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Coronavírus: Igreja portuguesa recomenda 
“medidas de prudência”
A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) recomendou “medidas de pru-
dência” nas celebrações, para fazer face ao coronavírus. “Como em situações 
semelhantes e em sintonia com outras conferências episcopais e dioceses, e 
para evitar situações de risco, recomendamos algumas medidas de prudên-
cia nas celebrações e espaços litúrgicos, como, por exemplo, a comunhão na 
mão, a comunhão por intinção dos sacerdotes concelebrantes, a omissão do 
gesto da paz e o não uso da água nas pias de água benta”, refere uma nota 
do Conselho Permanente da CEP, publicada no dia 2 de março.
O texto dos bispos portugueses apela ainda à serenidade: “Perante a si-
tuação que estamos a viver em todo o mundo, motivada pelo coronavírus 
COVID-19, apelamos à serenidade e ao incremento da prevenção nos 
cuidados de higiene. Nesse sentido, convidamos a seguir estritamente as 
indicações e normas da Direção Geral de Saúde”.

VIVÊNCIA EM UNIDADE PASTORAL
Visita Pastoral à Paróquia de Nova Oeiras ficou marcada pelo incentivo do Bispo Auxiliar de Lisboa 
D. Joaquim Mendes à vivência “de um caminho em comunhão” e de cooperação paroquial. pág.02 R
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Conheça a ‘Formação 
do Casal: 1+1=3’ 
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Papa convida a 
celebrar uma Semana 
Laudato Si’ | pág.13

Padre Batalha apresenta a 
Casa do Oeste, em Ribamar, 
Lourinhã, que reúne 
diversos movimentos 
da Ação Católica e procura 
ser, há quase 50 anos, um 
elemento agregador para o 
mundo rural. pág.08
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Leia a Mensagem Quaresmal do Cardeal-Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, onde é anunciado o destino da 
renúncia quaresmal diocesana de 2020. pág.07
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Na sua intervenção, o Bispo Auxiliar de 
Lisboa lembrou ainda que a Visita Pasto-
ral permite que as paróquias “conheçam os 
seus movimentos”. “Quem são, quantos são, 
o que fazem. A diversidade não é, de modo 
nenhum, um obstáculo à comunhão, mas 
uma riqueza. Não há evangelização sem 
comunhão entre nós. Somos diversos, dife-
rentes, mas isso não é problema. Onde está 
o Espírito de Deus, está a unidade. Não há 
evangelização sem comunhão e caridade”, 
reforçou, lembrando ainda o lema da Visi-
ta Pastoral à Vigararia de Oeiras, ‘Fazer da 
Igreja uma rede de relações fraternas’, que 
vai terminar precisamente nesta Paróquia 
de Nova Oeiras, a 28 de março próximo.

O caminho da unidade 
pastoral
O pároco de Nova Oeiras (e também de 
São Julião da Barra) destaca, ao Jornal 
VOZ DA VERDADE, a mensagem dei-
xada pelo Bispo Auxiliar de Lisboa neste 
encontro com os movimentos, nomea-
damente o convite à vivência em unidade 
pastoral. “Confirmados pelo nosso Bispo, 
queremos continuar a investir, a consolidar 
e a alargar esta unidade entre nós. De fu-
turo, será cada vez mais esta a nossa orien-
tação e cada vez mais trabalharemos em 
unidade pastoral”, garante o padre Nuno 
Westwood. “Pedimos a oração e empenho 
de todos para vivermos a unidade que Je-
sus nos pediu”, acrescenta o sacerdote, de 
48 anos, que é membro da comunidade dos 
Apóstolos de Santa Maria.
O padre Nuno sublinha ainda que “foi a 
primeira vez que, na paróquia, se juntaram 
todos os movimentos” eclesiais. “Como diz 
a Exortação Apostólica ‘Evangelii Gau-
dium’, do Papa Francisco, no n.º 29, os 
movimentos ‘são uma riqueza da Igreja’. A 
tendência, e também aqui nas duas paró-
quias, é que eles são muito bons interna-
mente, têm muita vitalidade e há uma es-
piritualidade comum que fortalece os laços 
entre todos, e um carisma semelhante, mas 
depois há dificuldades em articular com 
outros movimentos e inserir no programa 
pastoral”, lamenta o sacerdote, apontando 

Visita Pastoral à Paróquia de Santo António de Nova Oeiras

D. Joaquim Mendes incentivou os movimentos eclesiais da Unidade Pastoral de Nova Oeiras e São 
Julião da Barra para a vivência “de um caminho em comunhão”. Na Visita Pastoral à Paróquia de Nova 
Oeiras, o Bispo Auxiliar de Lisboa conheceu o centro social – uma obra que vive sem o apoio estatal – 
e desafiou os cristãos a tornarem-se “portadores do amor de Deus” para “alcançar a todos”. 
texto e fotos por Diogo Paiva Brandão

o caminho!”. “A diversidade, quando vivida 
na comunhão, constitui uma riqueza”, ob-
servou D. Joaquim Mendes, sublinhando a 
necessidade de os cristãos destas paróquias 
terem consciência de que são “membros de 
um Corpo”, e reforçando o sentido de ecle-
sialidade. “Que vos sintais verdadeiramente 
coesos num Corpo, unidos ao Senhor e uns 
aos outros. Somos a mesma Igreja”, garan-
tiu.
Neste encontro que decorreu na noite do 
passado dia 28 de fevereiro, no salão da pa-
roquial de Nova Oeiras, o Bispo Auxiliar 
do Patriarcado começou por escutar a apre-
sentação de cada um dos sete movimentos 
presentes nesta Unidade Pastoral (Escutei-

ros, Equipas de Nossa Senhora, Focolares, 
Schoenstatt, Caminho Neocatecumenal, 
Shalom e Carismáticos), e agradeceu “a 
partilha, que revela a riqueza dos dons do 
Espírito Santo”. “A Visita Pastoral é um 
encontro, um encontro para reforçar a fé, 
para reforçar a nossa comunhão com o Se-
nhor, e entre nós, e para reforçar o sentido 
de pertença a uma comunidade ou a uma 
unidade pastoral, como acontece aqui en-
tre São Julião e Nova Oeiras, que não têm 
baias entre elas. Este é o caminho, este é o 
caminho da comunhão”, apontou D. Joa-
quim Mendes, reforçando ser “importante 
esta abertura e esta comunhão, que é visibi-
lizada pela Visita Pastoral”.

“NÃO HÁ EVANGELIZAÇÃO
SEM COMUNHÃO ENTRE NÓS”

Vivência em unidade pastoral. Foi esta a 
tónica da mensagem que D. Joaquim Men-
des deixou durante toda a Visita Pastoral 
que realizou à Paróquia de Santo António 
de Nova Oeiras. “Em todos os encontros 
com a comunidade cristã, o senhor D. Joa-
quim focou sempre as suas palavras na uni-
dade, na construção de uma Igreja que vive 
unida, que se encontra, que partilha e vive 
junto esta experiência de Jesus”, aponta o 
pároco, padre Nuno Westwood, ao Jornal 
VOZ DA VERDADE.
Num encontro com os movimentos ecle-
siais da paróquia e também de São Julião da 
Barra, o Bispo Auxiliar de Lisboa referiu, 
por três vezes: “Unidade pastoral… Este é 
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que “há um caminho grande a fazer, para 
que se procure um sentido maior de Igreja”. 

Conselho pastoral 
interparoquial?
De 25 de fevereiro a 1 de março, D. Joa-
quim Mendes visitou a Paróquia de Nova 
Oeiras e o pároco faz um balanço “bastante 
positivo”. “A expectativa era alta. As pessoas 
tinham a experiência do Bispo mais nas ce-
lebrações do Crisma, em que geralmente 
está um pouco mais distante, mas o facto 
de o Bispo estar no meio das pessoas, em 
conversa, permitir perguntas, passar parte 
do dia connosco, estar numa refeição, co-
nhecer a realidade e as pessoas poderem-se 
apresentar, tudo isso foi muito importante 
e ajudou a consolidar a comunhão paro-
quial”, observa.
Ao longo de seis dias, D. Joaquim Men-
des visitou o centro social e a loja social, 
mas também o GAF (Grupo de Apoio 
à Família), o Centro de Cultura Sénior, o 
Centro Nuno Belmar da Costa, um equi-
pamento social da Associação de Paralisia 
Cerebral de Lisboa, e o centro de estudos. 
Dos diversos encontros com a comunida-
de cristã, o padre Nuno destaca “o primei-
ro encontro, em Quarta-feira de Cinzas, 
com os dois conselhos pastorais, de Nova 
Oeiras e São Julião da Barra”. “Foi um 
momento forte, inspirador da criação de 
um único conselho pastoral no futuro”, 
refere, sublinhando que nesse encontro 
“foram lançadas as bases para isso mes-
mo”. “As palavras do senhor Bispo incen-
tivaram muito a continuarmos a crescer 
em duas paróquias, com a sua indepen-
dência, a sua autonomia, mas a trabalhar-
mos em conjunto, em unidade”, reforça o 
pároco de ambas as comunidades. “Acre-
dito que as pessoas estão motivadas nesse 
sentido”, acrescenta.
Outros dos pontos altos da Visita Pas-
toral, segundo o pároco de Nova Oeiras, 
foram “os encontros com os escuteiros e 
com a catequese”. “Foram muito interes-
santes, e foram pequenos grandes mo-
mentos”, observa o sacerdote, que conta 
com a colaboração do diácono permanen-
te Vítor Lourenço.

Uma obra sem apoio estatal
A Paróquia de Santo António de Nova 

Oeiras foi constituída a 14 de abril de 1991, 
e conta com uma população de 8500 ha-
bitantes, sendo que cerca de 3500 pessoas 
têm mais de 65 anos. Durante a Visita Pas-
toral, o Bispo Auxiliar de Lisboa conhe-
ceu de perto o Centro Social Paroquial de 
Nova Oeiras, uma obra que tem a particu-
laridade de não ter qualquer acordo com o 
Estado. José Pedro Câncio Reis, presidente 
da instituição, salienta ao Jornal VOZ DA 
VERDADE o “rigor da gestão dos meios 
e recursos” desta obra. “Todos os nossos 
serviços são desenvolvidos sem acordo de 
comparticipação com a Segurança Social, 
garantindo, porém, que a capitação dos 
nossos serviços é feita de acordo com os 
rendimentos ‘per capita’ dos beneficiários, 
apoiando todos aqueles que nos procuram. 
Esta situação educou-nos no rigor da ges-
tão dos meios e recursos, bem como para 
a criatividade na angariação de receitas, de 
forma a tentarmos sempre garantir a nossa 
sustentabilidade, bem como a proximida-
de junto da nossa comunidade e qualidade 
no desempenho dos nossos serviços”, frisa 
este responsável.
O Centro Social Paroquial de Nova Oei-

ras tem “uma equipa multidisciplinar, com 
26 colaboradores remunerados”, e dispo-
nibiliza, desde 2008, os serviços de cen-
tro de dia, serviço de apoio domiciliário, 
centro de estudos e ação social juntos dos 
mais carenciados. “Atualmente, apoiamos 
diariamente uma média de 143 beneficiá-
rios. Destaca-se que, ao nível das valên-
cias de centro de dia e de serviço de apoio 
domiciliário, grande parte dos encami-
nhamentos provêm das unidades de saú-
de, sendo reconhecido por estes o nosso 
papel na qualidade e no desempenho dos 
nossos serviços de retaguarda, tais como, 
hospitais e centro de saúde de referência”, 
aponta José Pedro Câncio Reis. Já o cen-
tro de estudos “destaca-se pelo apoio que é 
dado às crianças/jovens com necessidades 
educativas”.
O padre Nuno Westwood destaca a mis-
são desta obra social e lembra que “a paró-
quia assumiu essa missão de ajudar o cen-
tro, pagando alguma das suas despesas”.

