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“COLOCAR A FAMÍLIA NA VIDA PAROQUIAL”
Regiani e Tiago Líbano Monteiro assumiram a Pastoral Familiar do Patriarcado de Lisboa e expres-
sam o desejo de que as famílias estejam presentes “em tudo o que se faz nas paróquias”. pág.08 E
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Dia dos Namorados: 
“É importante celebrar o amor”
A Igreja em Portugal destacou a importância do Dia de São Valentim/Dia 
dos Namorados, a 14 de fevereiro. “O namoro, que o Dia de São Valentim 
exalta, é uma etapa fundamental para chegar ao compromisso: tempo de co-
nhecimento mútuo, de consolidação da amizade e de diálogo franco sobre 
o futuro e os valores que o devem enformar. Realmente, o amor não é uma 
técnica nem um desejo instintivo ou narcisista. Importa reafirmá-lo perante 
uma sociedade atraída por sentimentos descartáveis”, refere a Mensagem da 
Comissão Episcopal do Laicado e Família para o Dia dos Namorados, publi-
cada no seu site (www.leigo.pt), garantindo: “É importante celebrar o amor”.
O texto saúda “as iniciativas que a Pastoral Familiar de diversas dioceses 
promove em torno do namoro e da educação para os afetos”, e manifesta a 
“proximidade” da Igreja para com os namorados. “Aos jovens namorados e 
aos casais que não deixam de namorar manifestamos a nossa proximidade. E 
exortamos as famílias e as comunidades eclesiais a serem companhia e apoio, 
de modo que os jovens possam descobrir o valor e riqueza do matrimónio”, 
afirma a mensagem.

Bispos portugueses defendem
referendo sobre a eutanásia
A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) defendeu a realização de 
um referendo sobre a eutanásia. A decisão saiu da reunião do Conse-
lho Permanente da CEP, realizada dia 11 de fevereiro, em Fátima, com 
a Igreja portuguesa a garantir que “acompanha e apoia as iniciativas em 
curso contra a despenalização da eutanásia, nomeadamente a realiza-
ção de um referendo”. “A opção mais digna contra a eutanásia está nos 
cuidados paliativos como compromisso de proximidade, respeito e cui-
dado da vida humana até ao seu fim natural”, salienta um comunicado.
A CEP recorda também as suas anteriores tomadas de posição, “no-
meadamente na Nota Pastoral «Eutanásia: o que está em causa? Para 
um diálogo sereno e humanizador» de 8 de março de 2016”, e a Men-
sagem do Papa Francisco para o Dia Mundial do Doente, que frisa, 
em particular, que a ação dos profissionais da saúde tem “em vista 
constantemente a dignidade e a vida da pessoa, sem qualquer cedência 
a atos como a eutanásia, o suicídio assistido ou a supressão da vida, 
mesmo se o estado da doença for irreversível”.

Cardeal-Patriarca 
apela a uma 
“sociedade paliativa” 
pág.07

A Mensagem de 
Fátima e Santa 
Jacinta 
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Os quatro sonhos 
do Papa para a 
Amazónia 
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“PARA QUE OS OUTROS SE 
SINTAM AMADOS”
Missionários da escuta da Vigararia de Alen-
quer estão a visitar os mais sós e os doentes, 
no âmbito do ano dedicado à caridade. pág.02

“CARIDADE GERA MUDANÇA 
NA SOCIEDADE”
Semana da Caridade na Vigararia de Oeiras 
destacou a necessidade de “suscitar nos mais 
novos a centelha” da caridade. pág.03
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«Não matarás!»
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A lição da «Brotéria»...
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Lurdes e João Carvalho, da Paróquia de 
Arruda, são dois dos missionários da escuta 
da Vigararia de Alenquer. “Queremos so-
bretudo escutar as pessoas. Mas queremos 
também que as pessoas nos escutem”, sa-
lienta este casal, ao Jornal VOZ DA VER-
DADE. Casados há 29 anos, Lurdes e João 
são pais de dois filhos, uma jovem, de 26 
anos, e o irmão, que faleceu há dois anos, 
com 18 anos, vítima de cancro. “Sentimos 
também nós uma grande necessidade de 
nos escutarem, porque perdemos um filho 
e vimos que não há muita abertura, por-
que as pessoas não sabem o que nos dizer. 
Com o sofrimento, também nos aproxima-
mos mais das outras pessoas”, frisa Lurdes. 
Esta leiga, “no passado”, lidou com “pessoas 
de mais idade” e recorda a história de uma 
conversa que teve, no posto médico. “Esta-
va à espera e uma senhora começou a falar 
comigo, e estivemos na conversa uma meia 
hora. A senhora depois levantou-se e disse 
que já estava melhor e que se ia embora. 
Portanto, ela só queria desabafar”, conta, 
sublinhando que quer dar o seu “contribu-
to” de ouvir as pessoas.
O marido, João, salienta também o “gosto 
em escutar as pessoas”. “É extremamente 
fácil escutar as conversas das pessoas mais 
velhas, porque aprendemos muito com eles 
e permite-nos olhar para o futuro com ou-
tros olhos”, observa. Para este leigo, o ‘se-
gredo’ desta missão é “escutar de uma ma-
neira simples, sem julgar”. “Basta estar ao 
lado deles, que não é sacrifício nenhum”, 
garante, sublinhando que “o isolamento 
dos idosos é um problema na Arruda”.

Escutar
Neste ano dedicado, no Patriarcado de Lis-
boa, à caridade, a Vigararia de Alenquer es-
colheu como periferia a visita aos que estão 
mais sós e aos doentes. Uma periferia es-
colhida na sequência do Dia da Solicitu-
de, que decorreu em outubro, no Turcifal. 
“Alguns leigos, já por si, tinham esta in-
quietação de visitar as pessoas. Penso que 
a solidão é transversal, mas, nestas aldeias, 
isso nota-se mais”, frisa ao Jornal VOZ DA 
VERDADE o padre Daniel Almeida, que 
é vigário de Alenquer desde 2017. Escolhi-
da a periferia, a vigararia organizou um en-

que está ao nosso lado ou aquele que nos 
obriga a sair da zona de conforto, para po-
dermos ser Evangelho vivo.  E, não é assim 
tão difícil quanto parece, basta termos o 
nosso coração aberto, como Maria”, refere 
um testemunho dos animadores do grupo 
de jovens, lembrando a importância de sair: 
“Se o nosso propósito é ir ao encontro dos 
mais idosos, dos mais pequenos, dos mais 
sozinhos, não podemos ficar sentados no 
sofá a fazer ‘zapping’. Somos convidados a 
sair apressadamente para irmos ao encon-
tro do outro”.
António Sousa, da Paróquia de São Quin-
tino, no Sobral de Monte Agraço, é tam-
bém missionário da escuta. “Temos muitos 
idosos, e muitos deles estão abandona-
dos”, aponta este leigo, ao Jornal VOZ DA 
VERDADE, sublinhando “a necessidade 
de ‘adotar’ alguém”. “A experiência que te-
mos tido neste projeto é riquíssima, porque 
estabelecemos relações”, assegura António, 
lembrando palavras recentes do Papa Fran-
cisco, no congresso da Pastoral dos Idosos: 
“O Papa pediu às paróquias para irem ao 
encontro dos idosos, levando um sorriso na 
cara e a Palavra na mão. É um pouco isso 
que temos procurado fazer”. 

Escuta genuína
Na manhã do passado dia 8 de fevereiro, a 
Vigararia de Alenquer viveu a sua Semana 
da Caridade, com uma ação de formação, 
na Santa Casa da Misericórdia de Aldeia 
Galega da Merceana, para cerca de uma 
centena de missionários da escuta, que teve 
como orador o padre Fernando Sampaio, 
capelão hospitalar há 34 anos. “Fiquei es-
pantado com tanta gente a interessar-se 
por estas coisas e a querer desenvolver uma 
sociedade compassiva, que sai de si própria 
e vai ao encontro dos outros”, começa por 
referir, ao Jornal VOZ DA VERDADE, 
este sacerdote, que é diretor da Pastoral 
da Saúde do Patriarcado de Lisboa. “Nes-
ta manhã de formação procurei transmitir 
que nós podemos expressar o amor, procu-
rando ir ao encontro dos outros, escutando, 
para que eles se sintam amados. É numa 
escuta genuína que as pessoas saem da sua 
solidão e se sentem pertença da comunida-
de cristã”, garante.

Semana da Caridade da Vigararia de Alenquer

Visitar os que estão mais sós e os doentes. É esta a periferia escolhida pela 
Vigararia de Alenquer para este ano pastoral dedicado à caridade. Cerca de 
uma centena de missionários da escuta, das 22 paróquias desta vigararia, 
iniciaram já esta missão, “para que os outros se sintam amados”. 
texto e fotos por Diogo Paiva Brandão

contro, com representantes das paróquias, 
para começar a trabalhar. “Primeiro, quise-
mos saber quem são as pessoas que estão 
sós, nas santas casas e nos centros sociais. 
Dei-me conta que há muitos que veem 
pela Segurança Social e não têm ninguém. 
Depois, também as conferências vicenti-
nas e os ministros da comunhão sinaliza-
ram alguns casos, sobretudo particulares, e 
o município de Arruda facultou quem está 
só”, explica. A 8 de dezembro, Solenidade 
da Imaculada Conceição, em cada uma das 
paróquias da vigararia, teve lugar a celebra-
ção de envio dos missionários da escuta. 
Nestes dois meses, segundo o vigário, “al-
gumas paróquias já arrancaram nesta mis-
são, outras estão a começar e outras ainda 
vão começando”, aponta.
O padre Daniel Almeida, de 36 anos, fri-
sa ainda que o nome dado a estes leigos, 
‘missionários da escuta’, se deve a um casal 
visitador. “Perguntei-lhes o porquê de eles 

quererem ir visitar os mais sós e os doentes, 
e eles responderam que queriam escutar. 
Depois, o Papa Francisco, no ‘Te Deum’ do 
último dia do ano, teve uma frase que nos 
tocou a todos: ‘Escutar é um ato de amor’”, 
conta.

