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Nota aos diocesanos 
de Lisboa sobre a atual situa-
ção sanitária
Caríssimos diocesanos 
Diante da atual situação sanitária, que também 
afeta o nosso espaço diocesano, adianto-vos o 
seguinte:
1. Como cidadãos, devemos atender a todas as 
indicações das autoridades sanitárias e civis, para 
prevenir situações de risco. Como crentes, não 
deixaremos de viver o atual momento com fé no 
Deus da vida, que nunca abandona ninguém, 
sobretudo nas ocasiões mais difíceis. Mantemo-
-nos em oração por todos, em especial pelos 
profissionais de saúde e pelos doentes e suas fa-
mílias, certos de que assim se alarga a esperança 
e reforça o ânimo. 
2. Todos poderão contar com a generosidade 
dos sacerdotes, diáconos e agentes pastorais, que 
nunca deixarão de acompanhar quem precisa de 
apoio humano ou sacramental. Generosidade 
que incluirá a prudência necessária para não pre-
judicar direta ou indiretamente ninguém. São de 
adiar as celebrações penitenciais com confissões 
e não se deve recorrer à absolvição geral.
3. Tomem-se em devida conta as indicações já 
dadas pela Conferência Episcopal Portuguesa, 
designadamente quanto à comunhão na mão 
e à omissão do abraço da paz e da água benta 
nas respetivas pias. Igualmente, outras que têm 
sido dadas sobre não beijar imagens e a maior 
distância e resguardo na administração da re-
conciliação sacramental. 
4. As vigararias, sob a coordenação dos seus 
vigários, devem seguir as determinações das 
autoridades nacionais e concelhias sobre es-
paços públicos e eventos em geral. Onde se 
encerrarem escolas, devem suspender-se as 
catequeses e outras ações pastorais que envol-
vam grupos mais numerosos. Cumpram-se as 
indicações quanto a visitas a estabelecimentos 
de saúde e prisionais, bem como a lares e re-
sidências. Quanto às celebrações em templos, 
também se seguirão prudentemente as direti-
vas das autoridades.

Convosco, com oração e muita estima,
♱ Manuel, Cardeal-Patriarca
Lisboa, 11 de março de 2020  

SANTIDADE NA PRISÃO
Vigararia Lisboa III escolheu os reclusos do Estabelecimento Prisio-
nal de Lisboa como periferia para este ano dedicado à caridade. pág.09 D
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Na Semana da Caridade  
da Vigararia de Cascais,  
o presidente da direção  
da Federação  
Solicitude lembrou  
que a caridade é  
“a marca” dos  
cristãos. pág.08

No encontro com a Pastoral  
Litúrgica, na Visita Pastoral  
à Vigararia de Oeiras,  
o Cardeal-Patriarca  
lembrou que é “o sentido  
comunitário” que faz  
dos cristãos “o Corpo  
de Cristo”.  pág.02

Destaque Reportagem

“NÃO TER MEDO DA 
PALAVRA CARIDADE”

“COMO UM  
SÓ CORPO”

Uma palavra de presença, de cuidado e de companhia a todos aqueles que estão na frente da luta contra esta epidemia, concretamen-
te os doentes, os familiares e os profissionais dos serviços de saúde. Juntos, iremos ultrapassar esta crise, para bem de todos! #COVID19
D. Manuel Clemente @patriarcalisboa
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Visita Pastoral à Vigararia de Oeiras: encontro com a Pastoral Litúrgica

“O SUJEITO DA LITURGIA 
É A COMUNIDADE CRISTÃ”
O Cardeal-Patriarca de Lisboa apelou aos agentes da Pastoral Litúrgica para “ganharem sentido  
de Corpo” e “deixarem-se incorporar em Cristo”. “O sujeito da liturgia é a comunidade cristã,  
é o Corpo de Cristo”, destacou D. Manuel Clemente, num encontro com esta pastoral, 
em Linda-a-Velha, no âmbito da Visita Pastoral à Vigararia de Oeiras. 
texto e fotos por Diogo Paiva Brandão

“Na introdução do Missal Romano, 
quando se fala da Eucaristia, que é o 
coração de toda a liturgia cristã, diz-se: 
‘Reunido o povo’… porque o sujeito da 
liturgia não é o sacerdote, não é o diá-
cono, não é o ministro da comunhão, 
não é a diretora do coro, não é este, 
nem é aquele, é a comunidade cristã, é 
o Corpo de Cristo”. Foi este o sentido 

da intervenção do Cardeal-Patriarca no 
encontro com a Pastoral Litúrgica, que 
teve lugar na noite do passado dia 6 de 
março. No salão paroquial de Linda-a-
-Velha, D. Manuel Clemente apontou 
que os cristãos formam “um só Corpo”. 
“Cada um, com certeza, fazendo o que 
lhe compete, como os vários membros 
do Corpo, mas todos como um Corpo 

gração, o acolhimento, o sentirmo-nos 
uma comunidade, ou seja, a participa-
ção em coisas que são comuns, isto é 
que é o sujeito da liturgia. Temos de ca-
minhar muito neste sentido”, reforçou 
o Cardeal-Patriarca, pedindo “muita 
atenção” ao crescimento, nas comuni-
dades, “no aspeto litúrgico como um 
Corpo, que é para ser verdade”. “Por-
que se não, ficamos pelo espetacular, 
gostamos mais, gostamos menos… So-
mos todos o Corpo de Cristo, que em 
Jesus Cristo dá glória ao Pai, na união 
do Espírito”, frisou.

Ser do Corpo
Em Linda-a-Velha, D. Manuel Cle-
mente focou a sua intervenção na im-
portância do “todo”. “Quando há, numa 
comunidade cristã, este sentido, quan-
do nós nos reunimos e somos, realmen-
te, um todo, com atenção a cada um, 
porque todo tem o seu lugar, mesmo 
que pela doença ou por qualquer inca-
pacidade nem fale, nem diga, nem oiça, 
mas está lá e é do Corpo. É exatamen-
te este sentido comunitário que faz de 
nós o Corpo de Cristo, para louvor do 
Pai, no amor do Espírito. Essa é a litur-
gia cristã”, referiu o Cardeal-Patriarca, 
agradecendo ainda a estes agentes pas-
torais a sua missão na Igreja. “Agradeço 
muito tudo aquilo que fazeis. Ganhem 
sentido de Corpo. Deixem-se incorpo-
rar em Cristo. É nesta variedade com-
plementar que o Corpo de Cristo acon-
tece. Aquilo que estou a ver à minha 
frente não são muitas caras, masculinas 

só. Este é que é o sujeito da oração li-
túrgica. Nós devemos fazer muito neste 
sentido” apelou. “Porque a nossa litur-
gia não é um espetáculo, em que alguns 
cantam melhor ou pior, em que alguns 
falam melhor ou pior, em que o sítio é 
mais bonito ou menos bonito… não! E 
depois vai-se entrando, vai-se saindo… 
não! Somos nós todos. Por isso, a inte-

MARIANA, PARÓQUIA DE CARNAXIDE
Diretora de um coro da Paróquia de Carnaxide há um ano e 
meio, Mariana considerou que “a parte musical é relativamen-
te fácil de trabalhar e corrigir”. “Difícil é dar ao coro um sen-
tido de missão”, frisou esta jovem, acerca do coro da Missa 
de Domingo, às 11h30, que tem 20 elementos e uma média 
de 70 anos. “São todos muito ativos e assíduos na paróquia. 
É um grupo muito coeso e muito equilibrado em termos de 
naipes”, observou.

ALFREDO RAMOS, UNIDADE PASTORAL DE NOVA 
OEIRAS E SÃO JULIÃO DA BARRA
Ministro da comunhão há quase sete anos, Alfredo Ramos 
testemunhou, em Linda-a-Velha, que a sua missão é não só “a 
distribuição da sagrada comunhão nas Eucaristias”, mas tam-
bém “o acompanhamento aos doentes”. “Os MEC’s realizam 
ainda a celebração da Palavra e a exposição do Santíssimo”, 
referiu, sublinhando que, “nesta graça, e não serviço”, procu-
ram “chegar a quem precisa”.



Domingo, 15 de março de 2020

Reportagem /03

e femininas, o que eu estou a ver à mi-
nha frente é o Corpo de Cristo”, ter-
minou.

Um só Corpo
Neste encontro com os agentes da 
Pastoral Litúrgica, no âmbito da Vi-
sita Pastoral à Vigararia de Oeiras, o 
Cardeal-Patriarca tinha começado por 
lembrar o exemplo e a conversão de 
São Paulo. “Nós estamos aqui porque 
fomos apanhados por Jesus. Ou seja, 
Ele é uma presença e uma presença que 
nos apanha, que nos faz seus”, frisou D. 
Manuel Clemente, sublinhando ainda 
ser “muito importante” ter “a consciên-
cia de que, juntos”, os cristãos, “todos 
os batizados em Cristo”, “formam com 
Ele um só Corpo”. “Quer quando se 
canta num coro, como há pouco a Ma-
riana [ver rodapé] nos explicava, quer 
quando se visitam doentes, como o Al-
fredo explicava, quer quando se reza a 
Liturgia das Horas, como o António 
e a Teresa explicaram, quer quando se 
acompanha os defuntos e as suas famí-
lias, como a Arlete disse, em qualquer 
aceção da nossa vida litúrgica, é como 
um Corpo só. Como São Paulo dizia 
aos Coríntios: ‘Somos vários, não faze-
mos todos a mesma coisa, o Corpo tem 
vários membros – cabeça é cabeça, pé 
é pé, mão é mão’. É o que acontece”, 
garantiu. “A liturgia é a oração comuni-

tária oficial do Corpo de Cristo que so-
mos todos nós, os batizados. Cada um 
segundo a sua função, porque como um 
corpo tem vários membros, assim nós 
também e formamos um Corpo só”, 
acrescentou.

O coração da liturgia cristã
Para D. Manuel Clemente, “cantar, 
proclamar a Palavra, ajudar a distribuir 
a comunhão, levá-la aos doentes, estar 
na Eucaristia” é “o coração da liturgia 
cristã”. “Recriar agora, em cada um dos 
nossos passos, aquilo que aconteceu na 
manhã de Páscoa, aquilo que aconte-
ceu oito dias depois, aquilo que nunca 
mais deixará de acontecer. Quando nos 
reunimos em seu nome, quando lem-
bramos as suas palavras – como depois 
foram passadas a escrito e as temos no 
Novo Testamento –, quando aquele que 
O representa, como sacerdote ministe-
rial, repete os seus gestos ‘Isto é o meu 
Corpo, isto é o meu Sangue entregue 
por vós’, quando isto acontece nos ou-
tros atos sacramentais da Igreja, em 
que todos se dão do modo como parti-
cipamos, como vários membros de um 
Corpo só, é isto que acontece sempre: a 
experiência de Deus estar no meio de 
nós”, explicou aos agentes da Pastoral 
Litúrgica da Vigararia de Oeiras, que 
encheram por completo o salão paro-
quial de Linda-a-Velha.

“FAZER BEM O QUE ESTÁ PREVISTO 
NO MISSAL ROMANO”
Pároco de Linda-a-Velha e responsável pela Pastoral Litúrgica na Vigararia de Oeiras, o 
padre Diamantino Faustino sublinhou a importância de fazer “bem o que está previsto” 
no Missão Romano, em termos da celebração litúrgica. “Permitam-me partilhar a 
experiência pessoal de, ao ter feito uma revisão geral do Missal Romano, e da sua 
introdução geral, para o apresentar aos agentes da pastoral aqui da paróquia, me 
sentir, em alguns pontos, como se não soubesse celebrar a Missa. De facto, encontrei 
elementos e orientações para a celebração da Missa, que têm ficado na sombra dos 
nossos ritmos – quer dos pastores, quer das comunidades. Um desafio que coloquei na 
minha paróquia foi o de fazermos bem o que está previsto… e tem sido mais difícil do 
que parecia à partida. Muitas vezes a comodidade do ‘que é costume’ e a ‘resistência à 
mudança’ também se instalam no ritmo da celebração litúrgica – mesmo que seja para 
simplesmente fazer o que está previsto no Missal, sem acrescentos nem atropelos”, 
alertou o sacerdote, no início do encontro do Cardeal-Patriarca com a Pastoral Litúrgica.
O padre Diamantino referiu depois que, “ao recolher a informação sobre os grupos de 
cada paróquia”, deparou-se com “uma maior variedade de grupos” do que esperava. 
“De facto, se todas as paróquias têm os grupos de leitores, cantores, acólitos e 
ministros da comunhão, já nem todas têm o grupo da Liturgia das Horas, das zeladoras, 
dos ostiários, dos ministros das exéquias ou dos grupos de oração pelos defuntos”, 
apontou. Sobre a realidade dos grupos de leitores disse ser “diversa”. “Temos desde um 
grupo de 60 leitores a um grupo de 15 leitores”, referiu. Já sobre os coros paroquiais, 
garantiu que a realidade “é homogénea em toda a vigararia, incluindo a diversidade 
de sensibilidades, no que toca à música na liturgia”. Quanto aos acólitos, “dentro da 
habitual realidade maioritária dos grupos de acólitos – crianças e jovens, em idade de 
catequese –, surgem algumas paróquias com acólitos já adultos”, enquanto os ministros 
da comunhão são um serviço “dos mais organizados” da vigararia e os ministros das 
exéquias há “apenas numa paróquia”, em São Julião da Barra. Na Vigararia de Oeiras, 
“há várias paróquias que implementaram” a oração da Liturgia das Horas. “Nos tempos 
fortes, também há paróquias que implementam as Laudes e Ofício de Leitura”, referiu, 
sublinhando também, acerca das zeladoras ou ostiários, que “as paróquias todas têm 
grupos de pessoas que oferecem do seu tempo para cuidar da ‘casa do Senhor’, ou 
dito de uma forma mais fraterna, da ‘casa da Igreja’”. Finalmente, existem “grupos que 
fazem oração nos velórios”, pelos “defuntos”.