“Alcançar a todos”
No Domingo I da Quaresma, a 1 de 
março, D. Joaquim Mendes presidiu à 

Eucaristia de encerramento da Visita 
Pastoral a Nova Oeiras, onde crismou 
23 membros da comunidade, tendo de-
safiado os cristãos a tornarem-se “por-
tadores do amor de Deus” para “alcan-
çar a todos”. “Na conclusão da Visita 
Pastoral, agradeço o acolhimento e as 
atenções recebidas. Dou graças ao Se-
nhor por vós, pelo testemunho da vos-
sa fé e compromisso cristão. Peço ao 
Senhor que vos ajude a crescer sem-
pre mais em fraternidade, no empe-
nho do anúncio do Evangelho e a sair 
ao encontro das periferias humanas e 
existenciais testemunhando o amor e 
a solicitude de Cristo em relação aos 
mais frágeis, aos sós e aos mais pobres, 
não somente de pobreza material, mas 
também pobreza espiritual. Sede para 
todos sinais e portadores do amor de 
Deus, que vos alcançou e que, atra-
vés de vós, quer alcançar a todos. Que 
a rede de relações fraternas entre vós, 
alicerçada na comunhão Trinitária, se 
alargue e alcance a todos”, desejou o 
Bispo Auxiliar de Lisboa, no final da 
Visita Pastoral a Nova Oeiras. 
 

MÓDULO FORMATIVO DO IDFC SOBRE CARIDADE, EM NOVA OEIRAS 
‘A caridade na missão evangelizadora da Igreja’ é o tema do módulo formativo que o Instituto Diocesano da Formação Cristã (IDFC), do Patriarcado de 
Lisboa, vai promover na Paróquia de Nova Oeiras. Tendo como formador Juan Ambrosio, docente da Universidade Católica Portuguesa, e contando com 
a colaboração da Cáritas Diocesana de Lisboa, esta formação vai decorrer em quatro quartas-feiras seguidas, nos dias 18 e 25 de março e 1 e 8 de abril, 
sempre das 21h00 às 22h30, no Centro Social e Paroquial de Nova Oeiras. As inscrições são feitas no cartório da igreja paroquial.

Informações: 214431876

  
Igreja paroquial de Nova Oeiras

  O padre Nuno Westwood (à esq.), pároco de Nova Oeiras, destaca 
a caminho de unidade pastoral feito com São Julião da Barra
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Devido a uma constipação, o Papa Francisco tem acompanhado no seu quarto, na Casa Santa Marta, no Vati-
cano, o retiro quaresmal da Cúria Romana, que teve início no passado dia 1 de março, Domingo I da Quaresma, 
em Ariccia. “Eu os acompanharei daqui. Vou fazer os Exercícios no meu quarto, seguindo as pregações do padre 
Bovati, a quem muito agradeço. Rezo por vocês: por favor, rezem por mim”, escreveu Francisco, numa carta 
enviada ao sacerdote jesuíta, que tem pregado os exercícios espirituais e que o próprio a leu.

EM FOCO

“É evidente que precisamos de cuidados paliativos, mas se não pararmos 

a distanásia vamos continuar a ter pedidos de eutanásia e os próprios 

paliativos vão ser redundantes, mesmo que exista uma rede fantástica.”

Raquel Abreu, que superou uma patologia grave e que hoje se dedica a aju-
dar outros doentes, muitos em f im de vida, em entrevista à Renascença e 
Ecclesia

“Precisamos de propor aos jovens uma vida centrada em Cristo, verda-

deiramente enraizados em Cristo, para perceberem que Cristo é de uma 

atualidade brutal, isso é uma descoberta.”

Tomás Virtuoso, único português no conselho consultivo do Vaticano para a 
juventude, ao Programa Ecclesia

FRASES QUE MARCAM

Tweets da Semana

Papa Francisco @Pontifex_pt

“Peço a vocês uma recor-
dação na oração por mim 
e pelos colaboradores da 
Cúria Romana, que nesta 
noite iniciaremos a semana 
de Exercícios Espirituais.”

“O #EvangelhodeHoje (Mt 
4,1-11) mostra-nos como 
Jesus responde ao tenta-
dor que procura por três 
vezes colocá-lo em difi-
culdade. A sua experiên-
cia ajude também a nós a 
estarmos vigilantes diante 
das tentações e a não nos 
submetermos a nenhum 
ídolo deste mundo. #Qua-
resma”

“Deixemo-nos reconci-
liar, para viver como filhos 
amados, pecadores per-
doados, doentes curados, 
viandantes acompanha-
dos. #Quaresma”

D. Manuel Clemente @patriarcalisboa

““A Quaresma (...) alarga-
-nos à maneira divina de 
ver, julgar e agir, como em 
Cristo se revelou”. #Qua-
resma2020 http://bit.ly/ms-
gQuaresma2020”

“Na medida em que, como 
Jesus, escolhermos Deus, 
ultrapassaremos tudo quan-
to nos divide em relação a 
Ele e ficaremos na compa-
nhia de tudo aquilo que nos 
une a Deus.”

“1) Promover níveis salariais decentes, inclusive nas medidas de criação de empre-

go, e ampliar a garantia de proteção social em caso de desemprego. 2) Promover 

habitação acessível e controlar os preços de venda, compra e arrendamento para 

os mais vulneráveis. 3) Promover serviços de creche com preços acessíveis, para 

garantir que pais e famílias tenham acesso a este serviço. 4) Apoiar a descentra-

lização e aumentar o envolvimento dos atores locais na integração de migrantes 

e requerentes de asilo. 5) No que diz respeito aos serviços de aconselhamento, 

promover a descentralização dos serviços sociais prestados e melhorar o apoio 

financeiro e a capacitação das organizações sociais no terreno.” 

Cinco Recomendações da Cáritas ao Governo, expressas no relatório ‘Acesso aos 
serviços por grupos vulneráveis: barreiras, obstáculos e boas práticas’, apresentado 
esta semana, em Lisboa

saranunes@patriarcado-lisboa.pt

saranunes@patriarcado-lisboa.pt
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que, em qualquer circunstância falemos 
aos que nos rodeiam da Eutanásia que 
querem impor.
E, pensemos no número de pessoas a 
quem ainda ninguém falou com Ver-
dade, a quem ninguém pediu que as-
sinasse o Pedido de Referendo, a quem 
passa despercebida esta responsabilida-
de social.
9. Nos próximos dias usemos o poder 
que efectivamente temos, de dizer ao 
Parlamento que Portugal não quer 
uma Lei da Morte.
A Esperança não morre. A Esperança 
não desilude. Viver com Esperança é 
ser mais feliz e ser melhor pessoa.
Sempre.

1. Como sabemos, está no Parlamento, 
a ser discutida a legalização da Morte 
a Pedido (Eutanásia). O processo ini-
ciou-se no passado dia 20 de Fevereiro 
com a aprovação, na generalidade, de 
cinco propostas de lei.
2. Em paralelo, corre na Sociedade uma 
Iniciativa Popular de Referendo que, 
se propõe esclarecer e informar o que 
está em causa nesta lei. E, como vere-
mos, assim travar a Eutanásia através 
do Referendo.
3. O Parlamento tem todo o poder que 
lhe é reconhecido pela Constituição. 
Mas, o Povo tem o direito, e o dever, 
de fazer chegar aos eleitos o que pensa 
sobre certas matérias, que não são de 
mera administração ou gestão política. 
E a todos é pedido que exerçam este 
direito.
4. A Lei da Morte a Pedido (Eutaná-
sia) vai muito para além das questões 
comuns da política. Trata-se de uma 

lei de Vida ou de Morte. Uma lei que 
introduz na Sociedade um novo mode-
lo de vida/morte. Onde se concede ao 
Estado o direito a ditar que “algumas 
vidas” não têm valor, e por isso podem 
ser eliminadas.
5. Alguns invocam questões de cons-
ciência. Mas todos temos consciência. 
Por isso, numa questão tão violenta e 
fraturante, a consciência, não pode ser 
só medida pelos 230 deputados que es-
tão no Parlamento. Todos temos o di-
reito e o dever de mostrar e de dizer o 
que manda a nossa consciência.
6. Só com a força do Povo é possível 
travar uma lei que a todos pode matar. 
Uma proposta de lei que tem por detrás 
de si motivos económicos, mas usa aci-
ma de tudo a mentira e a falsa liberda-
de. Na verdade, se a Lei da Eutanásia 
fosse aprovada todos teríamos de nos 
confrontar com tal decisão. 
7. No dia em que estivéssemos doen-

tes, sem perspetivas de cura e a dar tra-
balhos à nossa família e à Sociedade, 
necessariamente diríamos – “tenho de 
decidir!” E depois? Decidir a Morte? 
Quando? Amanhã? Dentro de uma 
semana, para ter tempo para se despe-
dir dos seus? Dentro de um mês, para 
ver o neto que irá nascer? Que tormen-
ta! Quem está a sofrer, precisa de mais 
este sofrimento? Ou, pode ter a Paz de 
viver cada dia com as dificuldades que 
vai vencendo, com a ajuda de médicos, 
enfermeiros e cuidadores? Viver em Paz 
com o Amor que vê à sua volta e com o 
carinho que familiares e amigos lhes dão?
8. É tão dramático pensar nas conse-
quências desta lei, que a todos é pedido 

Isilda Pegado

A EUTANÁSIA – Por onde vamos?
Questões Práticas

P. Nuno Amador

Oração pela Vida dos que são Teus

Senhor, amante da Vida, todos são teus! 
(Sab 11, 26)
São teus os que ainda não nasceram e os 
que viram só agora a luz do dia; são tuas 
as crianças límpidas e frágeis e as famí-
lias, santuários do amor; são teus os jovens 
para quem a vida é sonho e promessa e 
os mais velhos, memória que nos alarga o 
horizonte; são teus os doentes e os que, no 
fim da vida, em sofrimento, precisam de 
um abraço paliativo e protetor; são teus os 
do norte e os do sul, os de dentro e os de 
fora e os que são obrigados a sair das suas 
terras; são teus os que te reconhecem, os 
que te rejeitam e os que permanecem in-
diferentes; são teus os crentes, os descren-
tes e até os duvidosos. Senhor, todos são 
teus, e cada um vale mais do que todas as 
aves do céu.
Sabes que não pedimos para nascer, mas 
acolhemos a vida como dom e tarefa, 
inefável mistério, maravilha e fascínio. 
Na condição do nosso existir vivemos na 
tensão e no drama, entre o doce sabor da 
beleza da vida e a incerta experiência da 
sua fragilidade, num ‘entre-tanto’ que ao 
de leve possuímos, mas no temor e na es-
perança das surpresas que hão de chegar.