Sair apressadamente
Pároco de Arruda dos Vinhos e Cardosas, 
este sacerdote destaca o trabalho feito nesta 
nova missão. “É engraçado, porque os meus 
paroquianos, nas primeiras visitas, pediam-
-me para eu os acompanhar, para fazer a 
‘ponte’, e tem havido situações muito boni-
tas, inclusive de missionários que têm leva-
do à Missa pessoas mais isoladas”, partilha.
Segundo o padre Daniel, os jovens de Ar-
ruda têm também participado neste ano 
dedicado à caridade, e testemunharam isso 
mesmo, ao Jornal VOZ DA VERDADE. 
“Jesus pede-nos sempre para irmos ao en-
contro do outro. O outro pode ser aquele 

“ESCUTAR É UM ATO DE AMOR”

  Lurdes e João Carvalho, António Sousa e os padres Fernando Sampaio e Daniel Almeida
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Para o vigário de Oeiras, o conceito ca-
ridade ainda é um conceito “equívoco”. 
“Quando estamos a falar de caridade, não 
nos estamos a entender. Por exemplo, o 
YOUCAT – Catecismo da Igreja para jo-
vens, quando trata desta matéria, não usa 
a palavra ‘caridade’, mas ‘amor’. Sinal que 
este conceito foi perdido e, porventura, 
agora está a ser difícil ser reencontrado; 
mas é vital ser reencontrado sob forma de 
perdermos um dos aspetos mais cruciais da 
condição cristã”, alertou o padre José Luís 
Costa, na abertura da Semana da Caridade 
na Vigararia de Oeiras, que decorre até dia 
16 de fevereiro.
Na Paróquia de Carnaxide, na tarde do 
passado dia 9, durante o painel ‘Vamos 
falar de caridade?’, este sacerdote leu uma 
passagem de São Paulo, do capítulo 13 da 
Carta aos Coríntios, que refere ‘se não ti-
ver caridade, nada sou’ ou ‘a caridade jamais 
passará’. “‘Permaneçam estas três coisas: a 
fé, a esperança e a caridade. A maior delas, 
porém, é a caridade’, diz São Paulo. De fac-
to, a caridade não é apenas um impulso, é 
uma virtude”, observou o padre José Luís.

Instrumentos do amor 
de Deus
Para a presidente do Banco Alimentar 
Contra a Fome, “a caridade é uma prática 
que pode gerar mudança na sociedade”. 
“Sou muito mais adepta da caridade do 
que da solidariedade, porque a caridade é 
algo mais, é algo que pode gerar mudança 
trazendo o amor que se perdeu, trazendo a 
compaixão e fazendo com que isto tudo ga-
nhe sentido à luz do amor de Deus. Porque 
é disto que se trata: na caridade, há o amor 
de Deus. Não é apenas o amor, é o amor 
de Deus. E quando nos esquecemos que 
somos instrumentos do amor de Deus, e 
não somos apenas um instrumento da nos-
sa vontade, se calhar perdemos a caridade”, 
alertou Isabel Jonet.
No salão do Centro Social Paroquial São 
Romão de Carnaxide, esta responsável la-
mentou que “a palavra caridade tenha em 
si, hoje, uma conotação negativa”. “A maior 
parte das pessoas acha que caridade ‘cheira’ 
a Missa e a padre, e que não tem nada a ver 
com o comum dos mortais, e preferem até 

ir a 30 restaurantes durante o dia e mais 15 
à noite, resgatar comida e entregá-la aos vi-
centinos de Nossa Senhora das Dores e na 
igreja de Nossa Senhora de Fátima”, conta. 
Apesar de “ser possível”, não era “sustentá-
vel” fazer esta recolha sozinho. “Felizmente, 
no primeiro mês tivemos 30 voluntários e a 
chave para isto crescer e servir mais gente é 
a boa vontade de pessoas que querem mu-
dar o mundo na sua comunidade”, garante 
este norte-americano.

Uma rede Cáritas?
A Cáritas Diocesana de Lisboa (CDL) 
tem procurado, na sua missão, “criar la-
ços”. A garantia foi deixada por Gastão da 
Cunha Ferreira, vogal da direção da insti-
tuição, no encontro de Carnaxide. “Temos 
tentado que a Cáritas de Lisboa funcione 
como uma rede entre todas as organizações 
que as paróquias já têm, pondo as paróquias 
a funcionar de forma a que toda a gente 
possa beneficiar dessa rede”, esclareceu este 
responsável, assumindo que “a maior di-
ficuldade é como gerir a caridade de uma 
forma institucional”, uma vez que “se perde 
a proximidade com as pessoas”.
Segundo Gastão da Cunha Ferreira, a 
CDL entende que “há muitas necessidades 
de paróquias que podiam ser cobertas por 
outras que têm ofertas em excesso”. “É uma 
espécie de ‘refood’ para paróquias, que hoje 
em dia não funciona”, lamenta. Neste sen-
tido, este responsável sublinhou a necessi-
dade de “todas as paróquias funcionarem 
em rede”. “A caridade, quando funciona 
num círculo fechado, está limitada em si 
própria. Nós trabalhamos por delegação do 
nosso Cardeal-Patriarca e sentimos muito 
a dificuldade de como chegar às paróquias, 
como fazê-las perceber que nós não que-
remos interferir, nem mandar, mas que-
ríamos tentar que todas as paróquias pu-
dessem funcionar em rede e que todas as 
instituições e entidades que se dedicam à 
caridade fossem vistas como parte da rede 
Cáritas”, desejou. A caridade “implica jus-
tiça e responsabilidade”, e deve ser gerida 
“com a proximidade das pessoas”. “A cari-
dade tem de começar muito pela relação 
das pessoas”, assegurou o vogal da direção 
da Cáritas de Lisboa.

Semana da Caridade na Vigararia de Oeiras

A presidente do Banco Alimentar Contra a Fome, Isabel Jonet, considera que “a caridade é uma 
prática que pode gerar mudança na sociedade”. No início da Semana da Caridade na Vigararia de 
Oeiras, o painel contou ainda com a presença do fundador da Refood e da Cáritas de Lisboa. “É 
vital reencontrar o conceito caridade”, foi a ideia debatida em Carnaxide. 
texto e fotos por Diogo Paiva Brandão

a palavra ‘amor’. Mas eu conotaria a palavra 
caridade com beleza”, explicou. Garantin-
do que “em Portugal há a melhor rede de 
apoio social da Europa, basicamente ligada 
à Igreja”, Isabel Jonet considera ser neces-
sário “suscitar nos mais novos esta cente-
lha” da caridade. “Olho para esta sala e não 
vejo uma pessoa nova. Vejo aqui uma total 
ausência desta interpelação para a carida-
de enquanto sair de nós para ir ao encon-
tro dos outros. Os nossos filhos e os nossos 
netos deviam sair dos computadores e estar 
aqui a refletir sobre algo que pode ter a ver 
com a sua própria vida”, observou.

A chave é a boa vontade
Sabia que duas horas por semana são sufi-
cientes para alimentar dez pessoas? É este 
o desafio da Refood, uma rede de distribui-
ção de comida excedente da restauração, 
fundada em Lisboa pelo norte-americano 

Hunter Halder. Estávamos em 2010 quan-
do, devido à “crise financeira de 2008”, 
Hunter diz ter perdido “todas as fontes de 
rendimento”, o que o levou a “uma con-
templação” sobre o que iria fazer. “Vi que 
estava a ficar velho e não tinha mais car-
reiras para desenvolver. Fiz também um le-
vantamento do que tinha feito na vida, e no 
fim da história era tudo para mim. Tomei 
uma decisão de base de fazer uma ‘carrei-
ra’ para os outros”, recordou, no painel em 
Carnaxide. Depois, lembrou a pergunta 
que a filha mais velha fez num restaurante. 
“Ela perguntou o que ia acontecer ao buffet 
de saladas da nossa mesa. Disse-lhe que a 
salada, e toda a comida, ia para o lixo, por 
não haver alternativa. Ela disse que era uma 
vergonha, e a palavra ‘alternativa’ fez-me a 
tal luz que ouvimos falar”, partilhou. É nes-
te contexto que nasce, em 2011, a Refood. 
“Comecei sozinho, mas vi que era possível 

“CARIDADE NÃO É IMPULSO, MAS VIRTUDE”

  Padre José Luís Costa, Isabel Jonet, Gastão da Cunha Ferreira e Hunter Halder
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O Seminário de São José de Caparide, na Vigararia de Cascais, recebeu, nos dias 8 e 9 de fevereiro, o encontro de 
formação diocesano de acólitos, que teve como tema ‘Semana Santa’. Esta iniciativa foi organizada pelo Serviço 
Diocesano de Acólitos de Lisboa (na foto, o diretor deste serviço, padre Pedro Tavares).

EM FOCO

“A vida dos fracos vale tanto como a dos fortes. A vida dos pobres vale o 

mesmo que a dos poderosos. A vida dos doentes tem um valor idêntico à 

vida dos saudáveis. Passar a ideia de que há vidas que, em determinadas 

situações, podem valer menos do que outras é um princípio que confli-

tua com os valores universais que nos regem.”

Cardeal D. José Tolentino de Mendonça, no artigo ‘10 razões civis contra 
a eutanásia’, publicado na ‘Revista’, do Expresso

“Eu acho que em certo sentido é uma falta de respeito pela classe [mé-

FRASES QUE MARCAM

Tweets da Semana

Papa Francisco @Pontifex_pt

“À Virgem Maria, Saúde 
dos enfermos, confio to-
das as pessoas que car-
regam o fardo da doença, 
junto aos seus familiares e 
profissionais de saúde. A 
todos asseguro com afeto 
a minha proximidade na 
oração. #DiaMundialEn-
fermo #NossaSenhoraDe-
Lourdes”

“No #EvangelhodeHoje 
(Mt 5,13-16), Jesus cha-
ma os seus discípulos 
para serem sal e luz entre 
as pessoas. É sal quem 
vive e propaga a graça 
de Cristo; é luz quem faz 
resplandecer o Evangelho 
com as boas obras.”

D. Manuel Clemente @patriarcalisboa

“Nada ilumina tanto a vida 
como vermos a atuação de 
alguém imbuído de Evan-
gelho. O Evangelho no 
mundo é o Evangelho na 
vida dos cristãos!”

“Somos pessoas, somos 
uns com os outros, uns 
para os outros e uns a 
partir dos outros, e quan-
do nos desligamos dos 
doentes, sobretudo quan-
do mais precisam de nós, 
desligamos da nossa pró-
pria personalidade, naquilo 
que ela tem de mais digno 
e dignificante. 
#DiaMundialdoDoente”

“O sal dá gosto e nós pre-
cisamos de uma sociedade 
onde o ‘sal’ do Evangelho 
dê sabor à vida, um sabor 
especial.”

dica]. Não digo que haja um consenso absoluto sobre esta matéria, que não haverá, mas a maioria 

dos médicos está contra [a eutanásia].”

Pedro Afonso, médico psiquiatra, presidente da Associação dos Médicos Católicos Portugueses, em 
entrevista à Renascença e Ecclesia

“Efetivamente, não é um problema religioso, é um problema humano. Não é um problema de opi-

nião pessoal, é uma questão ligada à Constituição Portuguesa, aos Direitos Humanos: o direito à 

vida é incondicional. Não se pode tirar a vida, por circunstância nenhuma.”