TERESA E ANTÓNIO CUNHA, 
PARÓQUIA DE LAVEIRAS-CAXIAS
Membros da primeira comunidade Neocatecumenal de Caxias 
há 45 anos, Teresa e António Cunha partilharam a forma como 
rezam as Laudes, diariamente, às 6h30 da manhã, na igreja, du-
rante a Quaresma e o Advento. “É um momento muito impor-
tante e faz parte do convite que a Igreja nos faz de nos sacrifi-
carmos por Jesus Cristo”, assegurou Teresa, mãe de 12 filhos e 
avó de 46 netos.

ARLETE SIM-SIM, DA PARÓQUIA DE PAÇO ARCOS
Arlete pertence ao movimento ‘Os mensageiros da Res-
surreição’, que tem 40 elementos. “Apoiamos as famílias 
enlutadas, através de palavras de consolação, muito es-
pecialmente confortando-as e rezando com elas”, referiu 
esta viúva, que pertence à Paróquia de Paço de Arcos há 
63 anos. “A nossa oração tem duas leituras, um salmo e 
algumas preces, e terminamos com a Consagração a Nossa 
Senhora”, explicou.
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O Cardeal-Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, presidiu, na tarde do passado Domingo, 8 de março, à 
Procissão do Senhor dos Passos da Graça, que teve início na Igreja de São Roque e terminou na Igreja da Graça, 
cumprindo, pelo oitavo ano consecutivo, o percurso original. A procissão foi organizada pela Real Irmandade de 
Santa Cruz e Passos da Graça, que cumpre 434 anos de existência. A procissão deste ano ficou ainda marcada 
pela inauguração do Passo de Santo André, “uma pequena capela que a Irmandade recuperou 107 anos após 
ter perdido numa disputa legal”. “A Irmandade recomprou a capela no passado dia 6 de agosto de 2019, sendo 
agora inaugurada”, refere um comunicado.

EM FOCO

“A vida cristã é Jesus, é acolher, compreender e ser solidário sobretudo com os mais pobres. 

Nós, cristãos, não podemos ser opostos, adversários. Companheiros com ideias diferentes, 

ideologias diferentes, opções diferentes, religiões diferentes, mas companheiros. O nosso 

testemunho de vida, o que é a nossa realidade, anuncia o que é a comunidade cristã.”

Monsenhor Vítor Feytor Pinto, à Agência Ecclesia

“É preciso perceber o valor do voluntariado, é preciso perceber que há um compromisso 

subjacente, um compromisso que gera vida. Cada um de nós é também uma missão e, 

como tal, tem uma missão.”

Padre Eduardo Duque, a propósito do Encontro Nacional do Ensino Superior, que reuniu, 

FRASES QUE MARCAM

Tweets da Semana

Papa Francisco @Pontifex_pt

“A oração no tempo qua-
resmal poderá assumir for-
mas diferentes, mas o que 
conta verdadeiramente aos 
olhos de Deus é que ela 
escave dentro de nós, che-
gando a romper a dureza 
do nosso coração, para o 
converter cada vez mais a 
Ele. #Quaresma”

“É próprio da mulher to-
mar a peito a vida. A mu-
lher mostra que o sentido 
da vida não é continuar a 
produzir coisas, mas tomar 
a peito as coisas que exis-
tem. #DiadaMulher”

“O evento maravilhoso da 
Transfiguração, narrado no 
#EvangelhodeHoje (Mt 17, 
1-9), abre-nos a um co-
nhecimento mais pleno do 
mistério de Cristo, que de-
verá sofrer, morrer e depois 
ressuscitar.”

D. Manuel Clemente @patriarcalisboa

“Nós cumprimos a vontade 
de Deus, como em Jesus 
Cristo se apresenta, quan-
do também lhe correspon-
demos no cuidado dos 
nossos irmãos.”

“Cristo não é uma perso-
nagem do passado. É algo 
de real, de verdadeiro, que 
está na nossa vida. O Se-
nhor venceu a morte e, por 
isso, Jesus está transfigu-
rado aos nossos olhos e 
aos nossos corações.”

em Fátima, mais de 200 estudantes, à Renascença

“Assinalar o Dia Internacional da Mulher é assumirmos o compromisso 

de estarmos mais atentas às mulheres que ainda não se sentem com-

pletamente mulheres, completamente dignificadas, completamente 

‘empoderadas’; que há mecanismos que as fazem sentir menos pes-

soas e, por isso, menos mulheres.”

Irmã Martinha Silva, coordenadora da Equipa de Intervenção So-
cial ‘Ergue-te’, que acompanha pessoas em situação de prostituição, à 
Agência Ecclesia

saranunes@patriarcado-lisboa.pt

saranunes@patriarcado-lisboa.pt
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protagonismo à acção eclesial do seu funda-
dor. Mas, ao fazê-lo, respeitando a verdade 
histórica, não diminuiu em nada o mérito de 
São Josemaria Escrivá, antes reforçou a com-
ponente eclesial da sua contribuição pastoral, 
que nasceu, não como uma originalidade pes-
soal, mas como uma concretização apostólica 
de um assumido desiderato do magistério 
petrino. 
A antecedência histórica do magistério pon-
tifício, confirma a acção da providência di-
vina na fundação do Opus Dei, bem como 
a intrínseca eclesialidade do carisma desta 
instituição, nascida na Igreja e para a Igre-
ja, como instrumento da sua realização no 
meio do mundo. Tanto o referido discurso 
de Bento XV, a 10-1-1920, como o posterior 
magistério de Pio XI, sugerem que esta ins-
tituição surgiu como providencial resposta a 
um anseio que já antes tinha sido explicitado 
e reiterado pelo magistério pontifício. 
Nesta evocação do discurso de 10-1-1920, 
quiçá o primeiro documento pontifício em 
que se recorda o chamamento universal à 
santidade e ao apostolado (cf. Mt 5, 48), não 
podia faltar uma agradecida e jubilosa refe-
rência à terceira Exortação Apostólica do 
Papa Francisco, Alegrai-vos e exultai, sobre o 
chamamento à santidade no mundo actual, 
em perfeita sintonia com o magistério de 
Bento XV, Pio XI e o Concílio Vaticano II.

É costume dizer-se que o chamamento uni-
versal à santidade e ao apostolado na Igreja 
católica é uma das novidades do Concílio 
ecuménico Vaticano II, ou das instituições 
eclesiais surgidas entre as duas guerras mun-
diais, nomeadamente o Opus Dei, fundado 
em 1928 por São Josemaria Escrivá de Ba-
laguer. É verdade, certamente, que foi o últi-
mo concílio ecuménico que deu a esse apelo 
evangélico a solenidade e a universalidade de 
um ensinamento conciliar, como a instituição 
eclesial fundada por São Josemaria foi, certa-
mente, pioneira na concretização dessa aber-
tura dos caminhos da santidade aos leigos de 
todas as idades e condições.
Sem querer desvalorizar o Concílio Vaticano 
II, nem a mensagem e obra apostólica de Jo-
semaria Escrivá de Balaguer, que São Paulo 
VI considerou um dos homens que mais ca-
rismas recebeu e a essas graças melhor corres-
pondeu, interessa compreender esses aconte-
cimentos eclesiais no contexto da história da 
Igreja.
Uma advertência prévia: a história da Igreja 
não se desenvolve por via revolucionária, que 
é sempre uma ruptura com o passado, nem de 

uma forma dialéctica, que pressupõe a con-
tradição, mas pela acção contínua do Espírito 
Santo. Josemaria Escrivá tinha consciência 
de que a radical novidade da sua fundação 
era, afinal, evangélica e, por isso, não só não 
se considerava fundador de nada, como dizia 
que a instituição por ele criada era nova como 
o Evangelho e, como o Evangelho, velha (cfr. 
Mt 13, 52). Não tinha, portanto, inventado 
nada que não existisse já, mas redescoberto 
uma realidade que, embora presente na dou-
trina cristã, ainda não tinha sido suficiente-
mente valorizada. 
São Francisco de Assis também não inventou 
a pobreza, embora haja que reconhecer-lhe o 
mérito da proclamação do seu valor evan-
gélico, bem como da sua institucionalização 
como modo de vida cristã, nomeadamente 
pela prática da mendicância. O Vaticano II 
também não inaugurou, por assim dizer, o 
chamamento universal à santidade, apenas 
o recordou, fazendo dele um axioma funda-
mental da eclesiologia da comunhão.
Foi lendo “Concidadãos dos santos e membros 
da família de Deus, Estudo histórico-teológico 
sobre a santidade da Igreja” (Paulus, 2013), um 

interessante tratado de eclesiologia do P. Mi-
guel de Salis Amaral, professor de Teologia 
na Pontifícia Universidade da Santa Cruz, em 
Roma, e consultor teólogo da Congregação 
para as Causas dos Santos, que encontrei a 
referência a um discurso de Bento XV, pro-
nunciado a 10 de Janeiro de 1920, ou seja há 
precisamente um século. Esse texto é, certa-
mente, um dos primeiros escritos do magisté-
rio da Igreja em que se recorda o chamamen-
to universal à santidade. 
Desde esse pronunciamento pontifício, o 
magistério da Igreja reiterou tal ensinamento. 
Com efeito, numa das suas primeiras encícli-
cas, a Rerum omnium, de 26-1-1923, Pio XI, 
por ocasião do centenário da morte de São 
Francisco de Sales, “afirma claramente que a 
Igreja é fonte de santidade e que quem a toma 
como guia e mestra deve tender à santidade de 
vida por vontade divina; perante isto não há dis-
pensa particular de Deus, devida a circunstâncias 
pessoais ou falta de virtude”. Segundo este mes-
mo teólogo, “ao longo do seu pontificado, Pio XI 
afirmará mais vezes que todos devem tender para 
a santidade e que esta consiste num grau de vir-
tude perfeito” (cfr. Studiorum ducem, de 29-6-
1923; e Casti connubii, de 31-12-1930).
Salis Amaral, sendo docente de uma univer-
sidade pontifícia promovida pela prelatura 
do Opus Dei, poderia não estar interessado 
em revelar dados que parecem retirar algum 

P. Gonçalo Portocarrero de Almada 

Bento XV e o chamamento  
universal à santidade

grar, evitando impor-lhes um conjunto de 
normas como se fossem uma rocha, tendo 
como resultado fazê-las sentir-se julgadas e 
abandonadas precisamente por aquela Mãe 
que é chamada a levar-lhes a misericórdia 
de Deus». Segundo a Igreja, «a misericórdia 
pode tornar-se uma mera expressão român-
tica, se não se manifestar concretamente no 
serviço pastoral» (84). Daqui resulta, por 
exemplo, que as mulheres devem ter «uma 
incidência real e efetiva na organização, nas 
decisões mais importantes e na guia das co-
munidades, mas sem deixar de o fazer no es-
tilo próprio do seu perfil feminino» (103). E 
há dias, na homenagem justíssima que teve 
lugar no ISEG a Manuela Silva, a “Querida 
Amazónia” foi lembrada através das Bem-
-aventuranças que tantas vezes invocava: 
«Felizes os que reconhecem o Amor na sua 
vida e acreditam n’ Ele, porque só o amor é 
gerador de vida. Felizes os que vivem o dom 
da confiança, porque possuem, em perma-
nência, uma fonte de serenidade. Felizes os 
que estão atentos aos sinais portadores de 
futuro, porque são construtores do Reino de 
Verdade, de Justiça e de Paz. Felizes os que 
cuidam da Criação, porque tomam parte na 
Obra criadora de Deus. Felizes os que têm 
um coração compassivo, porque suavizam a 
vida. Felizes os que se deixam conduzir pelo 
Espírito, porque conhecerão a liberdade in-
terior....».