Obrigado, Senhor, pela ciência e pela téc-
nica que nos ajudam a entender o meca-
nismo da vida, a ‘interioridade’ da matéria, 
o comportamento das partículas, o ADN 
que nos constitui. Mas faz com que não 
nos detenhamos na observação do como 
e das suas possibilidades, para ousarmos 
acolher e pensar a origem e a finalidade 
das coisas, o Quem, o para quê, e o com 
quem.  E dá-nos, Senhor, um coração sá-
bio e inteligente para amarmos sempre a 
vida e distinguirmos o bem do mal diante 
das possibilidades novas que hoje temos e 
que amanhã crescerão.
Sustenta, Senhor, as nossas tentativas de 
procura e ajuda-nos a descobrir o sentido 
da existência, o significado de estarmos 
aqui, e a origem complexa e misteriosa da 
vida. O nascer, o viver e o morrer trazem 
ao nosso coração inquietantes perguntas, 
que tentamos compreender, sem nunca 
serem totalmente compreendidas. Até 
a eternidade puseste no nosso coração, 
sem que alcancemos o sentido das coisas 
do início até ao fim. Diante de Ti, somos 
caminhantes de viagens sempre inacaba-
das e aventureiros de infinitas explorações, 
porque a vida é sempre um mistério a bus-

car e um lugar a conhecer.
Que o nosso olhar não se detenha apenas 
na capacidade de ver a vida terrena como 
o valor fundamental, mas que se alargue 
para além dela. Que na nossa vida apressa-
da possamos deter-nos na procura de um 
significado mais profundo, porque a vida 
é caminho para um “mais” onde podemos 
tocar o Teu Rosto, mais luminoso que o 
nosso, que nos alarga e transcende.
Dá-nos, Pai, a força e a coragem para 
combatermos todas as ameaças à vida das 
pessoas e dos povos, sobretudo quando ela 
é débil e indefesa: o homicídio, o genocí-
dio, o aborto, a eutanásia, o suicídio volun-
tário; a miséria e a fome, as epidemias e a 
violência, as guerras e os conflitos; as mu-
tilações, os tormentos corporais e mentais 
e as tentativas para violar as próprias cons-
ciências; as condições de vida infra-huma-
nas, as prisões arbitrárias, as deportações, 
as múltiplas formas de escravidão, a pros-
tituição, o comércio de mulheres e jovens 
e as condições degradantes de trabalho 
(Cf. João Paulo II, Encíclica Evangelho 
da Vida, 3 e 4).
Dá-nos Senhor a capacidade de aceitar 
que a vida é sempre vida. Que a sua dig-
nidade não depende das circunstâncias em 
que se encontra nem da fase em que está. 
Que não somos nós a conferir-lhe valor, 
mas reconhecemos a sua inviolabilidade 
na absoluta gratidão pelo que ela é e não 

no que faz ou pode fazer. Livra-nos, Se-
nhor, de uma visão utilitarista, funcional 
e puramente horizontal da vida. Faz-nos 
sobretudo hoje fugir do engano de pensar 
que podemos dispor da vida ao ponto de 
legitimar a sua interrupção com a eutaná-
sia, ou de nos obstinarmos com terapias 
injustificadas e desproporcionadas que 
querem prolongar a vida indefinidamente.
Faz, Senhor, amante da Vida, que a nossa 
cultura e a nossa nação, neste tempo e nes-
ta hora, respeitem, promovam, celebrem e 
amem a Vida.
Pedimos-Te, Senhor, pela vida de cada um 
dos que são teus e pedimos também que 
nos faças, como Tu, ‘amantes da vida’, por-
que toda a vida pede amor.

Artigo publicado originalmente no portal 
dos jesuítas Ponto SJ (www.pontosj.pt)
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Ordem Franciscana tem novo provincial 
Frei Domingos do Casal Martins, de 78 anos, foi eleito ministro provincial 
da Província Portuguesa da Ordem Franciscana (OFM), substituindo frei 

Armindo Carvalho, que interrompeu o mandato por motivos de saúde
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Iniciativa ‘Seminário Aberto’
Seminário dos Olivais
abre portas
O Seminário Maior de Cristo Rei dos 
Olivais vai abrir as portas para se dar a co-
nhecer, num convite dirigido às famílias, 
às paróquias e a todos os interessados. Será 
através da iniciativa ‘Seminário Aberto’, que 
decorre no próximo dia 22 de março, Do-
mingo IV da Quaresma, entre as 10h00 e 
as 17h30. Da parte da manhã, haverá visitas 
à casa e as ‘Conversas de ca’Fé’. Às 12h00, 
é celebrada Missa e, uma hora mais tarde, 
almoço partilhado. À tarde, são diversas as 
atividades, desde Adoração ao Santíssimo, 
o ‘Chamamento de São Pedro’, o futebol ou 
a Youth Challenge, mantendo-se as ‘Con-
versas de ca’Fé’. Ao longo de todo o dia, 
haverá ‘Pro’Vocação’ e vai estar patente a 
exposição ‘Ao romper do tempo’. O ‘Se-
minário Aberto’ termina com a oração de 
Vésperas, a partir das 16h40.
Informações: 
www.facebook.com/seminariodosolivais

De 20 e 22 de março
Acólitos convidados
para retiro
O Serviço Diocesano de Acólitos (SDA) 
do Patriarcado de Lisboa está a organizar 
um retiro para acólitos, que vai decorrer 
entre 20 e 22 de março, no Seminário 
Diocesano de Leiria. O preço do retiro 
varia entre os 59 euros (quarto duplo) e 
os 69 euros (quarto individual), sendo que 
as inscrições, limitadas, estão disponíveis 
até ao dia 13 de março e podem ser feitas 
através do endereço: http://bit.ly/retiroa-
colitos2020. “Agora que começámos este 
tempo de Quaresma nada melhor do que 
um momento de paragem, que te vai ajudar 
na preparação da vinda de Cristo Ressus-
citado”, refere o SDA.
Informações: 
www.facebook.com/acolitoslisboa

Pastoral Sociocaritativa
Caridade define
cristãos
O Bispo Auxiliar de Lisboa D. Américo 
Aguiar vai falar aos agentes da pastoral 
social da diocese, num encontro da Pas-
toral Socicaritativa com o tema ‘É a marca 
da Caridade que nos define como cris-
tãos’. Organizada pelo Departamento da 
Pastoral Sociocaritativa do Patriarcado e 
pela Federação Solicitude, esta iniciativa 
vai ter lugar no próximo dia 20 de março, 
sexta-feira, no Centro Diocesano de Espi-
ritualidade, no Turcifal. “Este ano dedicado 
à Caridade não queremos que seja limitado 
apenas às Instituições que trabalham na 
ação sociocaritativa, mas a todas as pessoas, 
porque a Caridade é o centro de toda a 
nossa ação pastoral”, escreve o diretor des-
te departamento, cónego Francisco Pereira 
Crespo, em carta enviada recentemente ao 
clero da diocese.
Informações e inscrições: 213714700 ou
pastoralsocialisboa@gmail.com

Fórum da Impossible
‘Por uma Nova Economia’,
em Lisboa
Aproveitando o encontro ‘Economia de 
Francisco’, em Assis, a Impossible - Pas-
sionate Happenings está a organizar o 
fórum ‘Por uma Nova Economia - por-
que Viver é Dignidade de Todos’, que 
vai decorrer no próximo dia 21 de mar-
ço, sábado, entre as 9h00 e as 18h00, no 
auditório do ISEG, em Lisboa. “Impõe-
-se-nos, por um lado, refletir e debater 
as razões por que formas da economia 
atual não são inclusivas de todos os se-
res, e por outro, sugerir experiências e 
caminhos que já hoje testemunham re-
duções significativas da taxa de pobreza 
e exclusão humana e ambiental”, refere 
a organização.
Informações: www.impossible.pt

D. Joaquim Mendes convidou os catecúme-
nos a cresceram “na familiaridade da Palavra 
de Deus”. O Bispo Auxiliar presidiu, na Sé de 
Lisboa, ao Rito de Eleição daqueles que serão 
batizados na próxima Vigília pascal.

“Se a Palavra de Deus estiver no nosso coração, 
nenhuma tentação nos afastará de Deus”

“A força da Palavra de Deus é o grande es-
cudo, um escudo poderoso, contra as tenta-
ções. Por isso, seria bom que, nesta Quares-
ma, nós crescêssemos na familiaridade da 
Palavra de Deus, para vencer as tentações, 
a começar por aquela de julgar que não ne-
cessitamos de conversão, acomodando-nos 
a uma vida cristã medíocre, ritualista e roti-
neira. Empenhemo-nos numa escuta oran-
te e assídua, da Palavra de Deus, de modo 
que ela encha o nosso coração e transborde 
nos nossos lábios e com ela, também nós, 
resistamos às tentações”, convidou D. Joa-
quim Mendes, dirigindo-se de forma par-
ticular aos 60 catecúmenos da diocese. “Se 
a Palavra de Deus estiver no nosso coração, 
nenhuma tentação nos afastará de Deus e 
nenhum obstáculo nos poderá desviar do 
caminho do bem”, acrescentou.
Na Sé Patriarcal de Lisboa, na tarde do 
passado dia 1 de março, I Domingo da 

Quaresma, o prelado explicou o sentido 
daquela celebração. “Este é um passo deci-
sivo e importante no vosso caminho para os 
sacramentos de iniciação cristã – Batismo, 
Crisma e Eucaristia –, que recebereis na 
próxima Vigília pascal. Acolhemo-vos com 
muita alegria, damos graças a Deus por vós 
e desejamos que vos sintais na Igreja como 
em vossa casa, experimenteis a fraternidade 
cristã e percorrais com as vossas comunida-
des o itinerário quaresmal que iniciamos na 
passada Quarta-feira de Cinzas”, frisou D. 
Joaquim Mendes.

A Comissão Nacional Justiça e Paz (CNJP) convidou os 
cristãos a deixarem-se “converter nesta Quaresma”. Foi na 
Reflexão Quaresmal deste organismo laical da Conferência 
Episcopal Portuguesa, intitulada ‘Caminhar no Deserto’.

“Sejamos humildes e
reconheçamo-nos pecadores”

“Cristo viveu 40 dias no deserto. Passou 
fome, sede, solidão. Permitiu que o espí-
rito do Mal o tentasse e, atravessando o 
deserto, fez face à tentação. Deixemo-nos 
converter nesta Quaresma. Na sua eti-
mologia a conversão (do latim conversio) 
significa sofrer uma mudança, ser alvo de 
transformação, de uma alteração de vida, 
seguindo o caminho oposto àquele que 
seguíamos. Para que façamos tal proces-
so temos de ter consciência do nosso pe-
cado e da tentação a que somos sujeitos 
no deserto, tal como Cristo foi tentado. 
Sejamos humildes e reconheçamo-nos 
pecadores. Como Cristo somos tentados, 
mas ao jeito de Cristo podemos fazer face 
à tentação, mudando o nosso percurso de 
vida e transformando-nos numa pessoa 

melhor. Para que façamos tal processo te-
mos de ter consciência do nosso pecado e 
da tentação a que somos sujeitos no deser-
to, tal como Cristo foi tentado. Sejamos 
humildes e reconheçamo-nos pecadores”, 
convida a reflexão, que está acessível em 
http://www.ecclesia.pt/cnjp.

Reflexão Quaresmal da Comissão Nacional Justiça e Paz

Sé de Lisboa recebeu Rito de Eleição dos catecúmenos
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‘Conversas de família’ com António Bagão Félix 
‘A Economia em Família’ é o tema que António Bagão Félix vai refletir 
no dia 10 de março, terça-feira, às 21h30, no salão paroquial de Benfica 

Caríssimos diocesanos
Interpelam-nos sempre as palavras 
de Jesus em Quarta-Feira de Cinzas: 
«Quando deres esmola, não saiba a tua 
mão esquerda o que faz a direita, para 
que a tua esmola fique em segredo; e teu 
Pai, que vê o que está oculto, te dará a 
recompensa». E o mesmo no respeitante 
à oração e ao jejum… 
Gratuidade total da nossa parte, sem pon-
ta de exibição ou orgulho, mesmo fazendo 
o bem. Conhecimento total, da parte de 
Deus, que nos conhece melhor do que nós 
próprios. Coincidirmos neste ponto, nós 
e Deus, é a conversão perfeita que cada 
Quaresma nos pede e só a graça divina 
proporciona. Aproveitemo-la de vez.
Coincidiremos afinal com Jesus, rejeitan-
do as tentações do ter, do parecer e do po-
der, que são a substância negativa de todo 
o pecado, capital ou venial que seja. Rea-
lizaremos, pelo Espírito que expandiu na 
cruz, a filiação divina que é salvação com-
pleta: filhos de Deus e por isso irmãos. Só 
assim pode e deve ser, como realmente 
acontece em quem se converte, da Qua-
resma à Páscoa de cada um com Cristo.  