Padre Vítor Feytor Pinto, antigo responsável nacional da Pastoral da Saúde, à Agência Ecclesia

saranunes@patriarcado-lisboa.pt

saranunes@patriarcado-lisboa.pt
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nome da compaixão, da liberdade individual, 
do respeito pelas regras da democracia par-
lamentar e do direito a optar por um fim de 
vida digno, senão mesmo – imagine-se! – da 
caridade. Em termos lógicos, uma tal argu-
mentação é um absurdo; em termos morais, 
se consciente e voluntária, uma hipocrisia. 
Os ‘cristãos’ defensores da eutanásia são lobos 
disfarçados de cordeiros, que procuram esta-
belecer a confusão entre o rebanho. Os mer-
cenários, com medo do desfavor da comuni-
cação social, mais uma vez maioritariamente 
alinhada com esta causa fracturante, talvez se 
calem ante essas vozes enganadoras. Mas, os 
verdadeiros pastores, não poderão deixar de 
denunciar a falsidade e duplicidade de quem 
pretende compatibilizar a fé cristã, com pro-
postas que directamente violam um preceito 
divino, como é o quinto mandamento da Lei 
de Deus.

de “Brotero”, significa em grego “amante dos 
mortais”. Brotero foi capelão da Sé Patriar-
cal de Lisboa, frequentou o curso de Direito 
Canónico em Coimbra, foi amigo do Padre 
Francisco Manuel do Nascimento, o célebre 
Filinto Elísio, tendo-o acompanhado no exí-
lio em França. Formou-se em Medicina em 
Reims e dedicou-se ao estudo da Botânica, 
seguindo Lineu e criando a terminologia 
portuguesa na obra-prima “Flora Lusitanica”. 
Foi Professor de Agricultura e Botânica na 
Universidade de Coimbra e diretor do Jardim 
Botânico, sucedendo a Domingos Vandelli, 
sendo o verdadeiro modernizador das suas 
áreas de especialidade. A influência científica, 
o seu prestígio académico e o resultado efeti-
vo do seu trabalho levaram a que fosse eleito 
para a Assembleia Constituinte de 1821, na 
sequência da Revolução liberal. Foi em razão 
do seu prestígio, da sua atitude ética, do ape-
go à liberdade de consciência e ao rigor no 
conhecimento que os fundadores da revista 
científica da Companhia de Jesus adotaram 
o seu nome, que persiste até aos dias de hoje.

Depois de tudo, ou quase, ter sido dito sobre 
a eutanásia, é preciso regressar ao essencial: 
a eutanásia é uma licença para matar. Acres-
cente-se o que se quiser, mas sem esquecer 
que a eutanásia é isto mesmo: uma autoriza-
ção ‘legal’ para matar uma vida humana ino-
cente. Ou seja, um homicídio.
Os novos sofistas não gostam da verdade, que 
procuram evitar com capciosos eufemismos, 
que quase fazem parecer virtuoso um acto 
que, pela sua própria natureza, é necessaria-
mente criminoso. Não usam a palavra aborto, 
que é quase tão feia quanto a horrível acção 
de exterminar uma vida humana inocente, 
ainda no ventre materno, e por isso recorrem 
à fórmula ‘interrupção voluntária da gravidez’. 
Também não apreciam a palavra eutanásia, 
que recorda as detestáveis práticas eugenistas 
dos campos de extermínio nazi e, por isso, 
preferem usar expressões mais ambíguas e 
conciliadoras, como a que apela a um alegado 
‘direito a uma morte digna’. Seja suicídio ou 
morte assistida, seja até por vontade do pró-

Em 1965, quando a revista Brotéria passou a 
assumir-se como uma revista de cultura, ins-
pirada na “grande abertura conciliar”, o Padre 
Manuel Antunes, S.J. afirmou: “Procurando 
sentir e fazer sentir que somos de uma pá-
tria e que ao seu sentido estamos ligados, a 
Brotéria não ignorará que o facto cultural, 
constituindo um sistema de valores suscetí-
veis de difundir-se, transcende as condições 
de espaço e duração. Procurando alimentar a 
grande esperança que os novos tempos e o 
Concílio dos novos tempos sopraram sobre 
o mundo, a Brotéria não poderá esquecer que 
o homem não saiu da sua condição e que o 
mal vive connosco”. O tempo passou e esse 
apelo forte dos “sinais dos tempos” continua 
bem vivo, não podendo ser repetido como se 
fosse uma rotina. Por isso a revista publicada 
pelos jesuítas portugueses desde 1902 con-
tinua por novos caminhos. E assim nasce o 
Centro Cultural, dirigido pelo P. Francisco 
Mota, que afirma: “Acreditamos que o cristia-
nismo pode e deve contribuir para a constru-
ção do bem comum, apelando para a justiça 
e para o respeito pela vida das pessoas, das 
culturas, das sociedades e do próprio planeta. 
(…) Estamos abertos a todos os que queiram 
encontrar-se com a Igreja e com esta lingua-
gem que alia arte e espiritualidade, a socie-
dade e as pessoas que a compõem. Como o 

prio ou em situação de grande sofrimento, a 
verdade é que se trata sempre de um assassi-
nato, porque se atenta contra uma vida hu-
mana inocente. 
É verdade que não há um direito absoluto à 
vida, na medida em que, no caso de legíti-
ma defesa, é moralmente lícito pôr termo à 
existência de alguém, se necessário for para 
salvaguardar a própria vida, ou salvar pessoas 
inocentes. A ninguém escandaliza, por exem-
plo, que um terrorista que tenha sequestrado 
crianças e seriamente ponha em causa as suas 
vidas, seja eliminado pelas forças policiais, se 
esse for o único meio para salvar os meno-
res em risco. Em caso de guerra, também se 
entende que é eticamente razoável o recurso 
às armas susceptíveis de causar a morte do 
inimigo, num contexto de legítima defesa 
nacional.    
Não há, portanto, um direito absoluto à vida, 
mas há um imperativo ético a que todos os 
Estados devem obedecer: nenhuma vida hu-
mana inocente pode ser eliminada. Não há 

diretor da revista Brotéria, P. António Júlio 
Trigueiros, bem recorda, importa ter presente 
o que o Papa Francisco disse há pouco à Cú-
ria: “nas grandes cidades, precisamos de ou-
tros ‘mapas’, outros paradigmas, que nos aju-
dem a situar novamente os nossos modos de 
pensar e as nossas atitudes. Já não estamos na 
cristandade! Hoje, já não somos os únicos que 
produzem cultura, nem os primeiros, nem os 
mais ouvidos”. Eis por que razão a constru-
ção do bem comum tem de se fazer de um 
fecundo encontro de diferenças e convergên-
cias – como no-lo ensinava S. João XXIII em 
“Mater et Magistra”. E nessa experiência da 
Brotéria devemos lembrar ainda o que disse o 
P. Luís Archer, em 1999: “Se considerarmos 
como cultura o sistema simbólico que cada 
povo constrói para dar sentido à sua história, 
à sua vida, à sua comunidade e ao seu uni-
verso, concluiremos que é pela cultura que o 
ser humano se realiza plenamente como pes-
soa”. Neste sentido, o novo projeto da Broté-
ria corresponde à preocupação de tornar viva 
a Palavra de Jesus Cristo, num contexto de 
liberdade, de abertura, de diálogo, de encon-
tro, de respeito mútuo e de paz. Infelizmen-
te, há dificuldade em debater ideias, a partir 
da liberdade de consciência. Prevalecem os 
preconceitos, o desconhecimento e a indife-
rença. Em lugar de uma troca de experiências 

razão política, religiosa, étnica ou ideológica 
que possa legitimar um homicídio. Nem se-
quer o hipotético consentimento da vítima, 
porque seria necessário questionar até que 
ponto pode ser juridicamente relevante o 
consentimento de alguém que está tão per-
turbado que deseja a própria morte.
No seu laconismo, a Lei de Deus não podia 
ser mais explícita: “Não matarás!” (Ex. 20, 13; 
Mt 5, 21). Tinha que o ser, porque esta regra 
não pode estar sujeita às circunstâncias do 
tempo ou do lugar. O princípio da inviola-
bilidade da vida humana inocente prevalece 
até sobre o respeito devido à liberdade pes-
soal e, por isso, há que contrariar o propósito 
do suicida: dar-se-lhe-ão todos os meios ne-
cessários para que viva com dignidade, mas 
em caso algum se lhe dará a morte, mesmo 
que seja a seu pedido. Quem faz o mal ao seu 
próximo, mesmo que seja a seu pedido, não 
faz bem: o bem da vida prevalece sobre o da 
liberdade individual, porque a vida é condi-
ção da liberdade e uma liberdade que atenta 
contra a própria vida é contraditória, ou seja, 
anula-se a si mesma. 
Não faltarão ‘católicos’ – de facto, já os há – 
que tentem a quadratura do círculo: conci-
liar a fé cristã com a defesa da eutanásia, em 

prevalecem os diálogos de surdos, em que 
cada qual se limita a repetir o que julga ser 
a verdade que possui. Acontece, porém, que 
somos limitados e imperfeitos e que, de facto, 
“o mal vive connosco”. Precisamos, por isso, 
de conhecer os outros e de assumir a modés-
tia necessária para ter resposta e ser respon-
sáveis. Temos de saber colocar-nos no lugar 
do outro, e o confronto de ideias apenas pode 
ser fecundo se o conhecimento for o cami-
nho que Paul Claudel nos propôs, ao dizer 
que “connaître” deve ser nascer com o outro.

Se virmos o longo caminho da revista Broté-
ria, compreendemos que houve uma preocu-
pação de rigor e de conhecimento. A revista 
foi fundada por três professores do colégio 
de S. Fiel, em Louriçal do Campo (Castelo 
Branco), especializada nas ciências naturais 
(1902), tendo sido subdividida em três séries 
independentes (1907) – Botânica, Zoologia e 
Vulgarização Científica. De 1907 a 1924, os 
jesuítas portugueses publicaram cerca de 350 
recensões e 450 artigos de divulgação na agri-
cultura, geografia, física e química, medicina 
e higiene. Em 1925 nasceu a revista cultural 
(com o subtítulo “Fé, Ciências, Letras”), afir-
mando o P. Joaquim Silva Tavares, fundador 
em 1902 e seu reformador, que urgia investi-
gar a verdade no campo religioso e aumentar 
os conhecimentos científicos e literários dos 
leitores. E qual a razão da escolha do nome 
da revista – “Brotéria”? A homenagem à fi-
gura extraordinária de Félix da Silva Avelar 
(1744-1828), que adotou em Paris o nome 

P. Gonçalo Portocarrero de Almada 

«Não matarás!»
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Guilherme d’Oliveira Martins

A lição da «Brotéria»...



www.vozdaverdade.org

Faleceu o padre Manuel Vieira 
Com 99 anos, faleceu, a 11 de fevereiro, o padre Manuel Vieira, natural de Paialvo, em 

Tomar, e ordenado pelo Cardeal Cerejeira, em 1944, na Sé de Lisboa, e que foi prefeito no 
Seminário de Almada e pároco de Asseiceira (atualmente, Diocese de Santarém)
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O Presidente da República sublinhou o esta-
tuto “inquestionável” de utilidade pública da 
Universidade Católica Portuguesa, falando no 
Porto, onde participou na sessão comemorati-
va do Dia Nacional da instituição.

O Cardeal-Patriarca considera que é “valori-
zando” o que acontece nas famílias, nos gru-
pos, nos movimentos que “a base territorial 
diocese-paroquia deve funcionar”, porque  
“as pessoas hoje não têm fronteiras”.

O presidente da Comissão Episcopal Laicado 
e Família e coordenador para área pastoral 
da Jornada Mundial da Juventude considera 
que os jovens reclusos, “embora privados de 
liberdade não estão privados de participação 
e de envolvimento, dentro das suas possibili-
dades”, na JMJ Lisboa 2022.