A Exortação Apostólica Pós-Sinodal do 
Papa Francisco é de leitura obrigatória. 
Houve muitas expectativas, mas o certo é 
que neste documento, dirigido ao Povo de 
Deus e a todas as pessoas de boa vontade, 
encontramos pistas muito importantes para 
o mundo contemporâneo e para lermos os 
novos sinais dos tempos. Importa ler com 
atenção tudo, já que a superficialidade é ini-
miga da compreensão. Antes do mais o Papa 
Francisco apresenta-nos os sonhos para a 
Amazónia, que devem estar bem presentes, 
em ligação estreita com o que lemos nas en-
cíclicas “Caritas in Veritate” e “Laudato Si’”. 
De facto, há um apelo forte à inteligência 
e à compreensão das Bem-Aventuranças – 
bem evidente nos quatro sonhos do Papa: 
social, cultural, ecológico e eclesial: «Sonho 
com uma Amazónia que lute pelos direitos 
dos mais pobres, dos povos nativos, dos úl-
timos, de modo que a sua voz seja ouvida e 
sua dignidade promovida. Sonho com uma 
Amazónia que preserve a riqueza cultural 
que a carateriza e na qual brilha de manei-
ra tão variada a beleza humana. Sonho com 
uma Amazónia que guarde zelosamente 
a sedutora beleza natural que a adorna, a 

vida transbordante que enche os seus rios e 
as suas florestas. Sonho com comunidades 
cristãs capazes de se devotar e encarnar de 
tal modo na Amazónia, que deem à Igreja 
rostos novos com traços amazónicos». 
Não é só a Amazónia que aqui está em 
causa, mas a sociedade humana. E o Papa 
Francisco lembra que «antes da colonização, 
os centros habitados concentravam-se nas 
margens dos rios e lagos, mas o avanço da 
colonização expulsou os antigos habitantes 
para o interior da floresta. Hoje, a crescente 
desertificação obriga a novas deslocações de 
muitos, que acabam por ocupar as periferias 
ou as calçadas das cidades por vezes numa 
situação de miséria extrema, mas também 
de dilaceração interior devido à perda dos 
valores que os sustentavam. Neste contexto, 
habitualmente perdem os pontos de referên-
cia e as raízes culturais que lhes conferiam 
uma identidade e um sentido de dignidade 
e vão alongar a fila dos deserdados. Assim 
interrompe-se a transmissão cultural duma 
sabedoria que, durante séculos, foi passan-
do de geração em geração. As cidades, que 
deveriam ser lugares de encontro, enriqueci-
mento mútuo e fecundação entre diferentes 

culturas, tornam-se palco duma dolorosa 
injustiça» (30). Deste modo, «para cuidar da 
Amazónia, é bom conjugar a sabedoria an-
cestral com os conhecimentos técnicos con-
temporâneos», procurando sempre «intervir 
no território de forma sustentável, preser-
vando ao mesmo tempo o estilo de vida e 
os sistemas de valores dos habitantes» (51). 
Eis que a aprendizagem deve fazer-se li-
gando a sabedoria ancestral e o progresso 
científico. Pôr as pessoas em primeiro lugar 
obriga a entender as diferenças e a capaci-
dade de troca e de enriquecimento mútuo. 
A dimensão religiosa e eclesial terá, assim, 
de considerar a força dos valores espirituais 
e das suas raízes, nas condições concretas da 
vida. A dignidade humana não é uma abs-
tração. E as comunidades não podem ser 
deixadas ao abandono ou na indiferença. 
«Os Sacramentos mostram e comunicam 
o Deus próximo que vem, com misericór-
dia, curar e fortalecer os seus filhos. Por isso, 
devem ser acessíveis, sobretudo aos pobres, 
e nunca devem ser negados por razões de 
dinheiro. Nem é admissível, face aos pobres 
e abandonados da Amazónia, uma discipli-
na que exclua e afaste, porque assim acabam 
marginalizados por uma Igreja transformada 
numa alfândega». Pelo contrário, «nas situa-
ções difíceis em que vivem as pessoas mais 
necessitadas, a Igreja deve pôr um cuidado 
especial em compreender, consolar e inte-

Guilherme d’Oliveira Martins

«Querida Amazónia»
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Museu do Patriarcado no Facebook 
Veja em http://bit.ly/museupatriarcadoo6/ Lisboa
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Nova aplicação
‘Bíblia dos Capuchinhos’
no telemóvel
Os Franciscanos Capuchinhos e a Difuso-
ra Bíblica lançaram uma nova aplicação da 
Bíblia Sagrada, gratuita, para smartphone. 
“A ‘Bíblia dos Capuchinhos’ para telemó-
vel foi instalada mais de oitocentas vezes 
só nas primeiras duas semanas. E que ma-
ravilhoso apostolado seria, se os jovens de 
cada paróquia pudessem não só instalar a 
aplicação no seu telemóvel, mas também 
ajudar as pessoas com maior dificuldade 
a fazerem o mesmo. Ou até propor a ins-
talação como atividade na Catequese ou 
em aulas de Educação Moral e Religiosa”, 
assinala um comunicado, informando ain-
da que, “para já, [a aplicação] apenas está 
disponível para Android”.
Informações: 
www.capuchinhos.org/appbiblia

Conferência
Especialista de Edith
Stein em Lisboa
O sacerdote carmelita Javier Sancho Fer-
mín, nascido em Burgos e considerado um 
dos especialistas europeus e mundiais sobre 
a obra de Edith Stein, vai estar em Lisboa 
para apresentar o tema ‘Una buscadora de 
la verdad en tiempos de confusión: Edith 
Stein’. A conferência vai ter lugar no dia 20 
de março, sexta-feira, às 18h00, no audi-
tório da Rádio Renascença, em Lisboa, e 
é promovida pelo IEAC-GO – Instituto 
de Estudos Avançados em Catolicismo e 
Globalização, em colaboração com a Confe-
rência Episcopal Portuguesa. No mesmo dia, 
o IEAC-GO e o CITeS-Universidad de la 
Mística de Ávila (de que o orador é diretor) 
vão assinar um protocolo de colaboração.

A título póstumo
Presidente da República
condecorou Manuela Silva
A economista e professora universitária 
Manuela Silva, antiga presidente da Co-
missão Nacional Justiça e Paz falecida em 
outubro passado, foi distinguida, a título 
póstumo, pelo Presidente da República. 
Marcelo Rebelo de Sousa entregou aos 
familiares de Manuela Silva a grã-cruz da 
Ordem da Instrução Pública, como home-
nagem simbólica a uma “grande professora 
nas ideias e nos atos”, “uma mestra” que 
deu o rumo para “uma sociedade mais hu-
mana” e para um “Portugal bem melhor”. 
A condecoração decorreu no final de uma 
sessão evocativa que decorreu no passado 
dia 7 março, em Lisboa, por iniciativa do 
ISEG e do Grupo Economia e Sociedade.

Em Lisboa
Caminhada ‘Heróis e 
Mártires por Amor’
As paróquias de Santa Maria de Belém e 
de São Francisco Xavier organizam, a 21 
de março, sábado, a partir das 8h00, a ca-
minhada ‘Heróis e Mártires por Amor’. 
“Iremos caminhar e refletir em Via Sacra, 
em comunhão com a Fundação Ajuda à 
Igreja que Sofre, pelos Cristãos Persegui-
dos de todo o mundo, através da meditação 
de testemunhos reais de irmãos nossos dos 
dias de hoje que heroicamente ofereceram a 
sua vida por amor a Deus. À semelhança de 
2019, ao longo do percurso com aproxima-
damente 14 kms, passaremos em 14 igrejas. 
Inicia-se na Igreja de São Francisco Xavier, 
no Restelo, e terminará na Sé Patriarcal de 
Lisboa”, assinala um comunicado.
Informações: 915787576 ou 
caminharnafe.belemsfx@gmail.com

Legião de Maria
Celebração da ‘Acies’
em São João de Deus
A igreja paroquial de São de João de Deus, 
em Lisboa, vai receber no dia 22 de mar-
ço, Domingo IV da Quaresma, a partir das 
15h00, a celebração da ‘Acies’ da Legião de 
Maria. Segundo a coordenação diocesana 
(Senatus) de Lisboa deste movmento, após 
a homilia da celebração tem lugar a con-
sagração dos membros ativos, seguida da 
consagração dos membros auxiliares. No fi-
nal, será cantado o hino da Legião de Maria.
A Legião de Maria “é uma associação de 
leigos católicos, sob a proteção e interces-
são de Nossa Senhora e com aprovação da 
Igreja, destinado à evangelização e à santi-
ficação dos homens, para a glória de Deus”, 
refere uma nota.

Catequese
‘Caminho quaresmal’ com
Santa Teresa de Calcutá
O Sector da Catequese do Patriarcado de 
Lisboa apresentou a proposta de ‘caminho 
quaresmal’ para crianças e famílias, centrada 
na figura de Madre Teresa de Calcutá. ‘Fazer 
pequenas coisas com muito amor’ é o tema 
da campanha que pretende, segundo um co-
municado, “envolver famílias e crianças na 
descoberta de uma figura marcante como a 
de Santa Teresa de Calcutá”, envolvendo ain-
da os mais novos “na prática da vivência da 
caridade que é tema anual no Patriarcado”.
Desenvolvida em parceria com a Ajuda 
à Igreja que Sofre, a Editora Lucerna e os 
sectores da Pastoral da Família e da Comu-
nicação da diocese, a proposta estrutura-se 
num livro de 16 páginas destinado a crianças.

Continuam as visitas temáticas ao Mosteiro de 
São Vicente de Fora. Foi no passado dia 7 de mar-
ço, pelas 10h30, que se realizou mais uma visita 
enquadrada no Primeiro Ciclo de Visitas Temáti-
cas ao Mosteiro de São Vicente de Fora, sujeita ao 
tema ‘A História do Patriarcado de Lisboa’.

A relação entre o Patriarcado de Lisboa
e a História da Nação

Este foi considerado um tema pertinente, 
pois o Mosteiro está tutelado pelo Patriar-
cado de Lisboa, e é nele que se encontram 
as instalações da Cúria Patriarcal. Na visita, 
participaram sobretudo portugueses, to-
dos eles interessados em perceber melhor 
a relação entre o Patriarcado de Lisboa e 
a História da Nação. Nesta visita, os visi-
tantes tiveram a oportunidade de esclarecer 
o conceito ‘Patriarcado’ e os motivos que 
levaram à fundação do ‘nosso’, em 1716. 
Ao longo da História do Patriarcado o seu 
poder, prestígio e influência sobre o povo 
e os governantes foi-se alterando. Foi dado 
a conhecer aos visitantes, através dos dife-
rentes espaços do Mosteiro, os principais 
momentos da História Portuguesa que 
influenciaram as tais alterações, como por 
exemplo: o Terramoto de 1755, a Expulsão 

dos Jesuítas, a Guerra Civil (1828-1834), a 
Extinção das Ordens Religiosas, a Implan-
tação da República, a 1ª Guerra Mundial, o 
Estado Novo, e o 25 de Abril. 
A próxima visita temática será sobre ‘A Ar-
quitetura e Artes Decorativas do Mosteiro’ 
e irá realizar-se no dia 21 de março, sábado, 
às 10h30. Nela, o visitante poderá descobrir 
mais sobre as correntes artísticas aplicadas 
no Mosteiro em diferentes suportes, desde 
a Arquitetura, à Pintura, à Escultura, ou à 
Azulejaria. Inscrições pelo email: museu@
patriarcado-lisboa.pt.
texto por Joana Santos

Visita temática ‘A História do Patriarcado’
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Jornadas de Cuidados Paliativos adiadas  
“Face aos recentes desenvolvimentos e evoluções na epidemia por Covid 19, ponderando todos os fatores em 
presença, agindo com responsabilidade, seguindo as recomendações das autoridades de saúde e protegendo as 
vidas de todos, o grupo organizador e dinamizador comunica do ADIAMENTO das Jornadas de Cuidados Pali-
ativos, que estavam agendadas para os próximos dias 16 e 17 de março”, refere comunicado.

