
Informação aos MCS 

 

Celebração Ecuménica no Hospital de São João 

Juntos para cuidar de Jesus no outro 

 

O Serviço de Assistência Espiritual e Religiosa/Capelania do Centro Hospitalar 

de São João promove, pelo décimo quinto ano consecutivo, uma celebração 

ecuménica, na capela do Hospital de São João. Será na quinta-feira, 19 de 

Março às 21.00h. Nessa noite, o acesso à capela do hospital é livre para os 

que queiram participar neste acontecimento. A Capelania convida os membros 

de todas as comunidades de todas as Igrejas cristãs. 

 

Esta celebração reunirá diversas Igrejas cristãs do Porto. Para além da Igreja 

Católica, as comunidades participantes serão: da Comunhão Anglicana, a 

Igreja Anglicana de St. James e a Igreja Lusitana Católica Apostólica 

Evangélica; a Igreja Evangélica Alemã do Porto, a Igreja Evangélica Baptista 

de Cedofeita, a Igreja Evangélica Metodista Portuguesa; da Igreja Ortodoxa, o 

Patriarcado Ecuménico de Constantinopla e o Patriarcado Ecuménico de 

Moscovo. 

  

Este ano, o tema da Celebração acentua o ecumenismo prático, sublinhando 

como caminho da procura da unidade entre os cristãos o caminho do cuidado 

pelo outro, presença de Jesus: Juntos para cuidar de Jesus no outro. Neste 

caso, trata-se do serviço aos doentes, como expressa, cada ano, o momento 

mais forte e distintivo desta celebração no hospital: a realização do ritual de 

lava-pés aos doentes, realizados pelos bispos e ministros maiores de cada 

uma das comunidades presentes. 

 

A liturgia da Palavra olhará a figura de São José, cuja memória ocorre nesse 

dia e é assinalada em diversas das igrejas. Fará a homilia Dom José Jorge 

Pina Cabral, Bispo da Igreja Lusitana, pela primeira vez presente nesta 

qualidade. 

 



A celebração contará com a participação do Coro Polifónico da Igreja da Lapa, 

sob a regência do Maestro Filipe Veríssimo e interpretará peças de música 

sacra das várias Tradições cristãs, acompanhadas pelo órgão de tubos da 

capela. 

 

Mais uma vez, esta celebração concretiza o percurso de abertura e integração 

inter-religiosa que vem sendo percorrido neste hospital, como em muitos por 

todo o país, pelas diferentes Capelanias, que a legislação de 2009 transforma 

em Serviços de Assistência Espiritual e Religiosa. 

 

Outros eventos de índole inter-religiosa, além do âmbito ecuménico, são 

promovidas pela Capelania do São João, nomeadamente encontros entre as 

diversas Religiões presentes no Porto, o projecto de um lugar de culto 

multirreligioso, a participação dos outros Credos em momentos de formação, 

seja no Hospital, seja na Faculdade de Medicina. 

 

Em Maio, realizar-se um Colóquio inter-religioso, durante o qual será 

apresentado o projecto do lugar de culto multirreligioso e instituídos os novos 

procedimentos de acesso dos ministros dos diversos Credos ao hospital. A ser 

delineados em diálogo com as instâncias hospitalares e os representantes das 

várias religiões, com base na nova legislação, estes novos procedimentos 

pretendem garantir que cada pessoa veja respeitado o seu direito a ser 

assistida espiritual e religiosamente quando em internamento hospitalar; 

pretendem, também, criar as condições para evitar todo ou qualquer tipo de 

proselitismo. 

 

A celebração ecuménica reveste-se de particular significado porque, reunindo 

diversas igrejas, junta diversas nacionalidades, sejam os cristãos vindos do 

Leste europeu, como nas Igrejas Ortodoxas, sejam ingleses e alemães, 

respectivamente os Anglicanos e os Evangélicos. Para além do significado 

religioso, não é de menor importância a pedagogia social que o acontecimento 

realiza. 

 