Conhecer, “de forma lúdica e divertida”, o 
“dia-a-dia de um monge”. É este o objetivo do 
peddy-paper ‘O Mosteiro Medieval de Santo 
António’, dirigido às famílias, que o Museu do 
Patriarcado de Lisboa vai organizar.

Dia Nacional da Universidade Católica Conferência nacional ‘Enovar 2020’

Encontro Nacional da Pastoral Penitenciária Mosteiro São Vicente de Fora 

O estatuto “inquestionável” de 
utilidade pública da UCP

“As pessoas hoje não têm 
fronteiras”

“Não queremos deixar ninguém de fora”Museu do Patriarcado dinamiza
peddy-paper para as famílias

Para Marcelo Rebelo de Sousa, esse estatuto 
“tem-se vindo a reforçar no tempo”, referiu 
aos jornalistas, a 7 de fevereiro, dia em que 
inaugurou o novo edifício da Escola Supe-
rior de Biotecnologia, na cidade invicta. 
Entretanto, a reitora da UCP considerou 
que a instituição propõe um “curriculum 
da misericórdia”, que ajuda os estudantes a 
projetar “vidas com sentido”, que procurem 
o “bem comum”. “A nossa proposta de valor 
é um curriculum da misericórdia. Não nos 
cabe estar a julgar constantemente o outro, 
mas entendê-lo na sua diferença”, referiu 
Isabel Capeloa Gil, em entrevista à Agên-
cia Ecclesia, garantindo ainda que “a edu-
cação é a única forma com que podemos 
contribuir para suplantar as desigualdades 

“Sobretudo em meio urbano, onde a base 
sociológica é muito flutuante, é absoluta-
mente necessário que as pessoas se agru-
pem em grupos mais pequenos e muitas 
vezes até interparoquiais”, explicou D. Ma-
nuel Clemente, em declarações à Agência 
Ecclesia, na conferência nacional ‘Enovar 
2020’, que decorreu no Estoril, nos dias 7 
e 8 de fevereiro. Após apresentar o tema 
‘Unir para Construir’, o Cardeal-Patriar-
ca observou que as pessoas “vêm de várias 
proveniências”. “Nas áreas urbanas é hoje 
uma realidade, em cada paróquia, cada um 
de nós sabe que tem pessoas que eventual-
mente, ou muito geralmente, estão pre-
sentes em realidades transversais”, referiu, 
dando como exemplo as Equipas de Casais 

“Não queremos deixar ninguém de fora, 
queremos também que estas jornadas sejam 
um momento de renovação da esperança e 
de encontro com Jesus Cristo também para 
eles: Abrir horizontes de esperança e ca-
minho, e sentir a solidariedade dos outros”, 
referiu D. Joaquim Mendes, no âmbito do 
Encontro Nacional da Pastoral Penitenciá-
ria, realizado em Fátima, nos dias 7 e 8 de 
fevereiro. O bispo pediu aos colaboradores, 
voluntários e assistentes espirituais e reli-
giosos da Pastoral Penitenciária para olha-
rem “para a realidade” prisional em Portugal 
e analisar como podem levar a “mensagem 
sobre as jornadas” para a população jovem 
reclusa. “Primeiro sensibilizar, pois há uma 
proposta de percurso para as jornadas, para 
suscitar o desejo de participação. E, depois, 
fazer o caminho com eles e ver como podem 
participar e isso vai-se abrindo progressiva-

“Esta atividade é um desafio onde cada fa-
mília pode aprender, de forma lúdica e di-
vertida, como era o dia-a-dia de um monge, 
quem tratava das lides domésticas, como 
contavam o tempo, como se sustentavam, 
entre outras curiosidades”, refere um comu-
nicado, acerca da iniciativa que tem início a 
29 de fevereiro e vai decorrer, no último sá-
bado de cada mês, sempre às 15h00, até de-
zembro. Ao Jornal VOZ DA VERDADE, 
a coordenadora do Museu do Patriarcado 
de Lisboa, Joana Santos, explica que cada 
família vai viajar pelos caminhos da história 
“descobrindo o quotidiano num mosteiro 
medieval”, como o de São Vicente de Fora, 
onde viveu Santo António. As famílias po-
dem participar em grupos de dois a cinco 
elementos e a inscrição é limitada a 20 gru-
pos por sessão.
Segundo esta responsável, o peddy-paper 
‘O Mosteiro Medieval de Santo António’ 

no mundo”. “Sem educação não se conse-
gue erradicar a pobreza”, assegurou.
Sob o lema ‘A Universidade como prota-
gonista do futuro’, a cerimónia englobou a 
imposição das insígnias e entrega das car-
tas doutorais aos doutores que obtiveram o 
grau em 2019 e a distribuição de medalhas 
de prata da UCP pelos colaboradores que 
completaram 25 anos de serviço em 2019.

“com pessoas de várias paróquias”, os agru-
pamentos de escuteiros com jovens que “já 
residiram ali, mas residem noutro sítio”, ou 
membros do Renovamento Carismático, 
das Comunidades Neocatucumenais e dos 
grupos Alpha.
Segundo D. Manuel Clemente, o mundo 
hoje, como comparou um colega, faz com 
que as comunidades “sejam aeroportos” 
onde há “sempre” movimentação de aviões, 
mas “enquanto estão na sala de espera” as 
pessoas encontram-se todas.

mente, não há programa feito”, acrescentou.
Noutra conferência, o diretor-geral de 
Reinserção e Serviços Prisionais lembrou 
que a “execução de pena de prisão” envol-
ve “a sociedade, tem a ver com todos”. “Ja-
nelas de esperança, janelas com horizonte, 
como costumo dizer, é fácil prender, execu-
tar pena de prisão com dignidade humana 
é bem mais complexo, bem mais difícil e 
exige muito de todos nós”, referiu Rómulo 
Mateus.
fotos por Agência Ecclesia/OC

insere-se nas comemorações do jubileu dos 
800 anos da partida do santo português 
para Marrocos, que vai ser assinalado com 
diversas iniciativas durante 2020.
Além desta iniciativa dedicada às famílias, 
o Mosteiro São Vicente de Fora está a di-
namizar visitas temáticas, no primeiro e ter-
ceiro sábado de cada mês, às 10h30. 
Informações e inscrições: 
museu@patriarcado-lisboa.pt
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Apresentação do livro ‘A Igreja é Comunhão’ 
Obra da autoria do padre Ricardo Figueiredo, editada pela Editora Paulus em colaboração com o Instituto Diocesano 
da Formação Cristã, vai ser apresentada dia 20 de fevereiro, às 21h15, na Igreja do Sagrado Coração de Jesus,  
em Lisboa, pelo padre Tiago Neto, diretor do Sector da Catequese do Patriarcado de Lisboa

Membro do Vaticano lembra
“Os cuidados paliativos
fazem parte da vida” 
O presidente da Academia Pontifícia para a 
Vida enviou uma mensagem aos organiza-
dores das Jornadas de Cuidados Paliativos 
– que vão decorrer a 16 e 17 de março, em 
Lisboa e em Fátima – onde sublinha a im-
portância dos cuidados paliativos. “Esta 
Academia tem falado muito, por todo o lado, 
da importância de deixar que o povo intei-
ro conheça e aprofunde a bela realidade dos 
cuidados que os doentes graves merecem na 
altura mais difícil da sua vida. Muitas vezes, 
confunde-se paliativo com inútil e com aqui-
lo que se proporciona antes da morte, quando 
nada mais se pode fazer. Pelo contrário, os 
cuidados paliativos fazem parte da vida, dão 
vida, melhoram a qualidade da existência e, 
sobretudo, são a realização mais profunda do 
apelo de nosso Senhor Jesus, o de ficarmos 
sempre ao lado do doente, pois no doente, 
no nosso irmão e na nossa irmã que sofrem, 
encontramos o rosto de Deus”, escreveu D. 
Vincenzo Paglia, arcebispo italiano que pre-
side a este organismo do Vaticano.
Inscrições: http://bit.ly/paliativosjornadas

Padre Binu regressa à Índia
Outeiro, Pêro Moniz e 
Vilar com novos padres
O Cardeal-Patriarca de Lisboa nomeou, a 
11 de fevereiro, o padre Ricardo Franco ad-
ministrador paroquial da Paróquia de Nossa 
Senhora Rainha do Mundo do Outeiro da 
Cabeça, o padre Aníbal Pinto adminis-
trador paroquial da Paróquia de São João 
Baptista de Pêro Moniz e o padre Yovanny 
Tavarez Frias administrador paroquial da 
Paróquia de Nossa Senhora do Ó do Vilar. 
Estas nomeações, segundo o decreto de D. 
Manuel Clemente, devem-se ao regresso à 
Índia, “por motivos de saúde”, do padre Binu 
Matthew, anterior pároco das três paróquias, 
“para receber tratamento adequado”.

O Cardeal-Patriarca alertou para uma possível “mentalidade suicida” da sociedade, 
apelando antes a uma “sociedade que acompanhe”. Na Casa de Saúde da Idanha, 
em Belas, D. Manuel Clemente defendeu, por isso, “uma sociedade paliativa”.

O Centro de Formação a Distância, do Instituto Diocesano da Formação Cristã 
(IDFC) está a promover, entre março e junho, o curso ‘Catequética: A Alegria  
de Evangelizar’, em regime b-Learning (presencial e online).