‘Seminário Aberto’
Visitar e conhecer o
Seminário dos Olivais
As famílias e as paróquias do Patriarcado de 
Lisboa foram convidadas a visitar o Semi-
nário Maior de Cristo Rei dos Olivais, que 
vai abrir as portas para se dar a conhecer 
através da iniciativa ‘Seminário Aberto’, que 
vai ter lugar no próximo dia 22 de março, 
Domingo IV da Quaresma, entre as 10h00 
e as 17h30. Ao longo do dia, haverá visitas 
à casa, ‘Conversas de ca’Fé’, Missa, almoço 
partilhado, Adoração ao Santíssimo, o ‘Cha-
mamento de São Pedro’, futebol e a Youth 
Challenge, além da ‘Pro’Vocação’ e da expo-
sição ‘Ao romper do tempo’. O ‘Seminário 
Aberto’ termina com a oração de Vésperas, 
a partir das 16h40, na capela do seminário.
Informações: 
www.facebook.com/seminariodosolivais

Pré-Seminário
Rapazes convidados para
Retiro Vocacional
O Pré-Seminário de Lisboa está a promover 
um Retiro Vocacional, destinado a rapazes, 
que vai decorrer no Seminário de Caparide, 
entre 20 e 22 de março. Esta iniciativa, diri-
gida a rapazes que frequentam o 12.º ano e o 
ensino universitário, tem como tema ‘Jovem, 
levanta-te!’. “Os encontros vocacionais, em 
formato de retiro (do jantar de sexta-feira ao 
almoço de Domingo) são uma oportunidade 
de silêncio, encontro com Deus e escuta da 
Sua Palavra”, assinala uma nota. 
O Pré-Seminário de Lisboa, refira-se, é 
uma “oportunidade para rapazes que que-
rem escutar a voz de Deus e aprofundar a 
Sua Vontade para as suas vidas”.
Inscrições: 965187486 ou 
preseminariodelisboa@gmail.com

A Igreja está disponível para apoiar no combate 
ao novo coronavírus em Portugal e para seguir 
as indicações das entidades competentes. 

“Quem sabe diz e nós cumprimos”,
garante Cardeal-Patriarca

“Em todas as [medidas] que a Direção-
-Geral de Saúde nos indicar, porque aí não 
pode haver apenas boa vontade, tem de 
haver competência. Quem sabe diz e nós 
cumprimos”, assegurou o Cardeal-Patriar-
ca de Lisboa, em declarações à Renascen-
ça. D. Manuel Clemente deixou ainda uma 
mensagem aos doentes, familiares, pessoal 
médico e população em geral, face ao cres-
cente número de casos de infeção, ao en-
cerramento de escolas e restrições de visitas 
a hospitais, prisões e lares de idosos da re-
gião Norte. “Uma palavra de presença, uma 
palavra de cuidado, uma palavra também 
de companhia a todos aqueles que estão na 
frente da luta contra esta epidemia, concre-
tamente todos os que estão nos serviços de 
saúde, familiares, e claro os doentes, para 

que recuperem a sua saúde, como certa-
mente há de acontecer, com empenho de 
nós todos e cuidado redobrado, obedecen-
do a tudo o que a Direção-Geral de Saúde 
nos recomendar e os que estão a tratar dis-
to a nível internacional, porque estas coi-
sas não têm fronteiras. Com certeza que 
iremos ultrapassar esta crise, para bem das 
pessoas”, desejou.

Coronavírus

Lisboa/07

O Cardeal-Patriarca de Lisboa lembrou que os cristãos devem ver Deus “presente nos nossos irmãos”. No início 
da Semana Nacional Cáritas (8 a 15 de março), D. Manuel Clemente falou ainda de caridade e periferias.

“Nós servimos Jesus quando O servimos nos outros”

“Caridade é o amor que, em Jesus Cristo, 
Deus reparte pelos nossos corações para 
chegar ao coração de todos. Em especial, 
daqueles que mais precisam da nossa aten-
ção, da nossa presença e do nosso cuidado”, 
lembrou o Cardeal-Patriarca, na igreja pa-
roquial da Póvoa de Santo Adrião, no ar-
ranque da Semana Nacional Cáritas (8 a 
15 de março). A celebração teve lugar no 
Domingo II da Quaresma, a 8 de março, 
onde foi escutado o Evangelho da Trans-
figuração do Senhor. “Nós também vemos 
Jesus transfigurado. Se não, não estaríamos 
aqui. Se não tivéssemos esta experiência da 
Transfiguração de Jesus, nós não estaría-
mos aqui”, referiu D. Manuel Clemente. 
“Cristo não é uma personagem do passado, 
não é uma história bonita que aconteceu e 
que está escrita em quatro livros, que são os 
Evangelhos. É algo de real, de verdadeiro, 
que está na nossa vida. O Senhor venceu 
a morte e, por isso, Jesus está transfigura-
do aos nossos olhos e aos nossos corações”, 
reforçou. 

Segundo o Cardeal-Patriarca, “Jesus está 
transfigurado nos nossos irmãos, com 
quem Ele se identifica”. “Nós servimos 
Jesus quando O servimos nos outros. Nós 
cumprimos a vontade de Deus, como em 
Jesus Cristo se apresenta, quando também 
lhe correspondemos no cuidado dos nos-
sos irmãos, e é neste arco completo, e nesta 
verdade inteira da vida transfigurada, que 
ela se pode chamar autenticamente cristã. 

Semana Nacional Cáritas (8 a 15 de março)

Estamos aqui porque Jesus, para nós, tam-
bém está transfigurado. Está transfigurado 
nele próprio, O aceitamos como Deus Pai 
o apresenta, no seu Filho muito amado, e 
O vemos presente nos nossos irmãos, onde 
Ele próprio está à nossa espera”, apontou.
A Missa na Póvoa de Santo Adrião marcou 
também o início da Semana da Caridade 
na Vigararia de Loures-Odivelas. “Na nos-
sa diocese, e por todo o mundo, andamos 

à procura d’Ele nas periferias, onde Ele 
nos espera. Porque é precisamente aí que 
Ele está. A transfiguração também implica 
isso: ver Jesus Cristo, morto e ressuscitado, 
presente na vida dos nossos irmãos e irmãs, 
sobretudo naqueles que mais precisam da 
nossa atenção, do nosso cuidado”, terminou 
D. Manuel Clemente.

fotos por Cáritas Diocesana de Lisboa
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A pessoa com deficiência foi a periferia es-
colhida pela Vigararia de Cascais para este 
ano dedicado à caridade. “É um caminho 
incontornável”, diz-nos o vigário, padre 
Nuno Coelho. “Há que ter este cuidado, 
esta atenção, este acolhimento e temos que 
arriscar mais na lógica das pessoas com 
deficiência”, aponta o sacerdote, dando a 
conhecer o projeto de uma ‘Vigararia aces-
sível’, que está a ser desenvolvido, fruto da 
colaboração entre associações locais, muni-
cípio, e que teve um forte impulso com a 
realização desta Semana da Caridade, que 
decorreu entre 2 e 8 de março. O projeto 
pretende “assinalar igrejas – mesmo para 
além das paroquiais –, espaços que tenham 
condições” para receber pessoas portadoras 
de diversos tipos de deficiência, explica o 
pároco de Cascais.
Ao longo de uma semana, foram várias as 
iniciativas que decorreram no âmbito da 
Semana Vicarial da Caridade. No dia 2 
de março, aconteceu a conversa ‘Caridade 
e/ou Solidariedade?’, na Nova SBE, em 
Carcavelos, que juntou Miguel Pinto Luz, 
vice-presidente da Câmara Municipal de 
Cascais, Maria Castro e Almeida, da In-
clusive Community Forum da Nova SBE, 
Salvador Mendes de Almeida, da Associa-
ção Salvador, Francisco Mendes, da Mis-
são País da Nova SBE, padre Paulo Ma-
lícia, pároco do Estoril (Boa Nova), e um 
representante da Comissão para as Pessoas 
com Deficiência do Concelho de Cascais 
(CPD). Segundo Carmo Diniz, uma das 
organizadoras da Semana da Caridade e 
diretora do Serviço Pastoral a Pessoas com 
Deficiência do Patriarcado de Lisboa, esta 
iniciativa foi uma oportunidade para se “fa-
lar mais sobre estes temas, de trazer mais 
perspetivas e de alargar o público”, revelou 
esta responsável. 
A semana prosseguiu com uma venda de 
artigos, no Mercado de Cascais, uma re-
colha de bens alimentares que foram en-
tregues na Paróquia de Tires e com o ‘VII 
Torneio Cercica’, onde participaram cerca 
de 100 atletas, de muitas instituições do 
país, para jogar futsal, basquetebol e prati-
car natação. A Semana da Caridade ficou 
concluída com a Missa de encerramento, 
no dia 8 de março, na Igreja da Boa Nova, 

tes – de serem iguais. O que me diferencia 
– a mim, centro social –, e me identifica 
de uma outra associação? Mesmo que o 
resultado prático seja o mesmo, eu sei o 
que é que me faz ir ao encontro do outro”, 
sublinhou José António Parente. 

Sinergias
No balanço deste encontro, o padre Nuno 
Coelho salientou a importância destas 
iniciativas para um aumento das sinergias 
entre as paróquias da Vigararia de Cas-
cais. “As paróquias são muito diferentes. 
Algumas diferenças já se vão atenuando, 
mas devemos continuar a criar esta noção 
e consciência de ajuda paroquial”, garante 
o vigário, sublinhando que se devem orga-
nizar outros encontros que, tal como este, 
“ajudem a encontrar um eixo simples que 
potencie e oriente este nosso serviço”, sem 
sobrecarregar as instituições. “Criar laços, 
sinergias, evidenciando o que nos dife-
rencia de todas as outras instituições... é o 
nosso grandíssimo desafio”, sublinha.

Semana da Caridade da Vigararia de Cascais

A Semana da Caridade da Vigararia de Cascais revelou o projeto ‘Vigararia acessível’, 
que está a ser preparado com várias entidades e que será apresentado brevemente. Aos 
agentes sociocaritativos, o presidente da direção da Federação Solicitude, José António 
Parente, desafiou a não ter medo da palavra “caridade”. “É a nossa marca!”, observou. 
texto por Filipe Teixeira; fotos por Ana Pereira da Costa e Filipe Teixeira

no Estoril, que contou com tradução em 
língua gestual portuguesa e a participação 
de inúmeras pessoas que estão ligadas às 
instituições da CPD.

A marca
Três dias antes, decorreu um encontro que 
juntou diversos agentes da Pastoral Social 
das nove paróquias que compõem a viga-
raria. Em São Domingos de Rana, o pre-
sidente da direção da Federação Solicitude, 
José António Parente, desfiou os presentes 
a não terem receio de viver o verdadeiro sig-
nificado da caridade. “Muitas vezes, cobri-
mo-nos de uma veste que nos protege para 
não falarmos de caridade. Então, falamos 
de solidariedade, serviço, partilha, do bem 
comum e não vamos à raiz da palavra. Mas 
nós somos caridade. É isso que nos define 
e é essa que deve ser a nossa grande identi-
dade, a nossa marca!”, referiu José António 
Parente aos responsáveis de centros sociais 
paroquiais, conferências vicentinas e outras 
instituições ligadas à Igreja. 

Nesta iniciativa, que teve como tema ‘En-
cheu-se de compaixão. Aproximou-se’, José 
António Parente referiu que “ir ao encon-
tro, acaba por ser o maior desafio da cari-
dade”. “A parábola [do Bom Samaritano] 
surge de uma pergunta: ‘Quem é o meu 
próximo?’. E Jesus não lhe diz quem é o 
próximo. Diz-lhe que ele é que é o próxi-
mo e vai ao encontro do outro. Para que 
isso aconteça, temos que estar preparados”, 
apontou, apelando também a uma maior 
valorização e reconhecimento do que é 
dar a vida. “Nos nossos serviços, no dia-
-a-dia, muitas vezes não nos apercebemos 
do quanto damos a vida e não valorizamos 
isso. Eu julgo que, se nós nos conscienciali-
zássemos mais, se tivéssemos essa perceção 
do gastar a minha vida em favor do outro, 
o serviço, o resultado, seria ainda melhor. 
Gasto-me? Dou-me? Entrego-me? É 
nessa medida que eu percebo se estou ou 
não em sintonia com a caridade do Evan-
gelho. As nossas instituições correm o ris-
co – sem desprimor para todas as restan-

“EVIDENCIAR O QUE NOS DIFERENCIA”

  
Padre Nuno Coelho, vigário de 
Cascais, e José António Parente, 
presidente da Federação Solicitude

  

  

Entrega de bens alimentares na Paróquia de Tires

Conversa ‘Caridade e/ou Solidariedade’, na Nova SBE
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O padre Ismael Teixeira começou a mis-
são como capelão do Estabelecimen-
to Prisional de Lisboa (EPL) no dia de 
Reis, [6 de janeiro] deste ano. Conheci-
do como o ‘Iron Priest’ (‘Padre de ferro’), 
pela sua prática desportiva no triatlo de 
longas distâncias, o sacerdote descreve 
esta missão como a autêntica “experiên-
cia de ferro” – neste caso, “dentro de gra-
des”, di-lo com humor. “Está a ser uma 
experiência muito boa para mim, en-
quanto sacerdote. Passar duas manhãs 
por semana na prisão, é uma experiência 
enriquecedora que faço com muita ale-
gria”, partilha o sacerdote, que também 
acumula a capelania do Estabelecimento 
Prisional de Monsanto. Nos dois locais, 
o padre Ismael diz tratar os presos por 
“amigos” e não ter medo. “Tento até nem 
saber os crimes que aqueles homens fi-
zeram”, aponta este sacerdote, que con-
ta com o apoio, nesta missão, do diácono 

são 180 – que não têm ninguém que lhes vá 
levar alguma coisa”, observa. Para além da 
recolha de roupa foi também possível fazer 
face aos artigos de higiene, sobretudo através 
de um acordo de mecenato entre o EPL e a 
Unilever, que “tem fornecido vários descar-
regamentos de produtos de higiene”.