Na mensagem que nos dirige para esta 
Quaresma, o Papa Francisco diz-nos 
também que é a partir da Páscoa de 
Cristo, quando nos refazemos nela, que 
o diálogo com Deus se torna perfeito e 
criativo. A partir de Deus, acolheremos a 
vida como dom divino e não algo primei-
ramente nosso. É muito feliz e oportuno 
este seu trecho: «A alegria do cristão bro-
ta da escuta e receção da Boa Nova da 
morte e ressurreição de Jesus: o kerygma. 
Este resume o Mistério dum amor tão 
real, tão verdadeiro, tão concreto, que nos 
proporciona uma relação plena de diá-
logo sincero e fecundo. Quem crê neste 
anúncio rejeita a mentira de que a nossa 
vida teria origem em nós mesmos, quan-
do na realidade nasce do amor de Deus 
Pai, da sua vontade de dar vida em abun-
dância» (Mensagem do Santo Padre para 
a Quaresma de 2020, «Em nome de Cristo 
suplicamo-vos: reconciliai-vos com Deus» (2 
Cor 5, 20).
Aqui se insere também a oração cris-
tã, que, sendo filial, só poderá ser a que 
Cristo nos ensinou – mesmo que demore 
muito a aprender, mais no espírito do que 
na letra. Assim prossegue o Papa: «A ora-

ção poderá assumir formas diferentes, mas 
o que conta verdadeiramente aos olhos de 
Deus é que ela penetre profundamente 
em nós, chegando a romper a dureza do 
nosso coração, para o converter cada vez 
mais a Ele e à sua vontade».
Estas interpelações evangélicas e papais 
contrariam muito algumas opiniões cor-
rentes, quase a “cultura” que respiramos 
hoje – bem pouco “cultivada”, aliás. É fácil 
termos tudo como nosso, na posse ou no 
desejo, os outros como alheios e as coisas 
como consumos. Assim sendo, tudo se 
torna relativo a cada um, conforme este-
ja ou queira estar – e enquanto quiser es-
tar. Enfraquece em nós a essência da vida, 
quando se rarefaz a convivência.

A passagem evangélica diz-nos que Deus 
«vê o que está oculto», ou seja, a quanti-
dade e qualidade do real e do seu porquê. 
Este conhecimento integrado e completo 
é a etimologia duma palavra que usamos 
muitas vezes, mas nem sempre conse-
quentemente e sobre várias questões. É a 
palavra “consciência”, provinda do latim 
cum-scire, que significa saber com, saber 
juntamente.
Em Deus a consciência é perfeita, pois 
tudo vê e conjuga, patente ou oculto. Por 
ser perfeito conhecimento e absoluta mi-

Mensagem Quaresmal em Quarta-Feira de Cinzas

Uma Quaresma para a consciência
sericórdia, a consciência divina conhece-
-nos a todos, com um olhar que reanima 
e salva, como o manifestou em Cristo. 
Em Cristo, que bem conhecia o coração 
humano e tudo julgava a partir do Pai.
A consciência, religiosamente considera-
da, leva-nos a ver os outros como Deus os 
vê e a cuidar deles como Deus cuida de 
nós, em tantas mãos que aceitam prolon-
gar as que nos estendeu em Cristo. Mãos 
que amparam a fragilidade dos outros e 
os envolvem em todas as fases da vida, 
sobretudo quando mais fragilizada. É 
este envolvimento cuidadoso que a pala-
vra “paliativo” significa.
 Mesmo falando em termos positivos e 
aceitáveis por crentes e não crentes, tra-
ta-se de exercitar uma humanidade mais 
consciente e conjugada, para que todos 
vivam e ninguém desista de viver. Assim 
atingiremos a consciência plena, corres-
pondendo à totalidade do real.  
 
Neste sentido, a Quaresma é tempo de 
exame de consciência, agradecendo o que 
Deus nos ensina e efetivando o que nos 
cumpre. Não a partir do que o sentimento 
prefira só por si, mas do que a realidade 
humana nos peça - e sempre convivida, 
como lhe é necessário e próprio. Porque a 
consciência, quando se apura, nada e nin-

guém ignora ou exclui. Bem pelo con-
trário, motiva-se a bem agir e ativa-se 
como responsabilidade e dever. Quando 
ficamos por sensações e reações ime-
diatas e as sobrepomos ao que a cons-
ciência requer, damos razão à inveterada 
sentença: «Quem não vive como pensa, 
acaba por pensar como vive…»
Tudo se torna afinal uma “questão de 
consciência”, a qual, pela atenção à tota-
lidade do real é precisamente o contrá-
rio das chamadas “questões fraturantes”, 
que tomam a parte pelo todo e contra 
o todo, reduzindo-o à disposição indi-
vidual e ignorando as consequências ne-
gativas de tal atitude. 
A Quaresma que iniciamos alarga-nos 
à maneira divina de ver, julgar e agir, 
como em Cristo se revelou. À sua luz, 
formaremos plenamente a consciência, 
nunca perdendo de vista a finalidade das 
coisas, quando atendemos a cada uma 
em particular. 
Assim ganharemos a liberdade de cons-
ciência, pois a verdade liberta. Assim fa-
remos a objeção de consciência, sempre 
que for o caso. Também assim começá-
mos há dois mil anos. E não estivemos 
sós, mas acompanhados pelo melhor da 
consciência humana, como despontava 
já e continua agora, para que o progres-
so possa realmente acontecer.     
Assim caminharemos na Páscoa de 
Cristo - que a própria morte incluiu, 
para a transformar em vida - e até à rea-
lidade mais profunda e oculta que só o 
olhar divino atinge. Por isso São Paulo 
descobriu e proclamou, com plena e ju-
bilosa consciência, que «a realidade está 
em Cristo» (Col 2, 17). Ganhemo-la nós 
também, tal consciência, neste tempo 
tão propício de graça e conversão!

Sé de Lisboa, 26 de fevereiro de 2020
♱ Manuel, Cardeal-Patriarca

A renúncia quaresmal diocesana 
de 2019 juntou 236.273,45€, 
destinados à Cáritas da Venezuela. 
A deste ano destina-se à Diocese 
de Palai (Índia), para financiar um 
hospital que atenderá especialmente 
a população mais pobre.
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çaríamos por construir um acampamento 
para fazermos as atividades”. Mas, “com a 
conversa, isso não aconteceu e chegou-se a 
outra realidade”, conta. No início da década 
de 70, existia a “moda” das casas de madeira. 
“Fomos a Lisboa ver os modelos e valores e 
foi por aí que começámos. Com o dinheiro 
que tínhamos e mais uma mobilização de 
solidariedade – esta casa foi sempre cons-
truída com a solidariedade – começámos 
por comprar dois pavilhões pré-fabricados, 
cada um com sete quartos. Fizemos duas 
caves, onde concebemos uma camarata, 
uma cozinha e um refeitório. Assim vi-
vemos durante alguns anos e, entretanto, 
começámos a construir dois novos pavi-
lhões, sendo que um albergou, durante vá-
rios anos, o refeitório, a cozinha e as sa-
las de trabalho. E assim se desenvolveu, a 
pouco e pouco, a Casa do Oeste, que foi 
fundada em 1974”, lembra o sacerdote, 
que destaca a capela como um dos espaços 
mais significativos da casa. “Os encontros 
que ali se realizam, criam uma solidez no 
coração das pessoas e marcam. Por isso, 
mesmo passados anos, muitos continuam 
a sublinhar a importância daquele espaço”, 
aponta.

Solidariedade, comunhão, 
bem-estar
Mais tarde, já em 1991, foi constituída a 
‘Fundação João XXIII – Casa do Oeste’, 
numa referência ao Papa, autor da carta 
encíclica ‘Mater et Magister’ (‘’), “a carta 
magna da Ação Católica e que desenvol-
veu o sentido de solidariedade, de comu-
nhão, de bem-estar que se vive nesta casa”, 
argumenta o padre Batalha. O motivo da 
criação da fundação era o de fazer face aos 
impedimentos que surgiam para “o fun-
cionamento das coisas”. Assim, foi criada 
uma “pessoa jurídica” que tinha como mis-
são a “gestão da casa” e a “promoção do de-
senvolvimento sustentável, à luz da mensa-
gem cristã”, tal como atestam os estatutos 
da instituição que é constituída pelos movi-
mentos da Ação Católica Rural (ACR), Ju-

Casa do Oeste

A Casa do Oeste, em Ribamar, Lourinhã, é uma marca viva dos movimentos rurais que estiveram 
na origem da sua construção, há mais de 45 anos. Atualmente, está disponível para acolher grupos 
e movimentos, e continuar a ser fundamental para o associativismo católico na região. A história é 
contada, ao Jornal VOZ DA VERDADE, pelo sacerdote que chegou à paróquia na década de 70, padre 
Joaquim Batalha, e pelo vice-presidente da Fundação João XXIII – Casa do Oeste, Luís Gonzaga Nunes.  
texto por Filipe Teixeira; fotos por Filipe Teixeira e Casa do Oeste

lização pela solidariedade” com que tudo 
começou. “Era prior de uma paróquia no 
Ribatejo, em Vila Chã de Ourique, perto 
do Cartaxo [à data, Patriarcado de Lisboa 
e, atualmente, pertencente à Diocese de 
Santarém]. Em 1971, o Cardeal Cerejeira 
nomeou-me assistente da Ação Católica e 
puseram-me a questão de um dinheiro que 
havia para construir a Casa do Oeste, que 
era também um sonho do padre Serrazina 
[natural da Benedita, e falecido em 2010]. 
Então, eu fiz uma pergunta: ‘Os motivos da 
construção da casa permanecem os mes-
mos?’. Disseram-me que sim. Então, se são 
iguais, disse: ‘Vamos começar!’”, conta. E 

assim começou a ganhar forma o edifício 
que pretendeu ser um espaço onde se pu-
dessem “reunir os movimentos rurais, du-
rante todo o ano”, uma vez que os espaços 
utilizados, como os seminários, só tinham 
disponibilidade durante o verão.

Aos poucos
Quando foi pensada a construção da Casa 
do Oeste, existiam dois projetos. “Um dos 
projetos era mais megalómano do que o 
outro, e nenhum era viável”, refere o padre 
Batalha, que não hesitou em apresentar, 
“com muita facilidade, uma solução”. “Em 
vez de construirmos logo uma casa, come-

“CONSTRUÍDA POR MUITOS,
PARA ESTAR AO SERVIÇO DE TODOS”

A Casa do Oeste, em Ribamar, Lourinhã, 
não é apenas um edifício destinado a aco-
lher retiros ou outros encontros. É a mar-
ca do associativismo que, no mundo rural, 
distingue, desde a década de 70, a região 
Oeste do Patriarcado de Lisboa. Nos dias 
de hoje, os movimentos da Ação Católi-
ca que estiveram na origem da criação da 
Casa do Oeste ainda persistem e a sua his-
tória é contada, ao Jornal VOZ DA VER-
DADE, pelo presidente, padre Joaquim 
Batalha. Diz que pertence àquela região 
desde que nasceu, sobretudo pela educação 
que recebeu “na família e na Ação Católi-
ca”. Hoje, com 81 anos, recorda a “mobi-

A Missa no Domingo, 6 de outubro, assinalou a  
abertura do Sínodo dos Bispos para a Amazónia

  
O padre Joaquim Batalha tem 81 anos e é pároco de Ribamar, 
na Vigararia da Lourinhã, e presidente da Casa do Oeste
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A Casa do Oeste localiza-se em Ribamar, na 

Lourinhã, e está disponível para ser utilizada 

por grupos e movimentos que pretendam. 

Tem 73 camas, entre quartos e camarata, vá-

rias salas de trabalho, sala de refeições, cozi-

nha, capela, centro de recursos/biblioteca e 

outros espaços.

Mais informações:

www.casadooeste.pt | geral@casadooeste.pt

261422790 | 915779037 | 964966971

ventude Agrária e Rural Católica ( JARC) 
e Ação Católica dos Mais Novos (ACN).
Desde a criação da Casa do Oeste foram 
inúmeros os momentos que marcaram a 
vida desta instituição. Com a ressalva de 
ser impossível lembrar-se de todos, o padre 
Joaquim Batalha refere a preparação do en-
contro com agricultores portugueses com o 
Papa João Paulo II, durante a sua primeira 
visita a Portugal, em 1982. “O encontro do 
Papa com os agricultores foi em Vila Vi-
çosa. Nós preparámos o encontro, com os 
grupos na diocese”, lembra. Outro, “talvez 
o mais significativo”, foi o “Congresso de 
Cristãos do Oeste”, em 1997, no Pavilhão 
Gimnodesportivo do Bombarral, e que 
juntou cerca de quatro mil pessoas. 