“Queremos uma sociedade paliativa”

Patriarcado de Lisboa promove curso
‘Catequética: A Alegria de Evangelizar’

Antecipando o Dia Mundial do Doen-
te (11 de fevereiro), o Cardeal-Patriarca 
esteve na Casa de Saúde de Idanha, das 
Irmãs Hospitaleiras, na manhã do passa-
do dia 9, e lembrou a Mensagem do Papa 
Francisco para esta celebração. “Diz o 
Papa que todas as pessoas que estão en-
volvidas na Pastoral da Saúde, e no trata-
mento dos outros, não se devem esquecer 
que o objetivo é a pessoa doente e que 
o substantivo é a pessoa. E por se tratar 
sempre de uma pessoa, e concretamente 
na doença, deve ser sempre acompanha-
da com um ‘Não’ rotundo a tudo aquilo 
que possa obviar a essa vida da pessoa. 
Portanto, o ‘Não’ à eutanásia, o ‘Não’ ao 
suicídio assistido”, frisou D. Manuel Cle-
mente, reforçando que “quando uma so-
ciedade entra por esses caminhos – como 
infelizmente já se verifica nalgumas, di-
zendo que o princípio eram só situações 
extraordinárias e especiais –, depois, essa 
mentalidade suicida alarga-se a toda a so-

Esta formação é organizada em parceria 
com o Sector da Catequese do Patriarca-
do de Lisboa e tem como requisitos que 
os interessados tenham feito o Curso Ini-
cial de Catequistas e/ou Curso de Mensa-
gem Cristã. “O curso de ‘Catequética: A 
Alegria de Evangelizar’ tem como base o 
novo Plano de Formação de Catequistas, 
o qual assenta em quatro grandes blocos 
divididos em dez unidades, com uma últi-
ma unidade que dedicámos especialmen-
te à figura do Catequista. Trata-se de um 
curso em regime b-Learning, ou seja, com 
aprendizagem online e presencial”, refere 
um comunicado do IDFC. 
O curso tem início a 3 de março e prolon-
ga-se até 27 de junho. Ao longo do tri-
mestre, haverá três encontros presenciais, 
nos dias 14 de março, 9 de maio e 27 de 

ciedade, que se torna ela própria suicidá-
ria também”. “Nós queremos exatamen-
te o contrário, queremos uma sociedade 
que acompanhe, queremos uma socieda-
de paliativa. A palavra ‘paliativo’ significa 
que acolhe, que envolve, que acompanha, 
que protege. Temos que nos tornar, so-
bretudo nessas situações, uma sociedade 
paliativa. É essa que devemos ter como 
objetivo”, desejou.
Na homilia, D. Manuel Clemente ti-
nha começado por lembrar uma frase do 
profeta Isaías, lida na primeira leitura da 
celebração: ‘Não voltes as costas ao teu 
semelhante’. “Semelhantes somos todos. 
Sobretudo, quanto mais nos assemelha-
mos naquilo que a nossa vida tem de de-
finitivo, quer na doença, quer na saúde. 
‘Não voltes as costas ao teu semelhante’, 
em circunstância nenhuma, porque vol-
tando as costas ao nosso semelhante, so-
bretudo quando ele mais precisa de nós e 
do nosso cuidado, acabamos por voltar as 

junho, das 10h00 às 12h00, nas instalações 
do IDFC, em Lisboa, sendo que “os alu-
nos têm de assistir obrigatoriamente a um 
dos encontros”. “Para os alunos que não 
podem participar presencialmente, todos 
os encontros são transmitidos em direto 

Dia Mundial do Doente na Casa de Saúde da Idanha, em Belas

Formação em regime b-Learning

costas a nós próprios. Porque nós somos 
pessoas, somos uns com os outros, somos 
uns para os outros, somos uns a partir dos 
outros, e quando nós nos desligamos de-
les, sobretudo quando mais precisam de 
nós, desligamos da nossa própria perso-
nalidade, naquilo que ela tem de mais 
digno e dignificante, para nós e para to-
dos”, observou.

online e com possibilidade de participar 
através do Moodle”, salienta a nota. 
As inscrições, com um custo de 35 euros, 
estão abertas até dia 17 de fevereiro.
Informações: 213146839 
ou form.distancia@patriarcado-lisboa.pt
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Regiani e Tiago Líbano Monteiro, diretores da Pastoral Familiar do Patriarcado de Lisboa

“A FAMÍLIA É TRANSVERSAL A TODOS  
OS SETORES DA PASTORAL”
Regiani e Tiago Líbano Monteiro foram nomeados diretores da Pastoral Familiar 
do Patriarcado de Lisboa há 8 meses e testemunham, em entrevista ao Jornal VOZ 
DA VERDADE, os desafios desta missão que passa não por “fazer coisas” ou “criar 
estruturas”, mas por colocar a família “em tudo o que se faz nas paróquias”.   
entrevista e fotos por Filipe Teixeira
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A entrevista ao casal diretor da Pastoral 
Familiar da diocese decorreu durante a 
Jornada Diocesana de Pastoral Fami-
liar, no passado dia 8 de fevereiro, no 
Turcifal. Regiani e Tiago Líbano Mon-
teiro apontaram aquele encontro como 
determinante para projetar um “simpó-
sio sobre a Educação dos Filhos”, que 
vai ter lugar no próximo ano. Para já, 
perspetivam a Festa da Família (7 de 
junho, em Óbidos), onde esperam o 
“envolvimento” de todas as realidades 
diocesanas. 

Nesta Jornada Diocesana de Pastoral 
Familiar, elegeram como temáticas o 
“acompanhamento de casais novos” e 
a “educação dos filhos”. Como chega-
ram a esta escolha?
Regiani (R) – Quando começámos na 
Pastoral Familiar, fizemos questão de ir 
visitar, pessoalmente, cada uma das zo-
nas da diocese. Dividimos a diocese em 
cinco zonas e fizemos cinco encontros e 
ouvimos também os movimentos. Nes-

ses encontros, fizemos uma auscultação 
de temas que a Pastoral da Família po-
dia abordar, abrimos à discussão, apre-
sentámos mais temas e fizemos uma 
votação em cada encontro. Daí, saiu o 
tema ‘Acompanhamento de casais no-
vos’ como sendo o mais importante.
Tiago (T) – Já em relação ao tema ‘Edu-
cação dos filhos’, é um pouco diferen-
te. Em conversas com o padre Duarte 
da Cunha [Assistente da Pastoral da 
Família], pensámos que podia ser um 
tema grande para o próximo ano. 

Nesta iniciativa, foi sublinhada a di-
mensão relacional entre comunida-
de paroquial e família. Como é que a 
Pastoral da Família pretende abordar 
este assunto?
T – Quando começámos esta respon-
sabilidade, como diretores da Pastoral 
da Família, reunimos uma equipa que 
vinha bastante da equipa anterior, com 
mais um ou dois casais. A primeira coi-
sa que fizemos foi reunir com cada um 

tores da Pastoral Familiar do Patriar-
cado de Lisboa, como receberam este 
desafio?
R – Humildade e entrega. Dissemos 
que íamos rezar...
T – Recebemos um telefonema do 
padre Duarte da Cunha. Nós estáva-
mos de partida, de férias com a famí-
lia, para o Brasil. Ficámos admirados, 
mas, de facto, o tema da família é-nos 
muito querido e dissemos-lhe que tí-
nhamos de rezar. Apesar de o tema da 
família nos ser muito querido, não te-
mos nenhuma experiência em termos 
diocesanos, nem nunca tínhamos par-
ticipado em nada em termos vicariais 
ou paroquiais da Pastoral da Família...
R – Fomos conhecendo a realidade 
desta pastoral falando com o padre 
Duarte, com D. Manuel Clemente 
– que nos entusiasmou –, fomos co-
nhecendo a equipa e percebemos que 
podíamos ser mãos para essa obra. 
Dissemos “sim”. 

deles, conhecê-los como casal e como 
família. Fomos a casa de cada um e jan-
támos com eles, de modo a começar-
mos assim a ser ‘Família de Famílias’, 
como sublinha D. Manuel Clemen-
te. E, de facto, isso faz uma diferença 
enorme! Começa aqui! É partir daqui 
que é gerada esta ‘Família de Famílias’ 
e, em cada comunidade, deve ser as-
sim. O nosso Patriarca diz muitas ve-
zes: “Que bom que era se nós, em cada 
comunidade, pudéssemos contar as fa-
mílias em vez do número de pessoas”. 
Neste sentido, podemos fazer isto em 
cada grupo a que nós pertencemos. Po-
demos fazer isto, podemos conhecer as 
famílias que estão connosco. Fizemos 
isto como exemplo, mas era isso que 
gostávamos de propagar. 
R – Este sentido de comunidade é mui-
to importante. Não há estrutura se não 
há uma relação. Essa é uma preocupa-
ção grande que temos.

Sobre a vossa nova missão como dire-

FAMÍLIAS COMVIDA

O projeto Famílias comVida (www.fami-
liascomvida.pt) foi apresentado, no Tur-
cifal, pela orientadora Maria Clara Jardim, 
da Paróquia do Parque das Nações. Na sua 
intervenção, esta leiga que é psicóloga e 
enfermeira começou por apontar o obje-
tivo prioritário do projeto que tem como 
missão a “valorização da família como nú-
cleo fundamental da sociedade humana”. 
Pretende-se “criar uma rede de pontos 
de acolhimento em cada vigararia e pa-
róquia”, onde um orientador do Famílias 
comVida “pode, numa primeira fase, aco-
lher qualquer pessoa ou família, católico 
ou não”, e orientar para um apoio mais 
especializado.  Regiani e Tiago Líbano Monteiro foram nomeados diretores do Sector 

da Pastoral Familiar do Patriarcado de Lisboa em julho de 2019
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Quais os principais desafios que en-
contraram?
T – Ainda é um pouco cedo, mas, em 
primeiro lugar, o nosso desconhecimen-
to. Uma coisa seria já pertencermos à 
equipa e depois assumirmos a respon-
sabilidade, mas, para nós, era tudo novo. 
R – Extrapolar esta missão para a dio-
cese foi uma novidade para nós. Tam-
bém foi muito bonito termos a noção 
do que se foi construindo com o padre 
Rui Pedro Carvalho [anterior diretor da 
Pastoral Familiar]. Digo sempre que es-
tou a descobrir o mundo da Pastoral da 
Família. 
T – Temos estado muito com as Equipas 
de Nossa Senhora e temos também as-
sumido algumas responsabilidades. É um 
movimento muito familiar, as reuniões 
são em casa dos casais, o que é ótimo para 
a Pastoral da Família porque partimos 

desse tipo de ambiente. Aqui, encontrá-
mos um ambiente também familiar.

Como é que a Pastoral Familiar pode 
estar cada vez mais presente na vida das 
paróquias?
R – Para nós, foi importante perce-
ber que a Pastoral Familiar não é fazer 
coisas, é agregar, promover o diálogo, 
ver o que cada um está a fazer e passar 
isso para os outros. O nosso papel não 
é criarmos estruturas nas paróquias. Te-
mos primeiro que ver se existe Pastoral 
Familiar… se chegamos à catequese, se 
chegamos à bênção das grávidas, ver os 
doentes, como tocamos os jovens…
T – A família é transversal a todos os se-
tores. Em vez de ser uma estrutura, deve 
ganhar esta transversalidade e, em tudo 
o que se faz na paróquia, deve-se colo-
car a família. Quando chegámos havia – 