Sinodalidade
Para o vigário da Vigararia Lisboa III, pa-
dre Valter Malaquias, a escolha desta peri-
feria “fez muito sentido à vigararia”. “É algo 
muito perto, mas, ao mesmo tempo, muito 
longe de todos nós. Sente-se essa necessi-
dade do cuidado pelos presos”, referiu o sa-
cerdote, ao Jornal VOZ DA VERDADE. 
Na Semana da Caridade para estas paró-
quias da cidade, foi apresentado um progra-
ma dividido entre “momentos de encontro, 
formação e oração”, explica o padre Valter, 
indicando que o ponto de partida foi dado 
com os ‘Encontros de Santa Isabel’, em ja-
neiro, precisamente sobre o tema das peri-
ferias, no contexto do ano pastoral dedica-
do à caridade. No dia 3 de março, houve um 
encontro que reuniu os agentes da Pastoral 
Sociocaritativa das onze paróquias. “Creio 
que foi muito importante nesta perspetiva 
do conhecimento interno, de saber o que 
existe na vigararia. Também se nota a di-
ficuldade de um trabalho em conjunto... 
Por isso, com estes encontros, percebemos 
que é um caminho que temos que fazer”, 
reconhece o pároco de Santos-o-Velho e 
São Francisco de Paula, anunciando que já 
existem os primeiros frutos destas iniciati-
vas. “Os profissionais dos centros sociais já 
combinaram encontrar-se com o intuito de 
visitarem outros centros. Isto de cada cen-
tro ir conhecer outro, ver como trabalham, 
o que fazem diferente, aprender uns com os 
outros, é muito bom”, assume.
Para o futuro, o padre Valter atesta que esta 
via da “sinodalidade” é o caminho. “Esta-
mos a tentar que isto não seja algo só de 
eventos, mas de processos. Isso pede-nos o 
Papa Francisco, pede-nos o senhor Patriar-
ca. Apesar de serem paróquias muito pró-
ximas, são realidades diferentes. Nem todos 
funcionam da mesma maneira. Por isso, é 
um caminho conjunto que faz sentido ser 
percorrido”, garante.

Semana da Caridade da Vigararia Lisboa III

Quem passa pelo cimo do Parque Eduardo VIII, em Lisboa, raramente se apercebe da 
realidade que os muros altos ‘escondem’ no seu interior. Através de uma rara visita ao 
Estabelecimento Prisional de Lisboa, durante a Semana da Caridade da Vigararia Lisboa III, 
o Jornal VOZ DA VERDADE testemunha como é levar Cristo a esta periferia. 
texto por Filipe Teixeira; fotos por padre Ismael Teixeira e Filipe Teixeira

José Alberto Costa, recentemente orde-
nado e que recebeu, com 69 anos, a no-
meação do Cardeal-Patriarca para cola-
borar na Capelania do Estabelecimento 
Prisional de Lisboa.

Santos
Na celebração eucarística do passado dia 
6 de março, que assinalou a Semana da 
Caridade da Vigararia Lisboa III, no 
EPL, o padre Ismael não deixou de re-
forçar, durante a homilia, que, até na pri-
são, “todos podem ser santos”. “Em cada 
um de nós, há luz, há a luz de Deus. Por 
isso, escutem Deus, para que Ele vos faça 
sentir como filhos muito amados”, pediu 
o sacerdote aos reclusos que participaram 
na Eucaristia, no refeitório de uma das 
alas do EPL. A partir do Evangelho da 
Transfiguração de Jesus, o sacerdote pe-
diu também aos reclusos para aceitarem 
o “desafio” para, também eles, se deixa-

rem transfigurar e tornarem-se “figuras 
de Cristo”. “Mudar a minha vida, tornar-
-me um cristão melhor, isso é transfigu-
rar”, prosseguiu. 

Envolvimento
Sobre a escolha desta periferia das prisões 
para a vivência do ano da caridade na Vi-
gararia Lisboa III, o padre Ismael Teixeira 
refere que “foi fácil”. Motivado pela missão 
que desempenha, para além de ser páro-
co de São Mamede e coadjutor de Santa 
Isabel, o objetivo foi “envolver os colegas 
padres” da vigararia, e acabou por envolver 
também as paróquias onde trabalha. “Co-
mecei por fazer uma recolha de roupa e fui 
vendo as necessidades que aqueles homens 
têm. Fiz também uma campanha pelas re-
des sociais, sobretudo para os meus amigos 
do desporto, uma vez que os reclusos pre-
cisam de roupa muito prática, desportiva. 
Sobretudo os estrangeiros – e naquela ala 

“TODOS PODEM SER SANTOS”

  

  

Diácono José Alberto Costa (esq.) e o padre Ismael Teixeira, no EPL

Encontro com os responsáveis paroquiais 
da ação sociocaritativa das paróquias
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Queridos jovens,
No mês de outubro de 2018, através do 
Sínodo dos Bispos dedicado ao tema Os 
jovens, a fé e o discernimento vocacional, 
a Igreja  lançou um processo de reflexão 
sobre a vossa condição no mundo atual, a 
vossa busca de um sentido e um projeto 
na vida, a vossa relação com Deus. Depois, 
em janeiro de 2019, encontrei centenas 
de milhares de coetâneos vossos, reuni-
dos no Panamá. Acontecimentos como 
estes – Sínodo e JMJ – manifestam uma 
dimensão essencial da Igreja: o «caminhar 
juntos».
Nesta caminhada, sempre que alcança-
mos um marco importante, somos desa-
fiados por Deus e pela própria vida a pôr-
-nos novamente em marcha. […] Por isso, 
como destino da vossa próxima peregrina-
ção intercontinental em 2022, escolhi a ci-
dade de Lisboa, capital de Portugal. De lá, 
nos séculos XV e XVI, inúmeros jovens, 
incluindo muitos missionários, partiram 
para terras desconhecidas a fim de parti-
lhar a sua experiência de Jesus com outros 
povos e nações. O tema da JMJ de Lisboa 
será: «Maria levantou-Se e partiu apres-
sadamente» (Lc 1, 39). Nos dois anos que 
precedem o Encontro, pensei em refletir 
juntamente convosco sobre outros dois 
textos bíblicos: «Jovem, Eu te digo, levan-
ta-te! (cf. Lc 7, 14)», em 2020, e «Levan-
ta-te! Eu te constituo testemunha do que 
viste! (cf. At 26, 16)», em 2021.
Como podeis ver, o verbo comum aos três 
temas é levantar-se. Esta palavra possui 
também o significado de ressuscitar, des-
pertar para a vida. […]
Passemos agora ao nosso tema deste ano: 
Jovem, Eu te digo, levanta-te! […]
Neste texto, vemos que Jesus, ao entrar 
na cidade de Naim, na Galileia, se depara 
com um cortejo fúnebre acompanhando à 
sepultura um jovem, filho único duma mãe 
viúva. Tocado pelo sofrimento angustiado 
daquela mulher, Jesus faz o milagre de lhe 
ressuscitar o filho. Entretanto o milagre 
tem lugar depois duma série de atitudes e 
gestos: «Vendo-a, o Senhor compadeceu-
-Se dela e disse-lhe: “Não chores”. Apro-
ximando-Se, tocou no caixão, e os que o 
transportavam pararam» (Lc 7, 13-14). 
Detenhamo-nos a meditar sobre alguns 
destes gestos e palavras do Senhor.

Ver o sofrimento e a morte
Jesus pousa um olhar atento, não distraí-
do, sobre aquele cortejo fúnebre. No meio 
da multidão, avista o rosto duma mulher 
marcado por extremo sofrimento. O seu 
olhar gera o encontro, fonte de vida nova. 
Não há necessidade de muitas palavras.
Como é o meu olhar? Vejo com olhos 
atentos ou como faço ao repassar rapida-
mente as milhares de fotografias no meu 
telemóvel ou os perfis sociais? Quantas 
vezes nos acontece, hoje, ser testemunhas 
oculares de inúmeros acontecimentos, 
sem nunca os vivermos ao vivo! Às vezes, a 
nossa primeira reação é filmar a cena com 
o telemóvel, talvez esquecendo-nos de fi-
xar nos olhos as pessoas envolvidas. […]

Ter compaixão
Muitas vezes, a Sagrada Escritura refere o 
estado de ânimo de quem se deixa como-
ver «até às entranhas» pela dor alheia. A 
comoção de Jesus torna-O participante da 
realidade do outro. Toma sobre Si a misé-
ria do outro. A dor daquela mãe torna-se 
a sua dor. A morte daquele filho torna-se 
a sua morte.
Em muitas ocasiões, vós, jovens, demons-
trais que vos sabeis  com-padecer. Basta 
ver como tantos de vós se doam generosa-
mente, quando as circunstâncias o exigem. 
Não há desastre, terremoto, inundação 
que não veja grupos de jovens voluntários 
mostrarem-se disponíveis para socorrer. 
Também a grande mobilização de jovens 

que querem defender a criação dá teste-
munho da vossa capacidade de ouvir o cla-
mor da terra. […]

Aproximar-se e «tocar»
Jesus para o cortejo fúnebre. Avizinha-Se, 
faz-Se próximo. A proximidade impele a 
ir mais além, cumprindo um gesto corajo-
so para que o outro viva. Gesto profético é 
o toque de Jesus, o Vivente, que comunica 
a vida. Um toque que infunde o Espírito 
Santo no corpo morto do jovem e reacen-
de as suas funções vitais.
Aquele toque penetra numa realidade de 
desolação e desespero. É o toque do Di-
vino, que passa também através do amor 
humano autêntico e abre espaços inimagi-
náveis de liberdade, dignidade, esperança, 
vida nova e plena. A eficácia deste gesto 
de Jesus é incalculável: lembra-nos que 
um sinal de proximidade, mesmo simples 
mas concreto, pode suscitar forças de res-
surreição. […]

«Jovem, Eu te digo, levanta-te!»
O Evangelho não refere o nome daque-
le jovem ressuscitado por Jesus em Naim. 
Isto é um convite ao leitor, para se identi-
ficar com ele. Jesus fala a ti, a mim, a cada 
um de nós e diz: «Levanta-te!». Bem sa-
bemos que também nós, cristãos, caímos 
e sempre nos devemos levantar. Só quem 
não caminha é que não cai; mas também 
não avança para diante. Por isso, é preci-
so acolher a intervenção de Cristo e fazer 

Mensagem do Santo Padre Francisco para
a XXXV Jornada Mundial da Juventude
«Jovem, Eu te digo, levanta-te! (cf. Lc 7, 14)»

um ato de fé em Deus. O primeiro pas-
so é aceitar levantar-se. A nova vida que 
Ele nos der, será boa e digna de ser vivida, 
porque será sustentada por Alguém que 
nos acompanhará também no futuro sem 
nunca nos deixar, ajudando-nos a gastar 
de forma digna e fecunda esta nossa exis-
tência. […]

A nova vida «de ressuscitados»
Diz o Evangelho que o jovem «começou a 
falar» (Lc 7, 15). A primeira reação duma 
pessoa que foi tocada e restituída à vida 
por Cristo é expressar-se, manifestar sem 
medo nem complexos o que tem dentro: a 
sua personalidade, os seus desejos, as suas 
necessidades, os seus sonhos. Talvez nunca 
o tivesse feito antes; estava convencida que 
ninguém a poderia compreender.
Falar significa também entrar em relação 
com os outros. Quando se está «morto», 
o indivíduo fecha-se em si mesmo: in-
terrompem-se as relações ou tornam-se 
superficiais, falsas, hipócritas. Quando 
Jesus nos devolve a vida, «restitui-nos» 
aos outros.
Hoje muitas vezes há «conexão», mas não 
comunicação. Se o uso dos aparelhos ele-
trónicos não for equilibrado, pode levar-
-nos a ficar sempre colados a um visor. 
Com esta mensagem, queridos jovens, 
gostaria também de lançar juntamente 
convosco o desafio duma viragem cultu-
ral, a partir deste «levanta-te» de Jesus. 
Numa cultura que quer os jovens isola-
dos e debruçados sobre mundos virtuais, 
façamos circular esta palavra de Jesus: 
«Levanta-te». É um convite a abrir-se 
para uma realidade que vai muito além 
do virtual. Isto não significa desprezar 
a tecnologia, mas usá-la como um meio 
e não como fim. «Levanta-te» significa 
também «sonha», «arrisca», «esforça-te 
por mudar o mundo», reacende os teus 
desejos, contempla o céu, as estrelas, o 
mundo ao teu redor. «Levanta-te e torna-
-te aquilo que és». […]
Abençoo a vossa caminhada. E, por favor, 
não vos esqueçais de rezar por mim.

