na internet. Entre técnicas e condutas para ensinar as pessoas a 
superarem as suas dificuldades, chega a ser bizarro que poucos percebam que os 
maiores exemplos de superação estão nas pessoas com deficiência. São 
verdadeiros campeões de superação, ao ultrapassarem as suas dificuldades 
mantendo a sua condição, ou seja, são peritos em superar verdadeiramente aquilo 
que, compreensivelmente, poderia fazê-las desistir de construir a sua vida e ter a 
sua autonomia. Talvez esta seja a primeira sensibilização de que precisamos. E se, 
em vez de gastarmos tantos recursos para aprender como superar a preguiça, os 
complexos e a vergonha, refletíssemos sobre o que fazemos com as nossas ‘não-
deficiências’? Como ter mais paciência, mais genica, mais simplicidade, mais 
capacidade de esforço e mais pureza de coração? As pessoas com deficiência 
ensinam-nos tudo isto (e muito mais) sem nada dizerem ou fazerem. Só 
precisamos de as olhar sem medo e com liberdade interior. 
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5 - A JMJ Lisboa 2023 e a participação das pessoas com deficiência 

 
A Jornada Mundial da Juventude em 2023 têm nas suas linhas orientadoras serem 
DE TODOS e PARA TODOS. Significa que existe uma grande vontade de incluir 
todos, mas significa, também, que para muitos casos é preciso uma preparação 
ou adaptação em vários aspetos: no cuidado com as acessibilidades, sejam físicas, 
sensoriais ou intelectuais.  
Mas o mais importante é que todos se sintam convidados e participantes ativos. 
Que todos possam ser voluntários e/ou peregrinos. E os animadores e catequistas 
têm um papel essencial a desempenhar para que todos se sintam chamados a 
participar. No caso da deficiência é preciso chamar! É preciso dizer que as pessoas 
com deficiência podem e devem estar, até porque as próprias podem não estar 
despertas para a sua participação ou pensar que não existam condições para 
aceder à JMJ 23.  Temos que ser todos como família e não deixar ninguém para 
trás. Há um email específico para esclarecer as pessoas com deficiência na 
Jornada Mundial da Juventude de Lisboa: jmj4all@lisboa2023.org    
 
 
Testemunhos de Jornadas anteriores 
 “La comunión diaria me mantiene vivo” A pesar de grave discapacidad llega 
a la JMJ Panamá 2019 - YouTube 
230713 Joven peruano con discapacidad física participa en la JMJ Río - YouTube 
 Fé Inclusiva - Programa Especial - YouTube 
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Algum enquadramento de como é que uma pessoa com deficiência pode ir às 
JMJ23 
 
Para ajudar a preparar a plena participação para a Jornada Mundial da 
Juventude em Lisboa existem já alguns elementos em linguagem para todos:  
 

1. Explicação símbolos JMJ em linguagem aumentativa   
vídeo em áudio e LGP https://youtu.be/Kv8TR9IUlmw 

 
 

2. Hino oficial em Língua Gestual Portuguesa 
Foi feito um vídeo técnico em língua gestual portuguesa que ensina surdos 
e ouvintes a cantar e dançar o hino oficial JMJ.  Hino JMJ Lisboa 2023 em 
Língua Gestual Portuguesa - YouTube 
 

3. Meditações do terço em linguagem inclusiva - JMJ Lisboa 2023 
Para mais informação - www.lisboa2023.org  
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6 - Como adaptar a minha sessão Rise up? 

O “Rise up” é um itinerário com catequeses preparatórias para a Jornada Mundial 
da Juventude Lisboa 2023, destinado aos jovens e aos seus animadores. Pretende-
se que os jovens com deficiência participem de igual forma nestes mesmos 
grupos, nestas mesmas catequeses. Para apoiar o trabalho de preparação dos 
animadores, neste capítulo daremos algumas sugestões para a adaptação de 
duas sessões de catequese. 

Pela leitura das catequeses identificam-se quatro momentos chave ou momentos 
centrais: Prepara-te, Escuta, Acolhe e Reza. Neste sentido, propomos a adaptação 
destes quatro momentos na catequese 1 e 7. Com este exemplo das catequeses 1 
e 7, pretende-se animar os animadores a procurarem fazer o mesmo para todas 
as catequeses. 

Nesta proposta, parece-nos também importante simplificar e ter um símbolo 
específico que dê corpo e sentido a toda a catequese. 

 

Adaptação da catequese 1 - Levanta-te e diz “SIM” (Lc 1, 26- 39) 

Mote: DIZER SIM 

PREPARA-TE DIZER SIM 

Centrados nos principais objetivos desta catequese, de 
aprofundar a dimensão vocacional da existência, olhar para a 
sua história pessoal e recordar as marcas de Deus e de 
perceber porque Maria se levantou e partiu apressadamente, 
esta catequese requer do catequista/animador uma atenção 
especial a cada jovem com deficiência na medida em que este 
encontro pode ser um convite a olhar a sua condição, olhar 
para a sua história de vida e aprofundar a dimensão 
vocacional da existência. 

Colar na parede da Sala “Eis a Serva do Senhor! Faça-se em 
mim, segundo a Tua palavra– letras grandes, dependendo das 
tipologias de deficiência que os jovens têm, adaptar a 
mensagem, usando pictogramas, ou outra. Colocar também 
uma imagem grande que ilustre a frase. 

No acolhimento, convidar os jovens a olharem a imagem 
enquanto ouvem o Hino da Jornada Mundial da Juventude 
Panamá 2019. Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=SXlYt_JjftE 
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ESCUTA Evangelho: Lc 1, 26- 39 

Ver as várias traduções (evangelho em LGP e áudio) - 
http://sites.ecclesia.pt/liturgia/.  