No primeiro painel da Jornada Diocesana de Pastoral Familiar, dedicado ao “acompa-
nhamento de casais”, o padre Agostinho Marques Castro, responsável pela Pastoral 
Familiar da Vigararia de Loures-Odivelas, destacou a Jornada Mundial da Juventude, 
em Lisboa, em 2022, como “uma boa forma de envolver as famílias, e não só, no aco-
lhimento dos jovens”. O sacerdote Carmelita sublinhou ainda que “a Pastoral Familiar 
devia ser um todo”, e que é necessário “impulsionar as pessoas para a importância do 
Matrimónio”.
De seguida, a psicóloga Teresa Ribeiro destacou a preocupação que, na Igreja, “desde 
sempre existiu” com as famílias. “Tem-no feito em duas vertentes. Por um lado, a ação 
e, por outro, a oração. As duas são extremamente importantes. A ação sobre o que é a 
família – hoje em dia há uma grande confusão sobre o que é a família – e intervenções 
concretas em defesa da família, designadamente o acompanhamento das pessoas nas 
diferentes fases do ciclo de vida”, destacou esta profissional. Analisando algumas ta-
refas de desenvolvimento da formação do casal, Teresa Ribeiro sublinhou que “não há 
casais perfeitos, nem famílias que não tenham dificuldades”, mas, a “grande diferença, 
é a maneira como se olha para essas dificuldades”. Neste campo, “é completamente 
diferente trabalhar com casais que casaram para a vida ou com casais que estão à expe-
riência”. Perante as dificuldades dos casais, “o perdão é uma ferramenta fundamental”, 
destacou esta especialista em Terapia Familiar.
Os últimos intervenientes neste painel foram o casal Cláudia e Fernando Costa Duarte, 
casados há sete anos e com três filhos, e que começaram por partilhar a importância 
da preparação do Matrimónio e o caminho feito em Igreja. “Tivemos a graça de fazer 

um CPM muito personalizado, durante quase um ano, em que mensalmente tínha-
mos encontros onde refletíamos sobre os temas mais normais para os casais”, apontou 
Fernando, revelando que encontrou nas Equipas de Nossa Senhora “uma resposta de 
partilha com outros casais e de aprofundamento da relação com Deus”. Cláudia desta-
cou os “convites pessoais” para fazer um grupo de acompanhamento de namorados e 
o CPM. “Quando temos estas bênçãos, acho que deixa uma semente e a intenção para 
procurar mais”, referiu esta mãe, sublinhando a importância de o tempo de namoro do 
casal ter sido “muito acompanhado pelos pais e por padres”. “Tivemos a graça de falar 
de crises relacionais no namoro. Portanto, quando elas apareceram no nosso casamen-
to, nós já tínhamos pensado sobre isto e isso faz toda a diferença”, garantiu.
No painel da tarde, dedicado ao tema da ‘Educação dos Filhos’, o casal Carmo e Luís 
Virtuoso alertaram os participantes para os desafios que se enfrentam “demasiado 
depressa” na sociedade. As “estruturas escolares e familiares não estão a ser capazes de 
se adaptarem a tempo”, referiu o professor Luís Virtuoso, que desafiou a “pensar fora da 
caixa, a fazer diferente” para antecipar os problemas. Segundo Carmo Virtuoso, uma das 
grandes dificuldades que tem testemunhado é o facto de “muitos pais tentarem viver a 
vida dos filhos e pelos filhos”. Assim, o grande desafio dos pais na educação dos filhos 
passa por “perceber onde está o equilíbrio para, desde crianças, conseguirmos propor 
aos nossos filhos os valores, vivências e experiências que acreditamos serem as baias 
adequadas para fazerem o caminho da vida”, acrescentou. “Os miúdos têm que crescer, 
mas têm que ter espaço para crescer. Isto é muito importante”, completou Luís Virtuoso, 
atual presidente da Associação dos Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo. 

Jornada Diocesana de Pastoral Familiar
TESTEMUNHOS SUBLINHAM A IMPORTÂNCIA DO ACOMPANHAMENTO

e há – muita coisa e muita coisa nova. 
Ajudou-nos a ter o foco em duas prio-
ridades: Famílias comVida e Festa da 
Família, que são as prioridades para este 
ano. E, ao mesmo tempo, ir conhecendo 
tanta coisa que existe. Vamos conhecen-
do, pouco a pouco, tudo o que há...

Sobre a Festa da Família, o que já se 
pode saber?
T – A última Festa da Família, que de-
correu na cidade de Lisboa, revelou uma 
importância enorme no envolvimento 
dos movimentos. Isso é um ponto-chave 

onde queremos muito investir, juntamen-
te com o envolvimento dos mais jovens.
R – É importante não termos uma Festa 
da Família só com casais. É um passo 
que estamos a tentar dar para este ano. 
T – Quando fizemos o balanço da últi-
ma Festa da Família, uma das ideias que 
surgiu, através dos casais que estiveram 
muito envolvidos, foi a de envolver os 
Campos de Férias, a Pastoral da Juven-
tude e a Catequese. Estamos agora a 
tentar ‘cozinhar’ isso. A Pastoral da Fa-
mília envolve todos. É a Família a en-
volver tudo!

A Festa da Família 2020 foi apresentada, na Jornada 
Diocesana da Pastoral Familiar, pelo padre Ricardo 
Figueiredo, pároco de Óbidos. A iniciativa vai decorrer 
no próximo dia 7 de junho, Domingo, na Vila de Óbidos.

  
    

  

Padre Agostinho  
Marques Castro Teresa Ribeiro Luís e Carmo Virtuoso

Cláudia e Fernando Costa Duarte
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Como qualquer criança da sua idade, do 
seu tempo ou de qualquer outro, era curio-
sa, alegre, gostava de cantar, de bailar, o que 
fazia com muita graça, tinha virtudes e de-
feitos como qualquer outra criança do seu 
grupo etário. Gostava de fazer a sua vontade 
e amuava quando o não conseguia; no en-
tanto, era uma criança meiga, dócil e muito 
inteligente. Nascida no seio de uma família 
cristã, cuja argamassa que ligava os seus di-
ferentes membros era o amor, a pequenina 
Jacinta, a mais novinha, crescera num am-
biente simples, muito ligado com a natu-
reza pois seus pais viviam dos recursos que 
lhes vinham do amanho das suas leiras e 
dos animais que criavam. Eram pessoas 
atentas às necessidades dos outros, sempre 
solícitas no auxílio a prestar-lhes.
Neste ambiente, era sensível e aberta à trans-
cendência, até porque a sua alma de criança 
não estava ainda maculada pelos agentes ‘in-
feciosos’ vindos do exterior, atenta ao que os 
pais lhe ensinavam (e praticavam). Era uma 
criança vulgar, sempre disposta à brincadeira, 
mas atenta a evitar tudo aquilo que pudesse 
ofender Nosso Senhor; do mesmo modo re-
cusava a mentira. Em suma, era uma criança 
inocente e crente, primeiro através dos pais, 
como é natural; depois, na correspondência 
à graça, foi crescendo na intimidade com 
Deus, através de Nossa Senhora.
Tão simples, tão verdadeira, tão espontâ-
nea, não foi capaz de conter a alegria que 
lhe ia no peito, a ponto de ao chegar a casa, 
apesar do combinado com os outros, excla-
mar “que Senhora tão bonita…”
O que importa sublinhar é a mudança que 
nela se operou depois de ter visto “aquela Se-
nhora tão linda”. A Jacinta que, como é co-
mum na sua idade, era uma criança posses-
siva, o que a rodeava estava em função de si, 
mesmo o seu amor era possessivo, e depois 
vemo-la desprender-se das coisas e até a di-
mensão do seu amor passa a ser oblativa.
Naquele 13 de Maio de 1917, um súbito 
acontecimento veio alterar toda a dinâmica 
das vidas daquelas três crianças. Depois de 
terem juntado os rebanhos, brincavam ainda 
um pouco, quando vêm uma luz que julgam 
ser prenúncio de trovoada; dispunham-se 

a regressar a casa quando de novo uma luz 
lhes chama a atenção e sobre a azinheira 
pequena (que existia no lugar onde hoje é 
a Capelinha das Aparições) vêm envolvida, 
nessa luz, Nossa Senhora que lhes dirigiu a 
palavra e, logo nessa primeira aparição, lhes 
perguntou: “Quereis oferecer-vos a Deus para 
suportar todos os sofrimentos que Ele quiser en-
viar-vos, em ato de reparação pelos pecados com 
que Ele é ofendido e de súplica pela conversão 
dos pecadores”. Sem hesitação, responderam 
de imediato: “Sim, queremos!” E a pequenina 
Jacinta levou isto tão a peito que bem a po-
demos considerar A REPARADORA, pois 

esta passou a ser o móbil de toda a sua vida.
A Mensagem contida nesta simples per-
gunta de Nossa Senhora pede reparação e 
conversão. Reparação a Deus pela ofensa 
e conversão para que não haja mais ofen-
sa (pecado).
A Jacinta, impressionada pela revelação 
que Nossa Senhora fizera de que “vão 
muitas almas para o inferno por não haver 
quem se sacrifique e peça por elas” (4ª apa-
rição), nunca perdia uma ocasião para se 
sacrificar e até era pródiga em arranjar 
motivos para mais se sacrificar.
O Movimento da Mensagem de Fátima, 

acredita que são as crianças as prediletas de 
Maria, como o foram de Seu Filho e toda a 
Mensagem que Nossa Senhora dirigiu em 
Fátima às crianças, é uma mensagem cris-
tocêntrica, concluindo com o pedido “Não 
ofendam mais a Deus Nosso Senhor que já está 
muito ofendido” (6ª aparição).
São João Paulo II, em 13 de maio do ano 
2000, iniciou a homilia da beatificação dos 
Pastorinhos dizendo “Eu Te bendigo ó 
Pai(…)” e continuou “por desígnio divino, 
veio do Céu a esta terra, à procura dos pe-
queninos privilegiados do Pai, «uma Mulher 
revestida com o Sol». Fala-lhes com voz e 
coração de mãe, convidando-as a oferece-
rem-se como vitimas de reparação…” Deus 
confia às crianças uma missão em favor dos 
homens: interceder diante de Deus pelos 
pecadores e implorar a paz para o mundo.
Se foi às crianças que a Virgem falou, pois 
sabia que eram as suas melhores interlo-
cutoras, o Movimento da Mensagem de 
Fátima privilegia as crianças criando gru-
pos «Os Pequenos Mensageiros de Nossa 
Senhora». “Estes grupos atuarão à manei-
ra de fermento, nas próprias comunidades 
em que estão inseridos» (D. Ilídio Leandro, 
antigo Bispo de Viseu).
Jacinta morreu só, no Hospital D. Este-
fânia, em Lisboa, após muito sofrimento. 
Celebramos o Centenário da passagem de 
Santa Jacinta Marto para o Céu, para ao 
pé daquela Senhora tão bonita que a levou 
a ser, voluntariamente, uma alma repara-
dora até ao fim, para converter e salvar do 
inferno mais pecadores. Uma generosida-
de sem medida.
Santa Jacinta Marto foi uma candeia que 
Deus acendeu no mundo conturbado de 
1917, e que não deixou de brilhar até aos 
dias de hoje e se agigantou até.
Que essa luz continue a brilhar, a atrair 
muitos outros para serem Pequenos Men-
sageiros de Nossa Senhora a lembrar à 
humanidade que não são as tecnologias 
que podem fazer os homens felizes, mas a 
simplicidade, a verdade, a atenção a Deus e 
aos outros, numa palavra O AMOR.

texto por Maria Arlete Silva

‘Santo António, de Lisboa e Pádua’ 
Museu de Lisboa – Núcleo de Santo António, junto à Sé, acolhe, até dia 15 de 

março, a exposição temporária ‘Santo António, de Lisboa e Pádua’, com as foto-
grafias que Marc Sarkis Gulbenkian fez para o livro com o mesmo nome

A Mensagem de Fátima e Santa Jacinta
Falar da Mensagem de Fátima leva, invariavelmente, a falar de três crianças a quem Nossa Senhora apareceu  
e a quem comunicou uma Mensagem para que fosse divulgada. Uma dessas crianças era Jacinta Marto, com  
7 anos completados há pouco (a 11 de março), mas que no pouco tempo da sua existência terrena alcançou  
os cumes da santidade. Não é que tenha nascido santa. O que aconteceu é que foi capaz de se abrir à graça  
e deixar-se moldar por Deus.
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O presidente do Conselho das Conferências 
Episcopais da Europa (CCEE) disse estar certo 
de que “os jovens portugueses responderão  
à altura” do “grande encontro” que é a  
Jornada Mundial da Juventude (JMJ),  
que Lisboa recebe no verão de 2022.