Roma, na Basílica de São João de Laterão, 11 
de fevereiro –Memória de Nossa Senhora de 
Lurdes – de 2020.
FRANCISCO
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“A entrega dos símbolos, a transição do Pa-
namá para Portugal, vai acontecer no fim-
-de-semana de 22 de novembro, quando 
acontece a solenidade de Cristo-Rei, de 
maneira que, até lá, se Deus quiser, a situa-
ção internacional de saúde pública possa 
estar estabilizada”, explicou D. Américo 
Aguiar aos jornalistas, no dia 5 de março, 
em Fátima, onde participou na abertura 
dos Workshops Internacionais de Turismo 
Religioso (WITR/IWRT). A cerimónia 
de passagem dos símbolos da JMJ do Pa-
namá, que acolheu a edição de 2019, para 
Portugal estava prevista para o próximo dia 
5 de abril (Domingo de Ramos), no Vati-
cano. O adiamento, provocado pela epide-
mia do novo coronavírus, segue-se à deci-
são o Vaticano de remeter para nova data 
um encontro do Dicastério para os Leigos, 
Família e Vida (Santa Sé) com comitivas 
da Pastoral Juvenil de todo o mundo, numa 
medida de “precaução”, por recomenda-
ção das autoridades sanitárias da Itália. D. 
Américo Aguiar, Bispo Auxiliar de Lisboa, 
diz que a delegação portuguesa terá “mais 
de mil jovens”, para estarem com o Papa 
Francisco, num momento de “festa”.
A Cruz e o Ícone de Nossa Senhora, sím-
bolos da JMJ, foram entregues pelo Papa 
João Paulo II aos jovens, em abril de 1984, 
e marcaram o início de uma peregrinação 

da juventude de todo o mundo; antes da 
edição internacional de 2022, irão passar 
por todas as dioceses portuguesas e vários 
países lusófonos. 

“Embaixadores de Portugal no 
mundo inteiro”
Para o coordenador-geral para o sector lo-
gístico-operativo, a preparação deste even-
to representa um “um processo de apren-
dizagem”, com o apoio do Panamá e do 
Vaticano. “Estamos a dar passos devagar 
e certos, com o pé sempre no chão, para 
que a experiência dos jovens que venham 
a Portugal, no verão de 2022, seja uma ex-

periência positiva”, indicou. D. Américo 
Aguiar sublinhou que esta iniciativa da 
Igreja tem um forte impacto económico, 
realçando que muitos dos participantes 
“vêm uma semana antes ou ficam uma se-
mana, depois”. “Estamos a falar da presen-
ça em Portugal de centenas de milhares de 
jovens, durante três semanas seguidas, com 
o que isso significa de festa, de alegria, de 
testemunho de esperança, mas também da 
circulação económica, da hotelaria, da ali-
mentação”, referiu. O responsável católico 
admitiu que a presença de centenas de mi-
lhares de pessoas em diversos locais “tem 
inconvenientes”, mas também contrapar-

JMJ Lisboa 2022

Entrega dos símbolos da JMJ  
adiada para 22 de novembro
O coordenador-geral para o sector logístico-operativo da Jornada Mundial 
da Juventude (JMJ) de 2022, em Lisboa, anunciou que a entrega dos  
símbolos desta iniciativa da Igreja foi adiada para 22 de novembro.

tidas positivas, referindo, como exemplo, 
que mais de 90% dos jovens que partici-
param na edição de Madrid da JMJ, em 
2011, manifestaram a intenção de voltar 
a Espanha. “Queremos transformar estes 
jovens em embaixadores de Portugal no 
mundo inteiro, para que regressem com as 
suas famílias e conheçam ainda melhor o 
nosso país”, apontou.

Logo e hino
Em Fátima, o responsável anunciou que já 
foram escolhidos os vencedores dos con-
cursos do logo e do hino da JMJ Lisboa 
2022, os quais estão a “ultimar as propos-
tas”, em articulação com as indicações que 
chegam do Vaticano, como aconteceu em 
jornadas anteriores. Na competição in-
ternacional que escolheu o símbolo grá-
fico do evento, participaram mais de 500 
candidatos, provenientes de 30 países dos 
cinco continentes; para o concurso que 
escolheu a canção oficial da JMJ – aberto 
apenas a portugueses – o Comité Organi-
zador Local validou 85 candidaturas. “Se-
rão as duas marcas mais fortes daquilo que 
é a preparação da Jornada Mundial da Ju-
ventude e queremos que tenha uma marca 
profundamente ‘.pt’, portuguesa”, indicou 
D. Américo Aguiar.
com Ecclesia
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Devido ao aconselhamento das entidades e organismos públicos, o Serviço da Juventude do 

Patriarcado de Lisboa decidiu adiar a Jornada Diocesana da Juventude que estava marcada 

para os dias 28 e 29 de março, em Queluz.

Leia aqui o comunicado do Serviço da Juventude divulgado na madrugada desta terça-feira, 

10 de março. 

“No seguimento de vários contatos estabelecidos com entidades e organismos públicos, e 

atendendo à atual situação de saúde decorrente de COVID-19, o Serviço da Juventude do 

Patriarcado de Lisboa decidiu adiar a Jornada Diocesana da Juventude que estava marcada 

para os dias 28 e 29 de março.

Brevemente anunciaremos nova data!”

COMUNICADO DO SERVIÇO DA JUVENTUDE
JORNADA DIOCESANA DA JUVENTUDE ADIADA

Serviço da Juventude na internet
www.juventude.patriarcado-lisboa.pt
www.facebook.com/juventudelisboa
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os lances do jogo do que a fiscalizarem 
as pessoas, que o terrorista tentou en-
trar na igreja disfarçando o cinto com 
explosivos debaixo das suas largas rou-
pas escuras. Por acaso, Akash reparou 
nele. Tinha 20 anos e todos os sonhos 
do mundo. O antigo aluno da escola de 
Dom Bosco em Lahore era um jovem 
muito especial.

Salvou centenas de pessoas
Para a comunidade cristã no Paquistão, 
Akash é um herói, um mártir. Sempre 
que falam dele, os seus pais, Bashir e Na-
zbano, misturam sentimentos de tristeza 
e orgulho. “O meu filho sabia o sacrifício 
que estava a fazer”, diz o pai. “Ele deu 
a vida para salvar centenas de pessoas 
que estavam na Missa naquela manhã.” 

Na Igreja de São João, em Youhanabad, 
todos conhecem a história de Akash. 
Foi em Março de 2015. Há precisamen-
te cinco anos. Akash era voluntário na 
paróquia. Fazia segurança na paróquia. 
Naquele dia, quando a Missa estava 
quase a começar, reparou num homem 
que caminhava apressadamente para 
a igreja. Caminhava apressadamente e 
trazia consigo, meio escondido na roupa, 
um cinto de explosivos. Akash dirigiu-
-se para ele e tentou afastá-lo dali. Não 
conseguiu. Tudo aconteceu então num 
ápice. Akash compreendeu que o ho-
mem ia fazer detonar a bomba que tra-
zia consigo e atirou-se sobre ele. Mor-
reram os dois instantaneamente. Era 
domingo, a igreja estava cheia de fiéis. 
Seriam centenas de homens, mulheres e 
crianças. Há quem fale mesmo em mais 
de mil pessoas. É difícil imaginar o ba-
nho de sangue que teria ocorrido se o 
terrorista tivesse entrado na igreja, como 
pretendia, fazendo detonar a bomba no 
meio de toda aquela multidão. Morreu 
Akash para se salvarem os outros.

A distracção dos guardas
Os ataques contra os Cristãos eram cada 
vez mais frequentes e as próprias auto-
ridades tinham reforçado as medidas de 
segurança nos lugares mais sensíveis. 
Como as igrejas, por exemplo. Naquele 
dia, 15 de Março, faz agora precisamen-
te cinco anos, as televisões estavam qua-
se todas sintonizadas no jogo de críque-
te entre o Paquistão e a Irlanda. O jogo 
e a Missa decorriam à mesma hora. Foi 
precisamente para aproveitar a distrac-
ção dos guardas, mais preocupados com 

A mãe já perdeu as contas às vezes que 
deu por si a chorar cheia de saudades, la-
mentando que a vida do seu filho tenha 
sido interrompida de forma tão abrupta 
naquele domingo de manhã. “Akash era 
muito especial. Tenho três filhos e uma 
filha, mas ninguém o pode substituir. Na 
manhã em que morreu, ainda lhe disse 
que não fizesse a vigilância, mas ele res-
pondeu-me que era o seu dever. Como é 
que eu o podia impedir?”

História que correu mundo
O exemplo de coragem de Akash não 
deixa ninguém indiferente. A comuni-
dade salesiana e a Arquidiocese de La-
hore começaram a recolher testemunhos 
sobre a vida deste jovem cristão, com 
vista a uma possível abertura de proces-
so de causa de martírio. Até agora, mais 
de duas dezenas de pessoas de Lahore, 
cristãos e muçulmanos, já responderam a 
esse questionário, sendo que a história de 
Akash já correu mundo e ninguém estra-
nha quando equipas de televisão apare-
cem na Igreja de São João, oriundas de 
países tão distantes como Polónia, Coreia 
do Sul ou Itália, procurando registar ima-
gens do local onde se deu a explosão e 
recolhendo testemunhos de amigos, co-
legas e vizinhos.
Além da igreja, os repórteres vão tam-
bém, normalmente, ao pequeno cemité-
rio de Youhanabad. Não será difícil des-
cobrir o local onde repousa o corpo de 
Akash. Junto ao seu túmulo, construído 
com mármore oferecido por um empre-
sário muçulmano, é costume encontrar 
pessoas a rezar. Ninguém fica indife-
rente ao exemplo deste jovem que deu a 
vida pelos outros naquele domingo, dia 
15 de Março de 2015. Foi há precisa-
mente cinco anos…

texto por Paulo Aido,
Fundação Ajuda à Igreja que Sofre

Paquistão. A história do mártir Akash Bashir

Um jovem especial
No pequeno cemitério de Youhanabad não é difícil descobrir o local onde repousa 
o corpo de Akash. Junto ao seu túmulo, construído com mármore oferecido por 
um empresário muçulmano, é costume encontrar pessoas a rezar. Ninguém fica 
indiferente ao exemplo deste jovem que deu a vida pelos outros, impedindo um 
massacre, no domingo dia 15 de Março de 2015. Há precisamente cinco anos…
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  "O nosso filho sabia o sacrifício que estava a fazer. Ele deu a vida para 
salvar centenas de pessoas que estavam na Missa naquela manhã.”

  Akash Bashir deu a vida pelos outros.   Igreja de São João, em Youhanabad, Paquistão.
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Jornalista da Rádio Renascença, 
à conversa com Diogo Paiva Brandão

1. Na primeira audiência-geral depois 
da declaração da quarentena nacional em 
Itália, o Papa dirigiu-se aos fiéis a partir da 
Biblioteca Pontifícia, no Vaticano, agrade-
cendo a todos os que estão a contribuir para 
combater a epidemia do Covid-19. “Que-
ro dirigir-me, neste momento, a todos os 
doentes que têm o vírus e que sofrem da 
doença e aos muitos que sofrem incertezas 
sobre a própria doença. Agradeço, de todo 
o coração, ao pessoal hospitalar, aos médi-
cos, enfermeiras e enfermeiros, os voluntá-
rios que, neste momento tão difícil, estão 
ao lado das pessoas que sofrem. Agradeço 
a todos os cristãos e a todos os homens e 
mulheres de boa vontade que estão a rezar, 
todos unidos, independentemente da tra-
dição religiosa a que pertencem. Obrigado, 
de todo o coração, por este esforço”, disse 
Francisco, no passado dia 11 de março, 
numa mensagem vídeo.
Neste mesmo dia, a Santa Sé, através de 
um documento publicado pelo Dicastério 
para o Desenvolvimento Humano Inte-
gral, convidou os católicos a verem nas 
vítimas do novo coronavírus “imagens de 
Cristo que sofre”, nesta altura da Quares-
ma. “O abraço do Jesus sofredor, diz-nos o 
Papa Francisco, transforma-se no abraço 
de todos os que sofrem no nosso mundo, 
incluindo todos os que são afetados pelo 
Covid-19. Esses são a imagem de Cristo 
que sofre, e tal como a vítima na parábola 
do Bom Samaritano, precisam da huma-
nidade dos gestos concretos de proximi-
dade”, refere o texto assinado pelo cardeal 
Peter Turkson. “Pedimos às autoridades 
políticas e económicas que não negligen-
ciem a justiça social e apoiem a economia 

e a investigação, agora que o vírus está a 
criar, infelizmente, uma nova crise econó-
mica”, acrescentou. O Vaticano procurou 
dar o exemplo, a este respeito, tendo anun-
ciado esta semana que ia baixar as rendas 
aos comerciantes que arrendam espaços à 
Santa Sé, em Roma, ajudando-os assim a 
suportar a perda de negócio por causa do 
coronavírus.