ACOLHE Sugestões: 

Imagem do ícone + partilha de uma síntese do Discurso do 
Papa Francisco na JMJ, Panamá, 26/01/2019. Uma 
possibilidade pode ser criar cartões com imagens associadas 
a palavras-chave: ex: SIM; Maria; decidido/a; Comprometer; 
Arriscar; Promessa; Coração; Missão ou outras mais 
apropriadas ao grupo. Dependendo das tipologias de 
deficiência, os cartões podem ser substituídos por 
pictogramas, linguagem gestual, etc. 

O catequista/animador explora o conteúdo, passando as 
mensagens principais e desafiando os jovens a partilharem o 
que as palavras e imagens lhes desperta. Ou escolherem as 
que consideram mais importantes e porquê… 

INTERROGA--
TE E 

PARTILHA 

Criar uma dinâmica de partilha no grupo, pedindo para 
exprimirem o que sentem depois de terem ouvido o hino, de 
verem as imagens. Como se identificam com Maria…. 

Preparar cartões pequenos com imagens associadas aos 
temas da sessão e pedir aos jovens para escolherem a mais 
gostam/ com que identificam mais para levarem consigo. 

REZA E 
LEVANTA-TE 

Explicar como é importante olhar para a nossa vida pessoal e 
identificar a presença de Deus. Criar um momento em que se 
pode partilhar uma vela, que passa de mão em mão, 
agradecendo pela vida de cada um e pelo chamamento de 
Deus na vida de cada um, do grupo e das suas famílias. 

Explorar o significado do “Levantar” e da “Vontade de Deus”, 
sistematizando no “Caminho do Bem” e nos “Mandamentos de 
Jesus e da Igreja”. Pode ser feito oralmente, em formato 
partilha e usando recursos para apoiar a interiorização 
(cartões, linguagem gestual, imagens…) 
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Adaptação da catequese 7 - Levanta-te e vive (Lc 7, 11-17) 

Símbolo: CRUZ 

PREPARA-
TE 

Símbolo: CRUZ 

No acolhimento, envolver cada jovem do grupo com um 
enquadramento do estilo “assim como Papa João Paulo II confiou 
essa mesma Cruz aos jovens de todo o mundo”, e desde então, 
passa por todos os países que acolhem as JMJ e suas dioceses, 
assim, esta cruz passará pelas mãos de cada um de nós. 

Para os jovens com deficiência auditiva, fazer esta introdução, 
escrevendo num pequeno postal e passar com a cruz, por 
exemplo.  

Ao mesmo tempo que a cruz passa de mão em mão, passar o 
vídeo EMMANUEL – Hino da Jornada Mundial da Juventude Roma 
2000 

EVANGELH
O 

Evangelho: 

Ver as várias traduções (evangelho em LGP e áudio) - 
http://sites.ecclesia.pt/liturgia/.  
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ACOLHE Sugestões: 

1. Imagens + partilha/testemunho, de cada um, com o confronto 
do evangelho com a própria vida. 

2. Gestos + partilha/testemunho, de cada um, com o confronto 
do evangelho com a própria vida. 

-  - 

1. Imagens: 4 imagens que representam cada um dos temas 
expostos e com os títulos escritos: 

1. Ver o sofrimento e a morte: alguém isolado e sem grupo de 
colegas na escola, por exemplo. 

2. Ter compaixão: alguém: alguém partilha o seu lanche com 
outra pessoa 

3. Aproximar-se e tocar: alguém que se aproxima de uma pessoa 
que está mais isolada. 

4. «Jovem, Eu te digo, levanta-te!»: num jogo de futebol alguém 
ajuda outra pessoa a levantar-se 

  

2. Gestos: 4 gestos que representam cada um dos temas 
expostos 

1. Ver o sofrimento e a morte: OLHAR à volta, cada jovem. 

2. Ter compaixão: OLHAR com os olhos do coração. 

3. Aproximar-se e tocar: APROXIMAR-SE de algum jovem pelo 
qual sentiu compaixão ou “ligação”. 

4. «Jovem, Eu te digo, levanta-te!»: TOCAR nesse jovem, com um 
toque fraterno, próximo e “ampará-lo”. 

O gesto de 1 será difícil para um jovem com deficiência 
visual… mas fica a sugestão. 

São apenas sugestões! 

REZA E 
INTERROGA

-TE 

Incentivo à oração comunitária, de forma livre e pessoal 
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CONCLUSÃO 
 
Este apoio foi pensado para que as pessoas com deficiência tenham um lugar 
efetivo na Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, no verão de 2023. Foi um 
trabalho de colaboração entre o Serviço Pastoral a Pessoas com Deficiência do 
Patriarcado de Lisboa, o Secretariado Diocesano da Catequese do Patriarcado de 
Lisboa, as Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus e leigos dedicados à 
causa de inclusão das pessoas com deficiência na Igreja. Desejamos que este 
lugar efetivo abra também um lugar nos nossos corações para que as pessoas 
com deficiência conquistem também um espaço afetivo na Igreja que somos 
todos nós. Porque como nos ensina o Papa Francisco: “A inclusão deveria ser a 
«rocha» sobre a qual construir os programas e iniciativas das instituições civis, 
para que ninguém, especialmente quem enfrenta maior dificuldade, fique excluído. 
A força duma corrente depende do cuidado dispensado aos elos mais frágeis”.  
(Mensagem para o dia internacional das pessoas com deficiência, 2020) 
 

 
 

 