A Cidade do Panamá acolheu uma celebração 
de três dias para assinalar o primeiro aniver-
sário da realização da Jornada Mundial da 
Juventude (JMJ) no país da América Central, 
com a presença de uma delegação portuguesa.

JMJ Lisboa 2022D. Américo Aguiar esteve no Panamá 

“Os jovens portugueses responderão à altura”,  
diz o presidente do Conselho das Conferências 
Episcopais da Europa

Portugal e Panamá juntos em festa pelo 
primeiro aniversário da JMJ 2019

“Antes de mais devem estar muito con-
tentes e cheios de alegria por este en-
contro mundial que o Santo Padre de-
cidiu na continuação destas Jornadas 
da Juventude”, afirmou o cardeal An-
gelo Bagnasco em declarações ao jornal 
‘Voz Portucalense’ enviadas à Agência 
Ecclesia. O anúncio da escolha de Lis-
boa como sede da próxima edição in-
ternacional da JMJ foi feito pelo Vati-
cano, a 27 de janeiro de 2019, no final 
da jornada que decorreu no Panamá. “É 
um grande encontro e estou certo que 
os jovens portugueses responderão à al-
tura”, disse o cardeal italiano.
O presidente do CCEE assinalou que 
os jovens portugueses “devem sentir-
-se particularmente responsáveis” para 
que os jovens de “todo o mundo” que 
vão estar em Portugal no verão de 2022 
para a JMJ “encontrem uma Igreja ple-
na de esperança e alegria”. “Temos que 
ser assim. Porque o Senhor ressuscitou 

“O mais importante da JMJ não é a se-
mana da Jornada: o mais importante 
são as semanas de preparação e o que 
se segue”, disse à Agência Ecclesia D. 
Américo Aguiar, coordenador-geral da 
JMJ 2022 para o setor logístico-opera-
tivo.
O anúncio da escolha de Lisboa como 
sede da próxima edição internacional 
da JMJ foi feito pelo Vaticano, a 27 
de janeiro de 2019, no final da jornada 
que decorreu no Panamá. “As Igrejas de 
Panamá e de Portugal estão irmanadas 
neste desafio, nesta provocação que é 
a organização da Jornada Mundial da 
Juventude”, assinala o Bispo Auxiliar 
de Lisboa. D. Américo Aguiar consi-
dera que a realização de uma JMJ no 
Panamá, uma comunidade de “pequena 
dimensão”, no contexto mundial, re-
presentou “um milagre, fez a diferen-
ça”. “Nunca será demais agradecermos 
ao Panamá ter aceitado este desafio”, 
acrescenta.
O coordenador-geral da JMJ 2022 fala 

e está ao nosso lado em cada circuns-
tância e faz-nos superar com a fé cada 
dificuldade e provação”, acrescentou. 
“É uma ocasião belíssima, uma graça. 
É certo que estão já em trabalho ativo e 
generoso”, assinalou ainda o cardeal ita-
liano, presidente da CCEE, em declara-
ções à margem das Jornadas de Teolo-
gia, que terminam hoje no Porto, onde 
falou também sobre o tema da eutaná-
sia, que vai ser discutido na Assembleia 
da República no próximo dia 20.
‘Maria levantou-se e partiu apressada-
mente’ é o tema da JMJ Lisboa 2022 e 
o Comité Organizador do Local do en-
contro em Portugal vai promover uma 
peregrinação de jovens a Roma, entre 
3 e 6 de abril, para acolher os símbolos 
– a Cruz e o Ícone de Nossa Senhora 
‘Salus Populi Romani’ – no Domingo 
de Ramos (dia 5).

texto por Agência Ecclesia

num trabalho de passagem de testemu-
nho, com pessoas que “têm sido inexce-
díveis” na partilha do que foi a edição 
do Panamá. “Estamos a fazer um tra-
balho em conjunto, para aprendermos 
com os erros e sucesso da organização. 
Agradecemos muito a humildade da 
Igreja do Panamá. Cada um faz o que é 
chamado a fazer, mas há um limite hu-
mano para a organização: a partir des-
se momento, é Deus que providencia”, 
relata.
Entre 31 de janeiro e 2 de fevereiro, cen-
tenas de jovens reuniram-se na Cidade 
do Panamá para assinalar o primei-
ro aniversário da JMJ 2019. “Só Cris-
to sabe quantos frutos ainda se mani-
festam depois da Jornada neste país, na 
América Central, na América Latina e 
em diferentes partes do mundo”, disse 
aos presentes D. José Ulloa Mendieta, 
arcebispo metropolita do Panamá, na 
Missa conclusiva do evento.

texto por Agência Ecclesia
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país…. Todos os dias era ameaçado. Todos 
os dias podiam ser o fim… Todos os dias 
rezava.

Oração do Terço
Quando recordam os dias de cativeiro, es-
tes três sacerdotes falam desses momentos 
íntimos de oração como, talvez, os mais in-
tensos que já experimentaram em toda a 
vida. Deixaram o Padre Douglas nove dias 
sem comer nem beber. Foi queimado com 
pontas de cigarro e agredido. Partiram-lhe 
dentes e o nariz. Esteve sempre algemado. 
É uma memória que não o larga. “As al-
gemas tinham exactamente dez argolas.” 
Os torturadores chegaram até a encostar-
-lhe o cano de uma pistola à cabeça. Não 
tinha como se defender. Porém, nesses mo-
mentos mais assustadores, o Padre Douglas 
Bazi rezava. Os dedos do Padre Douglas 
iam acariciando as argolas das algemas 
numa oração ininterrupta de “ave-marias”. 
Batiam-lhe, massacravam-lhe o corpo, mas 
ele era livre. Não podiam prender a sua 
alma. “Quando rezava, havia como que 
uma voz que me dizia: ‘Não te preocupes, 
não estás sozinho’. Para mim, era suficiente. 
Bastava-me isso.”

A fuga numa moto
Jacques Mourad esteve preso cinco me-

ses em 2015. Foram cerca de 20 semanas. 
Mais de 140 dias. Foram horas intermi-
náveis. Hoje, este monge de aspecto frágil 
e voz doce vive em Suleymanya, no Cur-
distão iraquiano. Quando regressa a es-
ses dias de rapto, a memória de Mourad 
detém-se sempre nas Missas que celebrou 
no silêncio do seu coração. “Tinha sede de 
me unir a Jesus. Cada domingo era muito 
difícil. Todos os domingos eram muito di-
fíceis para mim. Por isso, celebrei sempre a 
Missa no meu coração e dei-lhe um nome: 
‘A Missa da nostalgia’. Simplesmente…” 
Raptado no Mosteiro de Mar Elian a 21 
de Maio, o Padre Jacques Mourad esca-
pou das garras dos jihadistas a 10 de Ou-
tubro, disfarçado de combatente islâmico, 
saltando, como se de um filme se tratasse, 
para cima de uma mota conduzida por um 
amigo muçulmano.

Missa em silêncio
Também o Padre Tom não deixou de ce-
lebrar a Eucaristia apesar de estar preso, 
apesar de estar só. Apesar até do medo. 
Provavelmente também no seu caso os 
algozes nunca descobriram o que aque-
le homem de olhar sereno estaria a fazer. 
Rezava. Rezava e continuava livre. Reza-
va e descobria em cada instante que não 
havia arma nem terrorista nem ameaça 

Iraque, 2006. “Depois da Missa, ia visitar 
uns amigos, e, no caminho, de repente, dois 
automóveis bloquearam a estrada à minha 
frente e fizeram-me parar. Saltaram muitos 
homens, de rosto tapado e armados. Ra-
pidamente abriram a porta do meu carro, 
puxaram-me e meteram-me no porta-ba-
gagens.”. O Padre Douglas Bazi estava a 
começar a viver uma das experiências mais 
assustadoras da sua vida. Apanharam-no 
numa das principais avenidas da capital 
iraquiana. Atiraram-no para dentro de um 
carro e vendaram-no. Se tentasse perceber 
para onde ia seria imediatamente morto. A 
ameaça era a sério. Os raptores queriam um 
milhão de dólares por ele. Raptar pessoas 
é um negócio. Raptar cristãos no Iraque 
pode ser bem lucrativo. O Padre Douglas 
teve sorte. Acabou por ser libertado sem 
que houvesse o pagamento de qualquer 
resgate, mas as marcas desses dias terríveis 
ficaram para sempre. Até hoje.

Longas semanas
Síria, 2015. “Naquele dia, um grupo de 
jihadistas entrou no mosteiro de Mar 
Elian, onde eu vivia há 15 anos…” Começa 
assim o desfolhar da memória de cativei-
ro do Padre Jacques Mourad. Esteve pre-
so durante cinco meses. Fugiu numa quase 
aventura que daria um filme de Hollywood. 
Mas isso é-lhe irrelevante quando recorda 
as longas semanas em que foi prisioneiro 
de um dos grupos jihadistas que puseram a 
Síria a ferro e fogo.

Todos os dias
Iémen, 2016. “Saí de casa das Irmãs [a ca-
minho do] lar de idosos, mas a meio ouvi 
dois tiros que vinham do portão principal. 
Depois, um homem com uma arma au-
tomática pegou-me na mão e, momentos 
mais tarde, trouxe duas das irmãs e ouvi-
ram-se dois tiros. Vi as outras duas [irmãs] 
serem alvejadas na cabeça, por trás.” O Pa-
dre salesiano Tom Uzhunnalil nunca mais 
vai conseguir esquecer aquele trágico dia 4 
de Março. Raptado por terroristas, esteve 
durante longos 18 meses sem saber sequer 
onde se encontrava, em que lugar, em que 

maior do que a força da sua fé. “Não ti-
nha o pão, nem o vinho, nem os livros… 
Então dizia as orações da Missa e pedia 
ao Senhor que provesse espiritualmente 
o pão e o vinho. Desta forma, pude cele-
brar a Eucaristia quase todos os dias e re-
zar por todos os que morreram e aqueles 
que estão vivos, pelo fim da guerra, pelos 
meus captores…”

Mais do que o medo
Ao fim de 554 dias de cativeiro, o Padre 
Tom foi libertado graças ao empenho 
pessoal do Papa Francisco e à interven-
ção do Sultanado de Omã, numa altura 
em que circulavam notícias de que os 
jihadistas planeavam crucificar o sacer-
dote salesiano. Jacques Mourad, Douglas 
Bazi e Tom Uzhunnalil estiveram presos 
às mãos de alguns dos mais perigosos ter-
roristas da actualidade. Estiveram presos 
por serem padres, por serem cristãos. São 
exemplo para todos nós. Exemplo de que 
a oração é sempre mais poderosa do que 
o medo.

texto por Paulo Aido,
Fundação Ajuda à Igreja que Sofre

As histórias de três padres raptados no Iraque, Síria e Iémen

Dias de cativeiro
Ser raptado e sobreviver aos algozes. Lembrar o tempo de cativeiro e compreender que foi a fé que 
sustentou os dias, sossegou o medo, fez lembrar o essencial. Jacques Mourad, Douglas Bazi e Tom 
Uzhunnalil têm em comum essa experiência limite às mãos de jihadistas. E aceitaram partilhar essa 
memória que é, também, um enorme testemunho de fé.

www.fundacao-ais.pt | 217 544 000

      Padre Tom Uzhunnalil, Iémen. Padre Douglas Bazi, Iraque. Padre Jacques Mourad, Síria.