2. O Papa Francisco pediu, no Vaticano, 
que os padres tenham a coragem de “sair” 
para levar a Eucaristia às pessoas afetadas 
pela epidemia do Covid-19. “Rezemos ao 
Senhor pelos nossos sacerdotes, para que 
tenham a coragem de sair e ir ao encon-
tro dos doentes, levando a força da Pala-
vra de Deus e a Eucaristia, acompanhando 
os trabalhadores sanitários, os voluntários, 
no trabalho que estão a fazer”, referiu, no 
passado dia 10 de março, antes de presidir 
à Eucaristia na capela da Casa de Santa 
Marta, transmitida pelos serviços de infor-
mação da Santa Sé, através da internet. As 
celebrações matinais decorrem com a pre-
sença de um grupo restrito de pessoas e são 
excecionalmente transmitidas em direto, 
esta semana, como forma de manifestar a 
proximidade do Papa às pessoas atingidas 
pela epidemia do novo coronavírus. “Con-
tinuamos a rezar juntos pelos doentes, os 
agentes sanitários, as pessoas que sofrem 
por causa desta epidemia”, disse Francisco. 
A Santa Sé clarificou, depois, que o apelo 
do Papa deve ser cumprido pelos sacerdo-
tes “de acordo com as medidas de saúde es-
tabelecidas pelas autoridades italianas”.
Neste dia, a Santa Sé decidiu fechar a en-
trada de turistas na Praça e Basílica de São 

Pedro. Em comunicado, o Vaticano expli-
cou que a decisão se insere num pacote de 
“novas medidas para evitar a difusão de co-
ronavírus”, e que “as medidas permanecem 
em vigor, salvo indicação em contrário, até 
3 de abril”, ou seja, antes da Semana Santa.
No dia 8, a Santa Sé tinha anunciado, como 
medida preventiva, que ia encerrar o Mu-
seu do Vaticano, as catacumbas da Basílica 
de São Pedro, o Museu das Vilas Ponti-
fícias e o Centro Museológico das Vilas 
Pontifícias até 3 de abril, devido ao surto 
de coronavírus.

3. O Papa manifestou a sua solidarieda-
de às vítimas da epidemia de Covid-19, no 
dia em que presidiu à recitação do Ange-
lus na Biblioteca do Vaticano, para evitar 
concentração de pessoas na Praça de São 
Pedro. “Estou próximo, com a oração, das 
pessoas que sofrem com a atual epidemia 
de coronavírus e com todos aqueles que 
cuidam delas. Lembrei-me muito delas 
nestes dias de retiro”, observou Francisco, 
no passado Domingo, 8 de março. 
Numa transmissão online acompanhada 
por algumas centenas de pessoas na Praça de 
São Pedro e emitida pelos canais online do 
Vaticano, o Papa convidou todos os afetados 
pela epidemia a “viver esse momento difícil 
com a força da fé, a certeza da esperança e o 
fervor da caridade”. “Que o tempo da Qua-
resma nos ajude a dar um sentido evangélico 
também a este momento de provação e de 
dor”, apelou Francisco, que acabaria por ir à 
janela do apartamento pontifício, no final da 
oração, para saudar brevemente e abençoar 
os peregrinos e visitantes que se reuniram na 
Praça de São Pedro.

4. O 106.º Dia Mundial do Migrante 
e do Refugiado vai ser comemorado a 27 
de setembro de 2020. Como título da sua 
mensagem anual, o Papa escolheu como 
tema ‘Forçados como Jesus Cristo a fugir’. 
A mensagem será centrada no cuidado pas-
toral das pessoas deslocadas internamente, 
que são atualmente mais de 41 milhões 
em todo o mundo. Como o título deixa 
patente, a mensagem parte da experiên-
cia do jovem Jesus e da sua família como 
pessoas deslocadas e refugiadas. Essa ex-
periência fornece uma base cristológica 
específica para a ação cristã de acolhida 
ou hospitalidade. Nos próximos meses, 
o tema será desenvolvido em seis subte-
mas, expressos em seis pares de verbos: 
conhecer para compreender; aproximar-
-se para servir; ouvir para se reconciliar; 
compartilhar e assim crescer; envolver 
para promover; e, finalmente, colaborar 
e, portanto, construir.

5. A unidade dos cristãos na China. É 
esta a intenção do Papa Francisco para 
este mês de março, expressa em mais um 
‘O Vídeo do Papa’, onde são pedidas ora-
ções pela Igreja na China e lançado um 
apelo à unidade e à fidelidade ao Evange-
lho. No vídeo, o Papa centra a sua mensa-
gem na comunidade cristã na China, onde 
“a Igreja olha para o futuro com esperan-
ça”. ‘O Vídeo do Papa’ de março encoraja 
ainda os cristãos chineses a serem “cristãos 
de verdade”, “bons cidadãos” e a “promo-
verem o Evangelho sem proselitismo”, e 
pede a todos que rezem “para que a Igre-
ja persista na fidelidade ao Evangelho e 
cresça na unidade”.

1. 2. 4.
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O Papa Francisco agradeceu a todos os que estão a contribuir para combater a epidemia do Covid-19. Na semana em que 
encorajou os sacerdotes a levar a comunhão aos infetados, o Papa manifestou ainda a sua solidariedade às vítimas do corona-
vírus. Foi também divulgado o tema da mensagem para o Dia do Migrante e Refugiado e a intenção para este mês.

Papa agradece aos que lutam contra o coronavírus
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Marlene nasceu quando os seus dois ir-
mãos estavam já em idade escolar, e a sua 
chegada trouxe grande alegria aos seus pais 
que sempre tinham “desejado uma meni-
na”. “Escolhi a Psicologia, ou a Psicologia 
escolheu-me a mim, como caminho de 
vida, sendo muito feliz com essa escolha até 
aos dias de hoje” partilha. Faz parte de uma 
família cristã católica e desde cedo integrou 
grupos “que permitiram colocar a sementi-
nha da fé e da espiritualidade”. Em outubro 
de 2017, conheceu o Voluntariado Passio-
nista, que considera ter sido o equilíbrio que 
precisava para expressar e reafirmar a fé, de 
se reencontrar consigo própria e com Deus. 
“Tivemos como formador o Padre Pires 
(“sem chávena!”, como se apresentou). Ini-
cialmente estranhei a sua forma de comu-
nicar, direto, sem rodeios, com uma ou ou-
tra ‘asneira’ pelo meio do discurso, que me 
deixava sem saber como reagir. Naquelas 
horas, tive a sensação de que o meu cérebro 
tinha ampliado, aprendi tanto sobre mim, 
sobre os outros e sobre o Outro… Este eco 
permaneceu durante os tempos que se se-
guiram, mudaram em muito a minha for-
ma de perspetivar o que acontece à minha 
volta, o que me acontece, a minha fé e vi-
vência espiritual, pois, até aquele momento, 
apesar de me questionar frequentemente, 
na realidade não aprofundava as minhas 
dúvidas. Ao Padre Pires, serei sempre grata 
por estes dias, pelo tanto que me ensinou, 
me transmitiu, me provocou, me apaziguou 
e me reconciliou”, refere. A vontade de par-
tir em missão foi aumentando, sempre que 
ouvia testemunhos missionários. “Dei por 
mim a querer sentir o mesmo”, partilha. 
Após muita indecisão, com o apoio da fa-
mília, enviou a carta de motivação. Partici-
pou nas formações da FEC| Fundação Fé 
e Cooperação e partilha: “O conhecimento 
adquirido ao longo destas formações, com 
temas e conteúdos essenciais não só para o 
contexto de Missão mas para o nosso pró-
prio crescimento enquanto indivíduos, a 
partilha de testemunhos que permitiram 
um olhar mais próximo das diferentes rea-
lidades de Missão, a relação que se estreitou 
entre os vários elementos que mensalmente 
encontrava, são momentos, memórias que 

irei sempre estimar e que me possibilitaram 
fortalecer várias conquistas. Pela ponte de 
amor que se construiu, pelas aprendizagens, 
por tudo aquilo que foi vivido, experiencia-
do, sentido, partilhado, não poderia deixar 
de expressar o meu agradecimento a todos 
os companheiros desta “viagem”, aos for-
madores e à Equipa da FEC.” 

“Calumbo: um sentimento”
A 24 de Julho de 2019, partiu para Calum-
bo (Angola) e partilha: “Sentia uma espécie 
de anestesia nos dias anteriores à partida, 
costumava dizer com frequência que ainda 
não me tinha “caído a ficha”, mas, neste dia, 
senti uma energia a percorrer-me, acompa-
nhada de uma paz de espírito e tranquilida-
de. Completamente despojada de expecta-
tivas, inspirei coragem e segurei bem firme 
no coração todo o amor e fé, na certeza de 
que este era este o caminho: d(o)ar-me ao 
outro. Comigo partiu a Liliana. Sabia mui-
to pouco sobre ela, não era um dos elemen-
tos do Voluntariado Passionista com quem 
tinha uma relação muito próxima e isso 
tinha sido um dos motivos que me tinha 
deixado receosa, afinal de contas ia parti-
lhar com ela os próximos 45 dias. Parti em 
Missão com uma colega e regressei com 
uma irmã de coração. Nada, em tudo aquilo 
que podemos ver na televisão, ler ou ouvir 
a respeito, nos prepara para a realidade que 
encontramos. Ao entrarmos em Calumbo, 
encontramos uma paz também ela chocan-
te e degradada, em que o ambiente físico 
era um paradoxo: uma beleza espantosa, de 
cortar a respiração, justaposta a uma po-
breza imensa. Tínhamos chegado àquela 
que seria a nossa casa… e o amor sentia-se 

Marlene Monteiro, do Voluntariado Passionista

“Calumbo: um pedaço de céu!”
Marlene Monteiro nasceu a 18 de outubro de 1985, no Hospital de S. Paio de Oleiros. É natural 
de Paços de Brandão (Santa Maria da Feira). É licenciada em Psicologia, Mestre em Psicologia 
Clínica e da Saúde e Pós-Graduada em Cuidados Continuados e Paliativos. Faz parte do 
Voluntariado Passionista e em 2019 esteve em missão em Angola. 

logo à porta! Os dias começavam cedo, às 
7 horas, com as Laudes… no primeiro dia 
estranha-se, no segundo entranha-se e no 
terceiro já faz falta! Na primeira semana, eu 
e a mana Liliana acompanhamos o Padre 
Nuno na visita às diversas escolas de Ca-
lumbo, Kakila e outras nas proximidades, 
com o intuito de divulgar a Biblioteca ‘Im-
bondeiro do Saber’ (localizada junto à Mis-
são Católica de São José de Calumbo, onde 
desenvolvemos grande parte do nosso tra-
balho de Missão) posteriormente, reforça-
dos pela chegada de mais dois voluntários, 
a Andreia e o Nelson. Deparamo-nos com 
uma realidade dolorosa, uma vez que muitas 
escolas reuniam condições muito precárias, 
com salas de aula partilhadas por diferentes 
anos escolares, quase sempre sobrelotadas, 
em que muitas vezes um lugar tinha de ser 
dividido por duas crianças e com mesas que 
só tinham o esqueleto da estrutura. Desde 
logo conseguimos perceber que o sistema 
de ensino era precário e com muitas ca-
rências, ao ponto de termos crianças mais 
velhas, com oito e nove anos, a não conhe-
cerem as letras do abecedário. A Prisão de 
Kakila foi outro dos locais de Missão onde, 
semanalmente, às sextas-feiras, eu e a mana 
Liliana, nos deslocávamos para realizar pa-
lestras sobre vários temas relativos à saúde 
física e psicológica (devido às nossas áreas 
de formação), junto dos reclusos e guardas 
prisionais. Inicialmente, confesso que esta-
va um pouco receosa pelo contexto em si e 
por não ter qualquer experiência neste âm-
bito. Com o passar dos dias, dava por mim 
a ansiar pela chegada da sexta-feira, ficando 
acordada até tarde para me assegurar que 
o material das palestras estava bem elabo-

rado. Sentia que a nossa presença e que a 
partilha de conhecimentos e experiências 
era apreciada e valorizada, percetível pelos 
sorrisos rasgados quando nos viam, pela 
enorme vontade de aprenderem e pelas pa-
lavras de gratidão no final de cada pales-
tra. Também semanalmente, eu e a mana 
Liliana, dávamos sessões de formação aos 
Seminaristas (os Manos), sobre temas de 
saúde e apoio ao nível do Inglês e, ainda, 
reuníamos com as Noviças das Irmãs Con-
soladoras para abordar e esclarecer alguns 
assuntos dedicados à saúde sexual e repro-
dutiva. Aos fins-de-semana, visitávamos as 
comunidades locais (tais como Santa Pa-
ciência, Camalimão, M’banza Calumbo, 
N’Gola Kiluanje, Santa Catarina de Ca-
cém), assistíamos às celebrações, partilhan-
do e vivendo a fé católica. A experiência de 
Missão em Calumbo expandiu os meus 
horizontes das maneiras mais incríveis. A 
felicidade que tantas vezes me fazia pele de 
galinha, a certeza firme de estar exatamen-
te onde Deus me queria, eram tão sólidas 
e profundas quanto a frustração pela im-
potência e o questionamento do que estava 
ali a fazer. Existiram muitos momentos em 
que a única forma de superar esta frustra-
ção era esforçar-me para acreditar e, sobre-
tudo, confiar nos planos de Deus. Apesar 
dos obstáculos e dificuldades, a maior parte 
do tempo existia uma sensação que me sur-
preendia a cada dia que passava (e que se 
mantém atualmente): senti que Calumbo 
era parte de mim e que era tão natural, tão 
puro, a minha forma de estar ali, naquele 
local, com aquelas pessoas… Era uma sen-
sação inexplicável, contudo, existia aquela 
certeza inabalável de que estava onde ti-
nha sido feita para estar. Sabia, no fundo do 
meu ser, que estava em casa…e ainda hoje 
é o que sinto! Como escrevi após o regres-
so: Calumbo não é apenas um lugar, é um 
sentimento. Foram 45 dias vividos de uma 
forma intensa, plena, em que pude perceber 
que a felicidade depende apenas do amor: o 
amor que damos, o amor que recebemos e 
o amor que compartilhamos.”