Cooperativismo
Luís Gonzaga Nunes é natural da Benedi-
ta, Alcobaça, fez a sua escolaridade, depois 
da primária, no Colégio dos Salesianos, no 
Porto. Regressado à sua terra, para trabalhar 
na pecuária, ouviu falar, em 1977, da Casa 
do Oeste. É, então, com 22 anos, desafiado 
a entrar para a JARC e ajudar a dinamizar 
o ‘Congresso dos Jovens Agricultores’, em 
Coimbra. Atualmente com 65 anos, e mo-
rando em Óbidos, Luís é vice-presidente 
da Fundação João XXIII – Casa do Oeste 
e recorda que foi a partir da militância na 
JARC que se dedicou à agricultura. “Foi a 
partir desse seminário que tive muitos co-
nhecimentos de agricultura. O movimen-
to da Ação Católica na diocese desenvolve 
todo um trabalho de formação – mesmo 
formação técnica – com agricultores, em 
colaboração com o Ministério da Agricul-
tura, aqui no Oeste. Criámos vários grupos 
de agricultores, nesta região. A divulgação 
do cooperativismo, da mensagem do Papa 
João XXIII sobre a agricultura, levou-nos 
a criar uma cooperativa agrícola para pôr 

em prática o que andávamos a receber, a 
aprender e a divulgar”, conta Luís Gon-
zaga, ao Jornal VOZ DA VERDADE. 
Contudo, em 1985, depois de casar, com 
a educação dos filhos pequenos e com as 
dificuldades económicas do país, Luís faz 
um “interregno”, voltando depois ao mo-
vimento da Ação Católica como dirigen-
te, acompanhando o início da fundação e, 
mais tarde, fazendo parte do seu Conselho 
de Administração. 

“Ao serviço de todos”
A missão da Fundação João XXIII – Casa 
do Oeste “continua a ser a mesma”, refere 
o vice-presidente. “Esta missão tem duas 
vertentes. Uma, é a gestão da casa, esta 
casa que foi – como diz o lema – ‘cons-
truída por muitos, para estar ao serviço 
de todos’. É um espaço onde muita gen-
te, movimentos, grupos podem vir, fazer 
reflexões, retiros, passar momentos de fé-
rias, estudo”, garante este responsável, su-
blinhando o esforço do Conselho de Ad-
ministração para garantir que cada estadia 
custe “o mínimo possível”. Pretendemos 
que os jovens, e não só os jovens, possam 
vir cá, dormir, ter uma refeição, por 20€ 
por dia. Como é que se consegue? Com 

uma gestão muito eficaz da casa, com 
muitos apoios de voluntários que fazem 
a manutenção, com um grupo de amigos 
da fundação (cerca de 300) que contribui 
ao longo do ano”, especifica Luís Gonzaga 
Nunes.
Outra missão da fundação é a da “solida-
riedade e a formação para o desenvolvi-
mento”. “Continuamos a fazer reuniões 
com agricultores da região, fizemos um 
encontro, há dois anos, que levou à criação 
de um caderno de encargos que foi entre-
gue ao Ministério da Agricultura, ao Mi-
nistério da Segurança Social e ao próprio 
D. Manuel Clemente, que presidiu a esse 
encontro, no Bombarral. Continuamos a 
promover outros encontros de formação e 
temos também um grupo – que começou 
por ser um autónomo, mas que, hoje, está 
inserido na fundação – de solidarieda-
de com a Guiné. Apoiamos diretamente 
projetos no país, enviamos ajuda de vá-
rios materiais e servimos de ponte para o 
apoio a crianças que vêm a Portugal para 
serem operadas”, refere Luís Gonzaga. 

Rejuvenescimento
Para o futuro, os desafios para a Casa do 
Oeste “são muitos”, assume o vice-presi-

dente, alertando para as “mudanças mui-
to rápidas” que tem constatado. “Hoje, os 
agricultores do Oeste têm uma formação – 
até ao nível da faculdade – que não existia 
há alguns anos. Estamos a constatar uma 
nova realidade muito diferente, que no 
Alentejo já existe muito, mas que aqui está 
a chegar. São os emigrantes do Paquistão, 
do Nepal..., que trabalham na agricultu-
ra. Deixámos de ter uma agricultura fa-
miliar para termos uma agricultura quase 
industrializada”, refere Luís, que mantém 
também a esperança de conseguir “trazer 
gente nova” à fundação. “A Casa do Oeste 
tem um espírito próprio. E os grupos que 
aqui vêm sabem disso e passam a mensa-
gem. Acredito que vamos conseguir uma 
renovação, com gente mais nova”, declara.

Empenho
Sobre a visão que a Igreja tem sobre o 
mundo rural, o padre Joaquim Batalha diz 
reconhecer a existência de “um descrédito” 
sobre esta realidade, mas evidencia a im-
portância destes movimentos rurais para 
o “empenhamento na vida” das pessoas. “É 
o único movimento, que eu conheço, que, 
mesmo com as suas limitações, desenvol-
ve isto”, aponta o sacerdote, pároco de Ri-
bamar, pedindo uma “maior atenção da 
Igreja para o mundo rural”. “Se queremos 
cristãos de verdade, as pessoas têm que se 
empenhar na vida concreta. E a vida con-
creta faz-se de justiça, de verdade, de en-
treajuda, de cooperação”, aponta.

    Luís Gonzaga Nunes, vice-presidente da Fundação  
João XXIII – Casa do Oeste, com o padre Batalha

Uma das ações desenvolvidas pela fundação é o apoio a projetos 
na Guiné Bissau, nas áreas da educação, da agricultura e da saúde

ALGUMAS DAS INICIATIVAS REALIZADAS NA CASA DO OESTE
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Estranha a matemática das coisas de 
todos os dias. Parece que vai sempre 
cabendo mais um à mesa, parece que 
afinal o pão sempre vai dando, parece 
que até na mais esquálida manjedoura 
sempre vai nascendo, uma e outra vez, 
quem nos leva de volta a casa. Quando 
começamos a construir o nosso matri-
mónio, quando nos decidimos a isso, 
estamos a fundar uma novidade irrepe-
tível na história da existência humana. 
O nosso sim cria, de facto, uma reali-
dade absolutamente nova, muito maior 
que apenas duas vidas a correr em pa-
ralelo. E é a única vez na vida em que 
uma conta errada, bate certa! 1+1=3.
É preciso, contudo, reconhecer que esta 
matemática depende mais da liberdade 
dos factores que da lógica. 1+1 só será 
3 se deixarmos, se trabalharmos por 
isso, e na medida em que nos deixar-
mos crescer em conjunto, em que nos 
deixarmos amadurecer pela graça que 
recebemos no dia do nosso casamen-
to. Esta operação não se faz numa fo-
lha quadriculada, mas na vida de todos 
os dias, implica opções concretas sobre 
rotinas e estilos de vida. Implica ceder, 
deixar-se conduzir, cuidar para que o 
outro brilhe; implica alimentar o amor e 
não dar trela àquilo que o gasta. Implica 
estar disposto a perdoar, a recomeçar. O 
risco é que se 1+1 não for 3, facilmen-
te acaba por ser 0. A soma que não se 

cuida passa a ser um choque frontal de 
duas pessoas diferentes, com histórias e 
manias diferentes, com ambições e so-
nhos diferentes -  facilmente deixa de 
ser soma e passa a ser apenas diferença. 
Não serão muitas as situações da vida 
que nos mostrem com tanta eloquência 
que nem sempre chegamos para tudo 
como a construção e o cuidado da vida 
familiar, especialmente quando chegam 
os filhos, tipicamente numa fase em que 
o trabalho também exige muito de nós. 

Formação do Casal: 1+1=3
A sagrada beleza e limpidez da vida diá-
ria, tantas vezes revelada em relances 
fugazes, é tantas outras trespassada de 
cansaços e poeiras, zangas e limitações.
Mas a vida pode seguir e florescer, e nós 
com ela, se soubermos permanecer. So-
mos levados ao colo por Alguém, sus-
tentados por um impulso maior do que 
a resultante das nossas forças. E é nessa 
tangência do limite que levantamos os 
olhos e vemos chegar o nosso auxílio. 
É para amparar o que não podemos e 

desvendar o que não sabemos que a gra-
ça do matrimónio se derrama transbor-
dante e silenciosa, em torrentes que às 
vezes só se conseguem ver mais adian-
te, ao olhar para trás. É muitas vezes no 
limite que damos conta de que sempre 
estivemos ao colo de Deus. Só que Ele 
está sempre à nossa porta e chama. Deus 
entrará e ceará em casa de quem ouvir 
a Sua voz e Lhe abrir a porta. O grito 
de alma é amplificado em Deus. A nossa 
voz faz eco. 1+1=3.
No episódio das bodas de Canãa, está 
Nossa Senhora a suplicar a acção de Je-
sus, para bem dos noivos - e dos convi-
dados, na verdade. Podemos ter a mesma 
confiança. A Mãe da Igreja tem por to-
das as famílias uma ternura igual à desse 
dia, de atentamente cuidar do que pre-
cisamos ao mesmo tempo que nos educa 
no reconhecimento e obediência a Deus, 
pelo seu Filho. Melhor que ninguém, 
Maria e José viram no seu casamento o 
fruto perfeito do Amor Encarnado. Não 
somos todos chamados a ser pais da se-
gunda pessoa da Santíssima Trindade, 
mas somos todos chamados e capacita-
dos pela graça do sacramento do matri-
mónio a ser sinal do amor de Deus para 
o mundo. Na verdade, 1+1=3 tende para 
o infinito, como o nosso coração.

texto por Joana Cordovil Cardoso e João 
Corrêa Monteiro

VIDA EM CASAL

O serviço de apoio à Pastoral da Família da dio-
cese, depois de ter falado com os casais respon-
sáveis de paróquias de todas as zonas da dio-
cese, percebeu que uma das questões que mais 
preocupam as famílias e, por isso mesmo, exi-
gem um renovado empenho da pastoral da fa-
mília, é o acompanhamento dos casais. Porque a 
pastoral da família não se resume à preparação 
para o casamento ou ao cuidado das famílias 
em crise, ainda que estas duas situações sejam 
igualmente centrais, julgámos útil propor, numa 
série de quatro temas, algumas ideias sobre a 
vida em casal em diversas fases da sua vida. A 
ajudar-nos temos a professora Maria Teresa Ri-

beiro que, pela experiência e pela sensibilidade 
pastoral, pôde identificar quatro principais eta-
pas a cuidar.
Este mês abordamos o tema da formação do ca-
sal, nos próximos meses falaremos dos outros 
temas. Esperamos ir, assim, ao encontro das fa-
mílias e das paróquias com uma singela propos-
ta de reflexão sobre um perto da nossa socieda-
de e da Igreja.