texto por Catarina António, FEC | 
Fundação Fé e Cooperação



Domingo, 15 de março de 2020

Domingo /15www.twitter.com/vozverdade www.facebook.com/vozdaverdade Domingo /15www.twitter.com/vozverdade www.facebook.com/vozdaverdade

Enfrentar o Cancro 
com Nossa Senhora
No livro ‘Enfrentar o Cancro com Nossa 
Senhora’, Catherine Stewart conta a his-
tória da sua doença e a forma como a en-
frentou. “Catherine Stewart não se sentia 
bem, mas estava longe de imaginar que lhe 
ia ser diagnosticado um cancro do cólon de 
estádio III. A sua vida sofreu uma enorme 
reviravolta. Mas Catherine não se rendeu e 
resolveu virar-se para Nossa Senhora e para 
os mistérios do Rosário, procurando neles 
o alívio e a força que lhe faltavam. Nossa 
Senhora tornou-se então a mais querida 
companheira na sua jornada de luta contra 
o cancro. Uma vez recuperada, Catherine 
decidiu partilhar neste livro a sua história, 
para que outros possam também fazer da 
Mãe de Jesus a sua companheira de viagem 
nos momentos mais avassaladores das suas 
vidas”, refere a sinopse da obra, publicada 
com a chancela da Lucerna.
Informações: https://lucernaonline.pt

À PROCURA DA PALAVRA

DOMINGO II QUARESMA ANO A
“Se conhecesses o dom de Deus 
e quem é Aquele que te diz: ‘Dá-Me de beber’, 
tu é que Lhe pedirias e Ele te daria água viva.”
Jo 4, 10

O pedinte que dá pelo P. Vítor Gonçalves
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Anda a humanidade atenta e receosa 
por uma epidemia que nos afecta a 
todos. Mais do que as importantes 
causas da justiça e da paz eis-nos 
comprometidos numa guerra, que 
não é uns contra os outros, nem usa 
armas para destruir pessoas. É uma 
guerra para salvar pessoas, e não 
deixar mergulhar o mundo no caos. 
Sem ceder ao medo, todos somos 
responsáveis na propagação ou con-
tenção do vírus chamado COVID-19. 
E se a distância ou isolamento de 
gestos e afectos é necessária, e os 
encontros e festas são adiados, possa 
crescer a entreajuda e a partilha, que 
nasce sempre da comum fragilidade 
e dependência. O que nos é pedido 
é pouco para a vida que nos é dada.
É maravilhoso o encontro de Jesus 
com uma mulher da Samaria junto 
ao poço de Sicar. Inspirado, S. João 
oferece-nos o mais delicioso diálogo 
dos evangelhos, síntese da histó-
ria de amor de Deus por Israel, pela 

humanidade, por cada um de nós. 
Pois é de amor que se trata, como 
outros encontros bíblicos junto a po-
ços e fontes nos lembram. E quem 
já esqueceu que junto aos poços e 
às fontes das nossas terras começa-
vam tantos namoros e noivados? Há 
sedes maiores do que de água! E é 
assim que Jesus se apresenta: um 
pedinte que tem sede. É Deus com 
sede do amor da humanidade. Nunca 
desistindo de vir ao nosso encontro, 
subindo os montes, nas horas de sol 
ao alto, pedindo para nos poder dar 
a água que mata todas as sedes, re-
conciliando-nos com a nossa verdade 
por mais dolorosa que seja. 
O milagre do amor não nasce sem-
pre de dois pedintes que têm imen-
sas riquezas para dar? E não acaba 
quando deixamos de pedir e de dar? 
Jesus a pedir desarma a indiferença e 
a distância da samaritana. E as nos-
sas também. Não lhe interessa o que 
podíamos ter sido; quer-nos como 

somos. A água viva que tem para nos 
dar sacia as sedes e fomes que nos 
dispersam e escravizam. Restaura a 
confiança no amor que tantas vezes 
foi ferido e usado. E leva-nos ao en-
contro de todos os que morrem de 
sede por não conhecerem Jesus, o 
Dom de Deus. 
Os pedidos de Jesus fazem nascer 
perguntas. “Porque falas comigo, que 
sou samaritana? Donde te vem a água 
viva? És maior do que Jacob? Como 
sabes que não tenho marido?”. É a 
pedagogia do diálogo, o interesse que 
está cheio de amor, o conhecedor que 
nos conhece e não se envergonha nem 
foge de nós. Também a samaritana irá 
à cidade pedir a todos que venham ver 
Jesus e antecipa a pergunta: “Não será 
ele o Messias?” O que pedimos e o que 
temos nós para dar? De que somos pe-
dintes, ou nada nos falta? E o que nos 
falta são simplesmente coisas? E o que 
temos para dar são também só coisas? 
Que é feito da Água viva? 

DOMINGO IV DA QUARESMA – ANO A (22 DE MARÇO) 

CÂNTICO

O Senhor é minha luz e salvação 

Alegre-se o coração 

Jesus deu vista ao cego (c/ Sl 26) 

Os meus olhos, Senhor 

Aproximai-vos do Senhor 

Em Vós, Senhor, está a fonte da vida 

O Senhor é minha luz 

Senhor, Tu és a luz 
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Entrada 

Entrada 
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Final 
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Segunda-feira, dia 16
Início da Visita Pastoral à Paró-
quia de Porto Salvo, no âmbito 
da Visita Pastoral à Vigararia de 
Oeiras, por D. Joaquim Mendes, 
até dia 22

Terça-feira, dia 17
Início da Visita Pastoral à Paró-
quia de Barcarena, no âmbito 
da Visita Pastoral à Vigararia de 
Oeiras, por D. Daniel Henriques, 
até dia 22

Quarta-feira, dia 18
Tema ‘Uma ecologia integral para 
todos’, pelo padre José Maria 
Brito, jesuíta, integrado nas ‘Con-
versas de Quaresma’, da Paróquia 
de Cascais, no centro pastoral pa-
roquial, às 21h30

Quinta-feira, dia 19
Festa de São José, no Seminário 
de Caparide, às 19h00

Sexta-feira, dia 20
Retiro Vocacional do Pré-Semi-
nário de Lisboa, destinado a ra-
pazes, no Seminário de Caparide, 
até dia 22

Retiro para Acólitos, organizado 
pelo Serviço Diocesano de Acó-
litos, no Seminário Diocesano de 
Leiria, até dia 22

Sábado, dia 21
Vigília dos jovens da Vigararia de 

AGENDA SEMANAL [16 a 22 de março] Editorial

UMA QUARESMA DIFERENTE
P. Nuno Rosário Fernandes, diretor
p.nunorfernandes@patriarcado-lisboa.pt

Torres Vedras, no Convento do Va-
ratojo, às 21h30

Conselho Nacional da Pastoral Ju-
venil, em Fátima

Domingo, dia 22
Iniciativa ‘Seminário Aberto’, 
que permite visitar e conhecer 
o Seminário Maior de Cristo Rei 
dos Olivais, entre as 10h00 e as 
17h30
 
Encerramento da Visita Pastoral 
à Paróquia de Porto Salvo, no 
âmbito da Visita Pastoral à Viga-
raria de Oeiras, por D. Joaquim 
Mendes

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

Encerramento da Semana da Ca-
ridade da Vigararia Lisboa I

Encerramento da Semana da Ca-
ridade da Vigararia Lisboa IV

Encerramento da Semana da Ca-
ridade da Vigararia da Amadora

Encerramento da Semana da Cari-
dade da Vigararia de Torres Vedras

Jornada Penitencial da Vigararia 
de Torres Vedras, no Convento do 
Varatojo, às 16h00

outro deve estar em primeiro lugar. 
Se queremos ser cívicos e contribuir 
para a prevenção que nos é pedida, 
sejamos capazes de obedecer a estas 
recomendações. É uma questão de 
educação cívica e de saúde pública. 
Não se trata de uma imposição, mas 
de uma recomendação que os nossos 
bispos fazem, e nós estamos em co-
munhão com eles porque não somos 
uma Igreja à parte.
Tenho visto reações muito desagra-
dáveis e verdadeiramente feias de 
quem diz que prefere não comungar 
a receber o Corpo de Cristo na mão. 
Respeito a vontade de cada um, mas, 
não será melhor repensar o que sig-
nifica verdadeiramente a comunhão? 
Se é mais importante receber o Se-
nhor, ou modo como se comunga? A 
liturgia do Concílio Vaticano II pre-
vê as duas formas de o fazer, mas se 
numa situação destas a própria Igreja 
nos aconselha a mudar hábitos, com 
quem estou em comunhão? 
Como disse atrás, não sei o que acon-
teceu entre o fecho deste jornal e a 
sua publicação neste Domingo, mas 
será bem mais difícil não poder cele-
brar a Eucaristia que receber a comu-
nhão na mão. Esta é uma Quaresma 
diferente.

casa para o dedicar à oração pessoal.
Por cá, os diversos organismos pú-
blicos vão lembrando a necessidade 
de cumprir determinadas posturas de 
higiene, que deveriam ser praticadas 
sempre e não apenas agora. A própria 
Conferência Episcopal Portuguesa 
veio recomendar algumas atitudes a 
ter em conta com vista a evitar a pro-
pagação do coronavírus. “Como em 
situações semelhantes e em sintonia 
com outras conferências episcopais e 
dioceses, e para evitar situações de 
risco, recomendamos algumas medi-
das de prudência nas celebrações e 
espaços litúrgicos, como, por exem-
plo, a comunhão na mão, a comu-
nhão por intinção dos sacerdotes 
concelebrantes, a omissão do gesto 
da paz e o não uso da água nas pias 
de água benta”. Sobre esta nota da 
CEP, fui percebendo reações contrá-
rias por questões que entendo como 
devocionais. Compreendo a dificul-
dade que muitos tenham em mudar 
hábitos, no que diz respeito ao rece-
ber o Corpo de Nosso Senhor Jesus 
Cristo na mão, e não na boca, mas, 
em questões de saúde, é preciso ter 
em conta o próximo e não me cen-
trar apenas no cumprimento da lei 
ou em vivências pessoais. O bem do 

A notícia do aparecimento de um 
novo vírus veio da China, no início de 
janeiro, e à distância fomos assistin-
do ao desenrolar dos acontecimentos 
com a expectativa de que não chega-
ria tão próximo de nós. Mas chegou 
e, como é óbvio, tem sido necessário 
assumir decisões com o objetivo de 
não facilitar a propagação deste ví-
rus que, como temos vindo a assis-
tir, está a afetar não apenas a saúde 
do mundo, mas a própria economia 
global. Também a Igreja, desde o iní-
cio, mostrou a preocupação com esta 
situação e precisou tomar medidas 
de prevenção. No momento em que 
escrevo este texto, ainda não houve 
indicação da necessidade de suspen-
são das celebrações da Eucaristia. Tal 
aconteceu em lugares específicos do 
país, mais afetados. Contudo, na vida 
pastoral das comunidades, as cate-
queses, atividades escutistas, confe-
rências, procissões, e outros eventos, 
têm sido suspensos, adiados, altera-
dos. Por seu lado, em Itália, não há 
Missas com participação pública até 
ao dia 3 de abril. Imagino o sofrimen-
to de todos por este jejum forçado. 
Contudo, para esses, o grande apelo 
tem sido o de aproveitar este tem-
po em que muitos não podem sair de 