1. Formação do Casal: 1+1=3.
2. Ser mãe e ser pai e continuar a ser casal.
3. Superar dificuldades e crises em casal.
4. Desafios da conciliação família/trabalho.
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A constituição de família continua a ser 
um desejo profundo do ser humano e um 
casamento duradouro e feliz faz parte do 
projecto de vida da maioria das pessoas. Na 
verdade, constata-se que o casamento, en-
quanto fenómeno universal, constitui um 
dos principais determinantes de satisfação 
com a vida em quase todas as culturas, paí-
ses e religiões.
À semelhança dum organismo vivo, tam-
bém a família sofre um processo de desen-
volvimento no sentido da sua evolução e 
complexificação, passando por um ciclo de 
vida no qual se podem distinguir fases de 
desenvolvimento - desde 2 (crescimento e 
decrescimento) até 5, 8 ou 24 fases (con-
soante os investigadores). Trata-se de uma 
sequência previsível de transformações na 
organização familiar, em função do cum-
primento de tarefas de desenvolvimento 
bem definidas. Tais tarefas de desenvolvi-
mento da família relacionam-se com as ca-
racterísticas individuais dos seus elementos 
(eg. características e idade do casal e dos 
filhos) mas também com a pressão social 
e cultural para o desempenho adequado 
das tarefas essenciais à continuidade fun-
cional do sistema-família. Optando-se por 
um modelo de ciclo de vida familiar inter-
médio no que se refere ao número de fases 
(8) - formação do casal, nascimento do pri-
meiro filho, casal com filhos em idade pré-
-escolar, casal com filhos em idade escolar, 
casal com filhos adolescentes, casal com fi-
lhos adultos, casal na fase de “ninho vazio” 
e envelhecimento – dedicamo-nos, neste 
artigo especialmente, à formação do casal. 
Com efeito, uma relação estável e feliz 
continua a fazer parte do projeto de vida 
da maioria das pessoas. “Ser casal” é a re-
lação mais estreita e mais íntima que pode 
existir entre uma mulher e um homem que 
se escolhem livremente e com expectativas 
elevadas de felicidade. Mas, apesar da vi-
são popular, positiva e romântica, “tornar-
-se um casal” constitui uma das transições 
mais complexas e difíceis no ciclo de vida 
familiar. O casal em construção depressa 
toma consciência das suas próprias exigên-
cias e do modo como elas podem entrar 
em conflito com as necessidades indivi-
duais dos cônjuges que lhe deram vida. No 
processo de formação e de consolidação do 
casal, marido e mulher diferindo pelo seu 
sexo, pela sua identidade, pela sua própria 
história, pela cultura da família de origem, 
vão fazer uma síntese operante - o "nós" – 
a relação. Como todos os casais funcionam 

como unidade de relação (nós) e como pes-
soas (eu e tu) - o "1+1=3". A construção do 
“nós”, área de encontro do casal que se pre-
tende cúmplice e protectora pode, pois, ser 
o porto seguro onde o “eu” e o “tu” encon-
tram estímulo para se desenvolver e rea-
lizar ou, diferentemente, pode amplificar 
dificuldades individuais e relacionais que 
os afastam e os impedem de um relacio-
namento mais íntimo e feliz.
Cada casal constrói a sua identidade de 
casal e de pais, fazendo a gestão das di-
ferenças e da complementaridade, ou seja, 
ajustando o que se espera de um homem 
e de uma mulher, de um pai e de uma 
mãe, em casal, com o que aquele homem 
e aquela mulher específicos pretendem ser 
enquanto pessoas, casal e família. E, assim 
como cada ser humano é único e irrepetí-
vel, cada casal (aquela mulher com aque-
le homem) é, também, único e irrepetível. 
Não há outro igual no mundo.
Sendo frágil a relação do casal actual, 
como se pode constatar pelas estatísticas 
designadamente do divórcio, não dei-
xa de ser, também, uma entidade forte, 
sobretudo devido à sua flexibilidade de 
adaptação aos diferentes contextos de 
tempo e de espaço. De facto, é uma estru-
tura sem concorrente real na cultura, em 
parte devido ao seu fundamento biológi-
co de continuidade da espécie, em parte 
devido ao espaço rico de relações amoro-

Formação do Casal: 1+1 = 3

Família/11

sas em que se tem vindo a transformar. 
No entanto, o amor é muito mais do que 
emoção, é um conjunto de sentimentos 
conscientes através dos quais é possível 
expressar uma vontade – a vontade de 
amar o outro, a vontade de ser amado 
pelo outro, a vontade de criar uma rela-
ção que seja ‘nossa’. É neste sentido que 
se diz que ‘amar é, também, querer amar’. 
Afectos, cognições e comportamentos 
surgem no amor de uma forma tão si-
multânea e complexamente relacionada 
que não é possível isolá-los. Sem desva-
lorizarmos os afectos e os sentimentos, o 
amor, na sua essência, é uma decisão.
É consensual, entre os estudiosos do tema, 
que a passagem para uma “vida a dois” con-
fronta cada um dos membros do casal com 
uma nova realidade plena de desafios que 
exige respostas novas e adaptações espe-
cíficas. Destacam-se como tarefas de de-
senvolvimento da formação do casal: o 
aprofundamento do amor surgido durante 
o namoro; a construção da identidade da 
relação (e.g. que aspectos de que modelos 
das respectivas famílias de origem vão ou 
não ser adoptados pelo novo casal e como); 
o desenvolvimento de acordos sobre en-
volvimento, proximidade, intimidade psi-
cológica, autonomia/intimidade, poder; o 
ajustamento de hábitos e costumes; o ajus-
tamento de papéis e funções; o estabeleci-
mento de nova rede de relações sociais. 

O facto de existir uma história comum da 
família/casal confere identidade no meio 
das mudanças e adaptações inerentes a um 
desenvolvimento individual e conjunto, ne-
cessário por causa das mudanças das estru-
turas sociais, familiares e educacionais. E a 
manutenção do amor no casal é um pro-
cesso diário de descoberta e construção de 
diferentes formas de amar e ser amado que 
acompanhem a evolução de cada um dos 
cônjuges ao longo do seu desenvolvimento.
Para nós, católicos, o casamento é um sa-
cramento e, por isso, o “1+1=3” adquire 
uma outra leitura com outro significado – é 
O infinito (Deus) que vem ao encontro de 
finitos (eu, tu, a relação). Somos chamados 
a ser homem, ser mulher, ser casal, ser fa-
mília à imagem e semelhança de Deus. De 
Deus que é Amor…E como é o Amor de 
Deus? Deus ama-nos com um Amor que é 
livre e gratuito, total, fiel e fecundo. O Sa-
cramento é um sinal do amor de Deus (aju-
da concreta para que possamos amar como 
Deus nos amou, com um amor fiel e capaz 
de chegar ao extremo pela outra pessoa) 
e um sinal do amor a Deus (porque Lhe 
oferecemos nos momentos de sofrimento 
e crise, o nosso amor, fazêmo-Lo co-parti-
cipante do nosso compromisso e pedimos-
-Lhe ajuda para o cumprir com fortaleza e 
generosidade).

texto por Maria Teresa Ribeiro
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do me vejo ao espelho, digo: ‘Deus, Tu sa-
bes tudo… A Sarah morreu ao pé de mim. 
Quatro dos nossos amigos do coro estavam 
também mortos. Perdemo-los…” Às vezes 
só descobrimos o valor das coisas quando 
as perdemos. Só compreendemos a im-
portância da saúde quando adoecemos, só 
percebemos como algumas pessoas são im-
portantes para nós quando elas deixam, por 
alguma razão, de frequentar as nossas vidas. 
Sarah Yohanna era a melhor amiga de Pa-
tience John. Ao perdê-la, naquele atentado 
bombista à Igreja de Santa Rita, naquele 
domingo de Outubro de 2012, Patience fi-
cou de luto. Não há forma de se substituir a 
melhor amiga. Não há forma de a esquecer. 
Não há dia sem que Patience não se lembre 
de Sarah. A sua melhor amiga. “Conheci-a 

na escola secundária. Cantámos juntas até 
ao dia em que ela morreu. Eu fazia muitas 
coisas com a Sarah. Ríamos juntas. Ensaia-
va com a Sarah na igreja e fora da igreja. 
Andávamos pelas ruas, a ensaiar e a cantar. 
Naquele fatídico Domingo, dia 28 de Ou-
tubro de 2012, saímos de nossas casas tão 
felizes por irmos à igreja celebrar a Missa 
como habitualmente…”

Estratégia de terror
Tudo acabou com o estrondo do carro a 
amolgar-se contra a igreja, a despedaçar vi-
das, sorrisos, sonhos… Patience John carre-
ga no próprio rosto as marcas do atentado. 
Mesmo que queira fugir dessa memória 
trágica, ela impõe-se, severa, como uma 
nódoa, uma ferida que não desaparece. O 

Domingo, dia 28 de Outubro de 2012. Um 
carro esmaga-se contra o edifício da igre-
ja. A explosão foi brutal. Indescritível. O 
pânico é total. Uma dor profunda atingiu 
Patience John no rosto, no corpo. Passaram 
já vários anos, mas custa-lhe ainda recor-
dar esse dia, esse domingo. Custa-lhe rever 
as imagens gravadas na sua memória como 
num filme. O sangue, os gritos na igreja, as 
pessoas em lágrimas. Uma confusão total. 
A seu lado, Sarah não se movia. Já não se 
movia. A Missa estava perto do fim quan-
do tudo aconteceu. “Imediatamente após 
darmos o sinal da paz”, recorda Patience, “o 
bombista suicida atacou a igreja.”

Cicatrizes para sempre
Veio nas notícias em todo o mundo. Um 
terrorista suicidou-se atirando um carro 
carregado de explosivos contra a Igreja de 
Santa Rita em Malali, no estado de Kadu-
na, num domingo, em Outubro de 2012. 
Oito pessoas perderam logo a vida. Mais de 
145 ficaram feridas, algumas em estado crí-
tico. Patience Ishaya John ficou atordoada. 
O sangue toldava-lhe a vista, escorria pelo 
rosto e ela ainda nem sabia que iria ficar 
cega de um dos olhos. E com cicatrizes. 
Sempre que se vê ao espelho, Patience revê 
o atentado, a explosão, a igreja em chamas, 
as pessoas aos gritos e vê Sarah imóvel, caí-
da no chão, a seu lado. “Não acabámos o 
cântico. Alguns choravam, outros gritavam. 
Tudo o que podia ver no meu corpo era 
sangue. E perdi um dos meus olhos. Tenho 
cicatrizes que ficarão no meu corpo para 
sempre.”

“Ríamos juntas”
Sempre que se olha no espelho, Patience 
consegue ver mais do que o seu próprio ros-
to. “Não tenho de me envergonhar de nada, 
porque sempre que olho para mim, quan-

bombista cumpriu com a sua missão. Ma-
tou. É difícil compreender o propósito de 
alguém que queira apenas destruir, semear 
o medo, a violência e a morte. O atentado 
na Igreja de Santa Rita foi apenas um dos 
muitos ataques que têm abalado o norte da 
Nigéria desde 2009, quando o grupo ter-
rorista Boko Haram começou as suas ac-
tividades nesta região. Os Cristãos são um 
dos seus alvos. O Boko Haram, como gru-
po jihadista, quer implantar na região norte 
da Nigéria um território regido pela ‘sharia’, 
a lei islâmica mais severa. O atentado na 
Igreja de Santa Rita fez parte dessa estraté-
gia. A Igreja foi um alvo concreto. Para os 
terroristas, os cristãos que enchiam a igre-
ja eram apenas um número, um objectivo. 
Uma estatística. Para Patience John, eram 
conhecidos, vizinhos, colegas. E entre os 
que morreram estava a sua melhor amiga.

Fé que resiste
Os terroristas concretizaram a operação, 
mas perderam. Mataram, mas perderam. 
Destruíram a igreja, mas perderam. “To-
dos os dias penso na presença da Sarah na 
minha vida. Ouço a voz dela. Sempre que 
penso nela, a única coisa que posso dizer é 
que ela morreu por causa da sua fé. Quan-
do as pessoas olham para nós, vêem as cica-
trizes, vêem aquilo pelo que temos passado, 
acham que vamos desanimar. Eu, em parti-
cular, nunca hei-de desanimar. Pelo contrá-
rio, vou ter ainda mais coragem.” Patience 
Ishaya John é um dos rostos da coragem 
dos Cristãos da Nigéria, que praticamente 
todos os dias são sobressaltados com ata-
ques, com ameaças, com bombas, e, apesar 
disso, resistem. A fé dos Cristãos da Nigé-
ria é mais poderosa do que a dinamite dos 
terroristas. Depois do ataque terrorista do 
Boko Haram, a Igreja de Santa Rita em 
Kaduna foi reconstruída. O coro recome-
çou os ensaios. A igreja voltou a encher-se 
de gente, de cristãos, de orações. Sarah não 
morreu em vão.

texto por Paulo Aido,
Fundação Ajuda à Igreja que Sofre

Nigéria – Patience John recorda Sarah Yohanna

A melhor amiga
Foi num domingo. Um dia que Patience John nunca mais vai esquecer. Foi no dia 28 de Outubro 
de 2012. Há quase oito anos. Ao lado de Patience, na Missa, estava Sarah, a sua melhor amiga. 
De súbito, os cânticos foram interrompidos com o barulho ensurdecedor de uma explosão...
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O atentado na Igreja de Santa Rita foi apenas um dos muitos 
ataques que têm abalado o norte da Nigéria desde 2009.

Sarah Yohanna.
Patience, um dos rostos da coragem 
dos Cristãos da Nigéria.
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Jornalista da Rádio Renascença, 
à conversa com Diogo Paiva Brandão

1. O Papa desafiou os católicos de 
todo o mundo a celebrar uma Semana 
Laudato Si’, de 16 a 24 de maio, para 
assinalar o 5.º aniversário da encíclica 
ecológica e social inspirada na figura de 
São Francisco de Assis. “Que tipo de 
mundo queremos deixar para aqueles 
que nos sucedem, as crianças que estão 
crescendo? Motivado por essa pergun-
ta, gostaria de convidá-los a participar 
na Semana Laudato Si’”, referiu Fran-
cisco, num vídeo divulgado, pelo Vati-
cano, no passado dia 3 de março. 
O Papa renovou o seu “apelo urgente” 
por uma resposta à crise ecológica. “O 
grito da terra e o grito dos pobres não 
aguentam mais. Cuidemos da criação, 
dom do nosso bom Deus criador. Ce-
lebremos juntos a Semana Laudato Si’. 
Que Deus os abençoe e não se esque-
çam de rezar por mim”, conclui a men-
sagem.
A Semana Laudato Si’ tem o apoio do 
Dicastério para o Serviço do Desenvol-
vimento Humano Integral, com o Mo-
vimento Católico Global pelo Clima 
e o Renova+, e destina-se a paróquias, 
comunidades religiosas, dioceses, esco-
las e outras instituições católicas.
Refira-se que Francisco decidiu, sim-
bolicamente, assinalar o quinto aniver-
sário da encíclica Laudato Si’, no dia 
24 de maio, visitando a ‘Terra dei Fuo-
chi’, perto de Nápoles, no sul de Itália, 
local onde incêndios e resíduos tóxicos 
poluíram o meio ambiente, com graves 
danos para a população local.

2. O porta-voz do Vaticano revelou, 
no passado dia 3, que o Papa está a re-
cuperar da constipação, “sem sintomas 
atribuíveis a outras patologias”. Segun-
do Matteo Bruni, Francisco “celebra 
diariamente a Santa Missa e segue os 
exercícios espirituais” a partir o seu 
quarto. Recorde-se que o Papa cance-
lou a sua presença no retiro anual de 
Quaresma, com os seus colaboradores 
mais diretos, que decorre até sexta-fei-
ra na localidade de Ariccia, nos arredo-
res de Roma.
Nesta quarta-feira, dia 4 de março, não 
se realizou a tradicional audiência-
-geral, não por causa da saúde do Papa, 
mas porque o evento semanal tinha 
sido cancelado devido ao retiro quares-
mal.

3. A organização do evento ‘Eco-
nomia de Francisco’, convocado pelo 
Papa para a cidade italiana de Assis, 
anunciou que o encontro vai ser adiado 
para dia 21 de novembro. A iniciativa 
deveria decorrer de 26 a 28 de março, 
mas o impacto da epidemia do CO-
VID-19, a nova estirpe do coronavírus, 
tornou impossível a reunião de mais de 
dois mil jovens com menos de 35 anos, 
provenientes de 115 países, incluindo 
Portugal.
O encontro é organizado pela Diocese 
de Assis, pelo Instituto Seráfico, pelo 
Município de Assis e pela Economia 
de Comunhão, em colaboração com 
as famílias franciscanas e o Dicastério 

para o Serviço do Desenvolvimento 
Humano Integral, da Santa Sé.

4. Na reflexão sobre o Evangelho do 
Domingo I da Quaresma, sobre as tenta-
ções de Jesus no deserto, o Papa criticou 
o “excitamento da transgressão”, que não 
passa de uma ilusão. “Também hoje Sa-
tanás irrompe na vida das pessoas para as 
tentar com as suas propostas tentadoras; 
misturando a sua voz com as outras que 
procuram domesticar a consciência. De 
tantos lados chegam mensagens que con-
vidam a ‘deixar-se tentar’ e experimentar o 
excitamento da transgressão. A experiência 
de Jesus ensina-nos que a tentação é a ten-
tativa de percorrer caminhos alternativos 
aos de Deus, caminhos que dão a sensação 
da autossuficiência, do gozo da vida como 
um fim em si mesmo. Mas isto é uma ilu-
são. Rapidamente compreendemos que 
quanto mais nos afastamos de Deus, mais 
indefesos nos sentimos face aos problemas 
da existência”, alertou Francisco, durante 
oração do Angelus, no passado dia 1 de 
março.
No final da sua intervenção, o Papa revelou 
que não iria participar no habitual retiro de 
Quaresma. “Peço-vos que recordem, nas 
vossas orações, a Cúria Romana que vai 
começar esta noite os seus exercícios espi-
rituais”, pediu. “Infelizmente, a constipação 
impede-me de participar este ano, seguirei 
as meditações daqui. Uno-me espiritual-
mente à Cúria e a todas as pessoas que es-
tão a viver momentos de oração, fazendo 
exercícios espirituais em casa”, acrescentou.

5. O Papa Francisco lembrou a todos ho-
mens que, por mais sucesso que tenham 
na vida, um dia vão morrer e tornar-se pó. 
Mas fez uma ressalva. “Somos um bocado 
de pó no universo. Mas somos o pó ama-
do por Deus”, observou o Papa, na homilia 
da Missa de Quarta-feira de Cinzas, em 
Roma, a 26 de fevereiro, celebração em que 
os católicos recebem, na cabeça, as cinzas, 
como sinal de arrependimento dos seus 
pecados. “O pó sobre a cabeça faz-nos ter 
os pés assentes na terra: recorda-nos que 
viemos da terra e, à terra, voltaremos; isto é, 
somos débeis, frágeis, mortais. Somos um 
bocado de pó no universo. Mas somos o pó 
amado por Deus. Amorosamente o Senhor 
recolheu nas suas mãos o nosso pó e, nele, 
insuflou o seu sopro de vida. Por isso, so-
mos um pó precioso, destinado a viver para 
sempre. Somos a terra sobre a qual Deus 
estendeu o seu céu, o pó que contém os 
seus sonhos. Somos a esperança de Deus, o 
seu tesouro, a sua glória”, frisou.
O Papa considerou ainda que “a cinza, que 
recebemos na testa, abala os pensamentos 
que temos na cabeça” e obriga-nos a recon-
siderar as nossas prioridades. “Se vivo só 
para arrecadar algum dinheiro e divertir-
-me, procurar um certo prestígio, fazer 
carreira, então estou a viver de pó. Se julgo 
má a vida, só porque não sou tido suficien-
temente em consideração, ou não recebo 
dos outros o que acho merecer, estou ainda 
com o olhar no pó. Não estamos no mun-
do para isso. Valemos muito mais, vivemos 
para muito mais: para realizar o sonho de 
Deus, para amar”, afirmou Francisco.

1. 2.

3.

5.4. 

O Papa Francisco desafiou os católicos a celebrar uma Semana Laudato Si’, em maio próximo. O estado de saúde do 
Papa foi notícia, o encontro ‘Economia de Francisco’ foi adiado para novembro e o Papa criticou o “excitamento da 
transgressão” e recordou que as pessoas são “pó amado por Deus”.

“O grito da terra e o grito dos pobres não aguentam mais”
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“Uma plataforma online como lugar de 
encontro contigo e encontro com Deus, 
como espaço de aprofundamento da fé 
e da vida, com propostas que te ajudem 
a Orar, a Ser e a Viver como discípulo 
de Jesus”, descreve o comunicado. 
A proposta começou na Quarta-feira 
de Cinzas, “para palmilhar, passo a pas-
so, o caminho da Paixão de Jesus” e, a 
cada Domingo, a semana abre com “de-
safios, pistas e vivências”. “Às quartas-

Durante o lançamento do estudo, a organi-
zação católica mostrou-se preocupada com 
o aumento das rendas e do preço da venda 
das casas, situação que ultrapassa já as áreas 
urbanas em Lisboa e no Porto. “Temos 
graves problemas de habitação”, indicou 
Filipa Abecasis, responsável pela publica-
ção que faz parte de um projeto europeu, 
o ‘Caritas CARES’, que analisou a situação 
em 16 países, incluindo Portugal.
No documento são apresentadas cinco re-
comendações ao Governo e outras auto-
ridades locais, como “promover níveis sa-
lariais decentes, inclusive nas medidas de 
criação de emprego, e ampliar a garantia de 
proteção social em caso de desemprego”, 
mostrando particular preocupação com os 
desempregados de longa duração.
A Cáritas Portuguesa propõe ainda que se 
invista na habitação acessível, com controlo 
dos preços de “venda, compra e arrenda-
mento para os mais vulneráveis”, e a pro-
moção de “serviços de creche com preços 
acessíveis” são outras recomendações.
Todos os direitos sociais foram avaliados 
como “não totalmente acessíveis”, particu-

larmente pelos grupos vulneráveis da po-
pulação, com a pior classificação a corres-
ponder ao acesso à habitação (1 em 5).
Em 2018, a organização católica publicou 
o documento ‘Habitação em Portugal na 
Atualidade’, no qual alerta para as conse-
quências negativas da austeridade e do au-
mento da procura turística, sobretudo nos 
“centros históricos” de Lisboa e Porto.
O estudo apresentava sugestões para mi-
nimizar o problema habitacional dos mais 
carenciados, como o alojamento dos sem-
-abrigo em “dormitórios comunitários”, 
construção de habitação social a preços 
moderados ou controlados, bem como a 
criação de uma Lei-Quadro Nacional so-

Um lugar de encontro com “reflexões, pistas e vivências” até à Páscoa

Novo relatório aponta barreiras no acesso a direitos sociais

Quaresma: Passionistas lançam 
plataforma online ‘Ora, pois!’

Portugal: Cáritas mostra preocupação com 
“graves problemas” de habitação

A congregação dos Passionistas de Portugal lançou a plataforma online ‘Ora, pois’, um podcast 
com reflexões para o tempo de Quaresma, acessível em http://passionistas.pt/orapois.

A Cáritas Portuguesa apresentou, no passado dia 3 de março, em Lisboa, um novo estudo sobre as 
“barreiras” no acesso à habitação, educação, cuidados de saúde, emprego e outros serviços básicos, 
que afetam particularmente “grupos de pessoas vulneráveis”, incluindo trabalhadores empregados.

bre a Habitação.
Eugénio Fonseca, presidente da Cáritas 
Portuguesa, disse naquela manhã que os 
problemas identificados são uma “presença 
constante” no quotidiano das populações, 
exigindo “vontade política” para enfrentar 
as questões. O responsável defendeu uma 
“reformulação estrutural profunda” da lógi-
ca do trabalho em rede, implicando “aqueles 
a quem se destina”, para “colocar as pessoas” 
no centro das políticas. “Queremos a cura 
definitiva das feridas que se abrem”, apelou.
Em declarações à Agência Ecclesia, o pre-
sidente da Cáritas Portuguesa pede que a 
“classe política tenha a coragem” de re-
sistir ao “lóbi financeiro”, combatendo as 

“assimetrias cada vez mais acentuadas” na 
sociedade.
O relatório apresentado esta terça-feira an-
tecipa a Semana Nacional Cáritas, que se 
assinala de 8 a 15 de março. Para além das 
atividades locais e do peditório público na-
cional, vai decorrer a apresentação do 1º Ca-
derno de Intervenção Sociopolítica, no dia 
10 de março, com a reflexão do Núcleo de 
Observação Social da Cáritas. “Nenhum 
Governo quis dialogar connosco sobre as 
propostas que apresentamos”, lamentou 
Eugénio Fonseca. O presidente da Cári-
tas Portuguesa apelou a uma “mudança da 
narrativa” sobre a pobreza, promovendo o 
“envolvimento de todos” na sua erradicação.
Na apresentação do relatório ‘Caritas CA-
RES’ marcam presença Manuel Carvalho 
da Silva, do Centro de Estudos Sociais; 
Shannon Pfohman, diretora de Política e 
Advocacy na Cáritas Europa; e a Cáritas 
Diocesana de Braga apresentou o projeto 
MakeBraga, como exemplo de boas práticas 
na área da empregabilidade.

texto por Agência Ecclesia

-feiras demoremo-nos numa conver-
sa, não como quem se limita apenas 
a aguardar pela sua vez de falar, mas 
como quem se dispõe a escutar. Ora, 
pois!”, pode ler-se.
A congregação dos Passionistas divulgou 
ainda que “todas as sextas-feiras de Qua-
resma, estará online uma proposta de lec-
tio divina da Paixão segundo Mateus”.

texto por Agência Ecclesia
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Liturgia das Horas 
com canto
Tendo em vista “ajudar as comunidades a 
rezarem esta oração pública e comum do 
Povo de Deus”, o Secretariado Nacional 
de Liturgia editou, recentemente, os livros 
‘Liturgia das Horas com canto: Vésperas da 
Quaresma’ e ‘Liturgia das Horas com can-
to: Tríduo Pascal’. O primeiro contém “os 
Hinos, Antífonas, Salmodia, Responsório 
breve e Cântico evangélico para a Hora de 
Vésperas (I e II) dos Domingos da Quares-
ma (Domingo I ao Domingo de Ramos)”, 
enquanto o segundo publica “as melodias 
para o Ofício da Liturgia das Horas para 
Sexta-Feira da Paixão do Senhor, Sábado 
Santo e Domingo de Páscoa”.
Informações: https://livros.liturgia.pt

À PROCURA DA PALAVRA

DOMINGO II QUARESMA ANO A
“Este é o meu Filho muito amado, 
no qual pus toda a minha complacência. Escutai-O.”
Mt 17, 5

Especiais pelo P. Vítor Gonçalves

SIGLAS | CAC - Manuel Luís, Cânticos da Assembleia Cristã, Secretariado Nacional de Liturgia | CEC - Cânticos de Entrada e Comunhão, vol. I-II, Secretariado Nacional de Liturgia | NCT - Novo 
Cantemos Todos, Editorial Missões 
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SUGESTÃO CULTURAL

Ao ver o filme “Especiais” (“Hors normes,” 
de Olivier Nakache e Éric Toledano) que es-
treou a passada semana, senti a necessida-
de de ligá-lo ao apelo do Pai aos discípulos, 
no monte em que Jesus se transfigurou: 
“Escutai-O”. O que escutaram aqueles dois 
homens, um judeu (Bruno) e um muçulma-
no (Malik) para se dedicarem de corpo e 
alma, há mais de duas décadas, a reintegrar 
crianças e adolescentes com vários graus de 
autismo? Nenhum chamamento divino é 
referido, mas o sofrimento de familiares e a 
incapacidade de serviços médicos e sociais 
cuidarem daqueles que “ninguém quer” 
foi suficiente. E quem foram escolher para 
“treinar” o cuidado de cada “especial” que 
acolhem? Jovens-adultos em várias situa-
ções de exclusão social, com problemáticas 
de integração, num processo de aprendiza-
gem e profissionalização. Últimos a cuidar 
de últimos. E sem nenhum monte luminoso 
(mas com montes de problemas para resol-
ver), é na planície violenta e agreste duma 
Paris sem glamour nem turismo que a trans-
figuração também se manifesta.
Todos começamos por ouvir antes de co-

meçarmos a ver. No seio das nossas mães, 
os ruídos, as vibrações, as vozes são das 
primeiras sensações que registamos. Que 
impressões guardamos desses primeiros 
sons? Sabemos como as vozes, as palavras, 
as melodias vão sendo importantes por toda 
a vida graças ao admirável dom de escutar 
e de ouvir. E havemos sempre de procurar 
entender o que ouvimos, pois até as histó-
rias de amor começam por “dar ouvidos” a 
alguém, como dizia um amigo meu! Mas o 
que fazer com quem tem dolorosas dificul-
dades de se exprimir? Como nos tornamos 
“surdos voluntários” a apelos difíceis e in-
cómodos?  
Sentiram-se, certamente, especiais Pedro, 
Tiago e João por Jesus escolhê-los para 
aquele momento tão luminoso. Foram re-
presentantes nossos, testemunhas para ga-
rantirem a veracidade e o apelo que é para 
todos. E até no desejo de ficarem “aqui”, 
revelaram o nosso íntimo. A estabilidade 
e a segurança são anseios universais, mas 
podem ser prisões. A vida é dinamismo, e 
a Abraão é dito: “Vai”. E isso implica deixar 
um conjunto de ideias, rotinas, grilhões que 

nos prendem. Assim Jesus disse o mesmo a 
todos os pecadores e miraculados. E é essa 
a sua última palavra nos evangelhos: “Ide” 
As palavras que mais nos fazem crescer não 
são aquelas que abrem caminhos, que nos 
empurram para a frente e vencem o medo 
da surpresa e do desconhecido? Ao descer 
do monte, os discípulos trazem luz e cruz 
dentro deles. Essa é a especialidade dos que 
queremos escutar Jesus.  
“Sair com Cristo ao encontro de todas as 
periferias” é um programa imenso. Convo-
ca-nos também para a descoberta dos “es-
peciais” (“hors normes”, que a dureza do 
título francês não oculta) que não se fazem 
ouvir. Mais próximos do que imaginamos, 
vizinhos até, familiares, quem sabe? Não 
basta ver, é preciso escutar. Pois não somos 
todos “especiais” para quem nos ama? Sair 
das tendas do nosso acomodamento, des-
calçar os preconceitos e ter a persistência de 
quem acompanha e cuida. É um caminho 
de cruz, ou melhor, de páscoa, de passa-
gem pela morte para mais vida. E não é isso 
que é tão especial quando escutamos como 
Deus nos pede?

DOMINGO III DA QUARESMA – ANO A (15 DE MARÇO) 

CÂNTICO

Eu sou a salvação do meu povo 

Os meus olhos, Senhor 

Olhai para mim, Senhor 

Vós todos os que tendes sede 

Aquele que beber 

Senhor, quanta alegria 

Senhor, eu creio que sois Cristo 

Jesus Cristo amou-nos 

Meu Senhor, eu Vos amo 

Da morte e do pecado 
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Segunda-feira, dia 9
Ciclo ‘O prazer de Ler e Pensar’, 
que reúne especialistas nos do-
mínios da literatura e da espiri-
tualidade cristã, na Capela do 
Rato, em Lisboa, das 18h15 às 
20h00 

Terça-feira, dia 10
Início da Visita Pastoral à Paró-
quia de São Julião da Barra, no 
âmbito da Visita Pastoral à Viga-
raria de Oeiras, por D. Joaquim 
Mendes, até dia 15 de março

Quarta-feira, dia 11
Tema ‘Desafio das minorias à 
caridade’, por Regina Tavares, 
inserido no ciclo de conferências 
‘Viver a caridade hoje’, da Paró-
quia de São Tomás de Aquino, 
em Lisboa, às 21h00

Quinta-feira, dia 12
Início da Visita Pastoral à Pa-
róquia de Outurela, no âmbito 
da Visita Pastoral à Vigararia de 
Oeiras, por D. Daniel Henriques, 
até dia 15 

Sábado, dia 14
Início da Semana da Caridade na 
Vigararia Lisboa I, até dia 22

PROCISSÃO DO SENHOR DOS PASSOS DA GRAÇA 

O Cardeal-Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, vai presidir este Do-
mingo, 8 de março, a partir das 14h30, à Procissão do Senhor dos Passos 
da Graça, que, pelo oitavo ano consecutivo, cumpre o percurso original, 
desde a Igreja de São Roque até à Igreja da Graça. A procissão é antece-
dida por uma Missa solene, na Igreja de São Roque, às 11h00.

AGENDA SEMANAL [9 a 15 de março] Editorial

O GRANDE IRMÃO
P. Nuno Rosário Fernandes, diretor
p.nunorfernandes@patriarcado-lisboa.pt

Domingo, dia 15
Encerramento da Visita Pastoral à 
Paróquia de São Julião da Barra, 
no âmbito da Visita Pastoral à Vi-
gararia de Oeiras, por D. Joaquim 
Mendes

Encerramento da Visita Pastoral à 
Paróquia de Outurela, no âmbito 
da Visita Pastoral à Vigararia de 
Oeiras, por D. Daniel Henriques

Eucaristia Campal, no Parque de 
Loures, no âmbito da Semana da 
Caridade da Vigararia de Loures-
-Odivelas, presidida por D. Amé-
rico Aguiar, às 12h00, seguido de 
almoço partilhado e do encontro 
festivo ‘Povos em Festa’

Procissão do Senhor dos Passos, 
em Oeiras, presidida por D. Joa-
quim Mendes, às 16h00

Início da Semana da Caridade na 
Vigararia Lisboa IV, até dia 22 

Início da Semana da Caridade na 
Vigararia da Amadora, até dia 22

Início da Semana da Caridade na 
Vigararia de Torres Vedras, até dia 
22 de março

maior dificuldade em distinguir a Voz. 
Mas esta semana foi especial. Às ordens 
da Voz, cheguei até a desnudar-me. Con-
fesso que foi difícil, mas fiquei a conhe-
cer-me melhor. Por vezes, precisamos de 
tirar tudo para nos conhecermos, já que a 
tendência é a de nos mascararmos, diante 
de nós próprios, para parecermos outros e 
diante da Voz. Mas, o desnudar deu-me 
uma sensação de liberdade. De verdade, 
e de liberdade. E seguir a Voz quando a 
conseguia ouvir atribuiu-me ainda maior 
responsabilidade. E mesmo agora, fora da 
casa, sinto esse peso porque, afinal, não 
queremos ficar mal diante da Voz. No en-
tanto, ela compreende-me. Eu procuro 
dar o meu melhor e aperfeiçoar-me, mas 
nem sempre sou capaz. Não desisto de 
querer melhorar e, no encontro com este 
grande Irmão, apercebi-me que concorro 
a um prémio acessível a todos os que o 
desejam: o da Salvação. E o retiro quares-
mal é sempre tempo para acertar a rota.

Se na TV procuram prémios chorudos e 
fama, nas redes procuram um futuro de 
não fazer nada, e viver das conversas fia-
das que não edificam e dos exemplos que 
nada constroem.
Pensando nisto, esta semana estive num 
‘big Brother’, ou ‘grande Irmão’. Entrei 
na casa grande acompanhado por ou-
tros concorrentes. Disputámos o prémio 
final e mesmo fora da casa continua essa 
disputa. É um prémio de valor infinito. 
Naquela casa, todos os movimentos são 
controlados. Mas afinal apercebo-me que 
fora dela também. Mas nem por isso sin-
to que tenha perdido a liberdade. Com 
horários regulados, tivemos tempo para 
dormir, mas durante o dia o exercício que 
a Voz comandava era árduo. No entan-
to, não me senti cansado. Pelo contrário, 
senti-me muito descansado e leve.
Fui capaz de me submeter às ordens da 
Voz, pelo menos nestes dias. Nos ou-
tros dias, são tantas as vozes, que temos 

Recordo, há alguns anos atrás, ter as-
sistido a um filme que mostrava o dia a 
dia de um personagem que, embora ha-
bitasse um mundo fictício e construído, 
estava convencido que aquela ficção era 
a sua vida. Vivia numa cidade, de onde 
nunca tinha saído. Nela cresceu, e era o 
seu espaço onde tudo era perfeito e de-
vidamente programado e agendado. Tru-
man era um cidadão especial que habita-
va num estúdio de televisão, onde todos 
eram atores e sabiam o seu papel e as 
suas entradas. Truman era o protagonis-
ta de uma história que ele desconhecia, 
com tempos certos para a publicidade do 
que usava, bebia ou fazia. Até que chega 
o dia em que Truman percebe que estava 
a ser manipulado e procura encontrar a 
sua liberdade. ‘The Truman Show’ é uma 
ficção, mas hoje há outros lugares assim, 
onde a realidade é construída em função 
de um momento de glória, de fama, de 
exibicionismo, na procura de qualquer 
coisa, sujeitando uma liberdade ao que 
outros determinam na busca de audiên-
cias. Há programas assim na televisão, e 
também já os há na internet, para reunir 
candidatos a influenciadores das redes 
sociais. Nele participam adolescentes, 
com a ânsia de conquistar visualizações 
transformadas em moeda de pagamen-
to ou em bens trocados por publicidade. 

“Não desisto de querer melhorar e, no encontro 
com este grande Irmão, apercebi-me que 
concorro a um prémio acessível a todos os  
que o desejam: o da Salvação.”