Domingo, 16 de fevereiro de 2020

Roma /13com Aura Miguel
Jornalista da Rádio Renascença, 
à conversa com Diogo Paiva Brandão

1. O Papa Francisco tem um sonho para 
a Amazónia. Melhor, o Papa Francisco 
tem quatro sonhos para a Amazónia – que 
abrangem a dimensão social, cultural, eco-
lógica e eclesial da região a que a Igreja de-
dicou um Sínodo dos Bispos, em outubro 
de 2019 –, e foram expressos na exortação 
apostólica pós-sinodal ‘Querida Amazó-
nia’, publicada no dia 12 de fevereiro.
“Sonho com uma Amazónia que lute pelos 
direitos dos mais pobres, dos povos nativos, 
dos últimos, de modo que a sua voz seja ou-
vida e sua dignidade promovida”, começa 
por dizer Francisco, afirmando que é ne-
cessário a Igreja, e a humanidade, indigna-
rem-se perante os crimes e as injustiças que 
são cometidos naquele lugar.
“Sonho com uma Amazónia que preserve 
a riqueza cultural que a carateriza e na qual 
brilha de maneira tão variada a beleza hu-
mana”, refere o segundo capítulo da exorta-
ção, onde Francisco pede a preservação das 
culturas amazónicas e responde aos críticos 
que tentam contrapor o cristianismo à cul-
tural local da Amazónia, como se os mis-
sionários que levam o Evangelho aos povos 
da floresta amazónica fossem responsáveis 
por prejudicar a cultura dos povos indíge-
nas. “O objetivo é promover a Amazónia; 
isto, porém, não implica colonizá-la cul-
turalmente, mas fazer de modo que ela 
própria tire fora o melhor de si mesma”, 
escreve, garantindo que o Evangelho não 
pretende substituir, mas sim enriquecer a 
cultura local.
“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”, frisa o Papa, 
que dedica boa parte da sua exortação apos-

tólica à questão ecológica, dando particular 
destaque às ameaças globais da destruição 
da Amazónia, incluindo as irremediáveis 
perdas para a humanidade que resultam 
da destruição e extinção de espécies, até as 
mais pequenas.
“Sonho com comunidades cristãs capazes 
de se devotar e encarnar de tal modo na 
Amazónia, que deem à Igreja rostos novos 
com traços amazónicos”, é o último sonho 
do Papa, que explica no texto da exorta-
ção que quer uma Igreja insculturada na 
Amazónia, em que as tradições locais, o 
Evangelho e a liturgia se possam enrique-
cer mutuamente. Neste capítulo, Francisco 
descarta a possibilidade de ordenar homens 
casados, como chegou a ser proposto no 
documento final do Sínodo, bem como a 
clericalização das mulheres, e recorda aos 
missionários que o seu papel é partilhar o 
Evangelho e não impor culturas alheias.
O Papa conclui a exortação apostólica 
‘Querida Amazónia’ com um apelo ao 
diálogo ecuménico e inter-religiosos e, 
apesar de reconhecer que a devoção ma-
riana separa os católicos de outros cris-
tãos, fecha o texto com uma longa oração 
a Nossa Senhora.

2. O Papa apelou à oração pelas vítimas 
do coronavírus, agora conhecido como 
Covid-19, que já provocou mais de mil 
mortos, em particular na China. “Uma 
oração pelos nossos irmãos chineses que 
sofrem com esta doença cruel. Que eles 
encontrem o caminho da recuperação 
o mais rapidamente possível”, desejou 
Francisco, no final da audiência-geral de 
quarta-feira, 12 de fevereiro, no auditório 
Paulo VI, no Vaticano.

Antes, o Papa tinha refletido sobre mais 
uma bem-aventurança, ‘Felizes os que cho-
ram, porque serão consolados’. “Irmãos e 
irmãs, como é precioso o dom das lágri-
mas! Há pessoas aflitas que precisam de 
consolação; mas existem também pessoas 
regaladas, consoladas que precisam de ser 
despertas, desinquietadas, afligidas: têm 
um coração de pedra, já não sabem chorar. 
Mantêm os outros à larga; ora, é impor-
tante deixar os outros abrirem brecha no 
meu coração. A segunda Bem-aventuran-
ça, sobre a qual nos debruçamos hoje, fala 
sobretudo de um sofrimento, um pesar, 
uma tristeza interior que abre para uma 
relação autêntica com o próximo e com o 
Senhor”, apontou.

3. O Papa Francisco vai a Malta no pró-
ximo dia 31 de maio. A notícia foi divul-
gada dia 10 de fevereiro, pela Sala de Im-
prensa da Santa Sé, segundo a qual a visita 
será apenas de um dia. O programa deta-
lhado ainda não foi divulgado, mas o ser-
viço informativo do Vaticano adianta que 
o Papa incluirá a cidade de Gozo, situada 
na segunda maior ilha do arquipélago, jun-
to da qual naufragou o Apóstolo Paulo. Na 
visita de maio, o Papa deverá abordar o fe-
nómeno das migrações para a Europa, os 
desafios humanitários ligados ao Mediter-
râneo e ainda a proteção do ambiente.

4. O Papa pediu vigilância dos meios 
tecnológicos como forma de ajudar a acabar 
com “a praga” do tráfico de seres humanos. 
“Importa assinalar que várias investigações 
confirmam que as organizações criminais 
usam sempre os mais modernos meios de 
comunicação para levar a vítima ao engano. 

Portanto, é necessário, por um lado, educar 
ao uso saudável dos meios tecnológicos e, 
por outro lado, vigiar e chamar à responsa-
bilidade os fornecedores de tais serviços te-
lemáticos”, lembrou Francisco, após a reci-
tação do Angelus, no passado Domingo, 9 
de fevereiro, na Praça de São Pedro. O Papa 
referiu ainda que o tráfico de seres huma-
nos, que classificou como “uma verdadeira 
praga”, explora “os mais fracos” e que para 
combater o fenómeno “é necessário o em-
penho de todos: instituições, associações e 
sectores educativos”.
Na janela do apartamento pontifício, na 
Praça de São Pedro, o Papa manifestou 
também a sua preocupação com a “escalada 
militar” na Síria, apelando à intervenção da 
comunidade internacional para travar nova 
crise humana. “Continuam a chegar notí-
cias dolorosas do noroeste da Síria, em par-
ticular sobre as condições de tantas mulhe-
res e crianças, das pessoas obrigadas a fugir 
por causa da escalada militar”, afirmou.

5. O Papa Francisco pediu que seja es-
cutada a voz das vítimas do tráfico huma-
no. Todos os meses, Francisco escolhe uma 
intenção diferente de oração e em feve-
reiro pede: “Rezemos para que o clamor 
dos irmãos migrantes vítimas do tráfico 
criminoso seja escutado e considerado”. 
No vídeo que acompanha o lançamento 
do tema do mês, o Papa culpabiliza as 
pessoas que se deixam corromper e que 
estão dispostas a fazer tudo para enrique-
cer. “O dinheiro dos seus negócios sujos e 
dos seus delitos é dinheiro manchado de 
sangue. Não estou a exagerar, é dinheiro 
manchado de sangue”, diz Francisco, em 
mais um ‘O Vídeo do Papa’.

1. 2.

5.

4.3. 

O Papa Francisco publicou a exortação apostólica pós-sinodal ‘Querida Amazónia’. Na semana em que o Papa  
convidou à oração pelas vítimas do coronavírus, foi anunciada nova viagem papal internacional. Francisco  
alertou ainda para “a praga” do tráfico de seres humanos e foi publicado um novo ‘O Vídeo do Papa’.

Os quatro “sonhos” do Papa para a Amazónia
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O sonho de partir em missão
Apesar de ter nascido em Lisboa, Cristi-
na sempre viveu e trabalhou na localidade 
de Freiria (Torres Vedras). Fez a sua esco-
laridade na Freiria, até ao 9.º ano; o ensi-
no secundário realizou em Torres Vedras e 
concluiu a sua licenciatura em Ensino, na 
variante de Matemática e Ciências Na-
turais, no Instituto Superior de Ciências 
Educativas, no ano de 1991. A 31 de agos-
to de 1991, contraiu matrimónio com José 
Carlos Jacinto, na Igreja de S. Lucas, Paró-
quia de Freiria. Em outubro de 1991 come-
çou a lecionar na Escola Básica dos 2º e 3º 
Ciclos de Freiria. Nesta escola, ao longo do 
tempo, assumiu diversos cargos, inclusive a 
direção da escola. Em simultâneo, foi cate-
quista, ajudando na preparação dos jovens 
para o sacramento do crisma. A 14 de ju-
nho de 1995, foi mãe de Mariana Jacinto e, 
em 7 de maio de 1999, de Ricardo Jacinto. 
Sempre teve o sonho de fazer voluntariado 
em África e acabou por convidar a sua filha 
Mariana para partilhar esse sonho.

“Passar fazendo o bem”
Sobre a sua experiência de missão, em 
2019, partilha na primeira pessoa: “Depois 
de tempos e contratempos, eis que chegou 
a oportunidade e vontade de realizar o meu 
sonho: comemorar o seu jubileu e, em vez 
da festa habitual, comuniquei à família que 
gostaria de fazer voluntariado. Contactei as 
Irmãs das Servas Nossa Senhora de Fátima 
e comecei a preparação: reuniões com o Si-
mão da ProSocial e preparação missionária, 
com a FEC. Esta preparação revestiu-se de 
particular importância, pois tratava-se de 
abraçar uma experiência nova, para a qual 
era preciso ‘crescer’ em conhecimento e es-
piritualidade interior por forma a superar 
os desafios e obstáculos da missão. Somos 
batizadas e enviadas! Fazendo eco das pala-
vras do Papa Francisco, partimos no dia 31 
de julho, rumo a Luanda, usando as nossas 
férias de um modo especial e com a certe-
za de que todos temos dons, que só terão 
sentido pleno, se forem partilhados gratui-

tamente com os outros. Quando aterrámos 
em Luanda sentimos um frio na barriga, 
não porque a aterragem tivesse sido brus-
ca, mas porque estava prestes a começar a 
maior aventura das nossas vidas! Depois de 
uma rápida visita à Escola Luiza Andaluz 
e Nossa Senhora de Fátima, no Bairro Ro-
cha Pinto, foi tempo de recuperar energias 
para a viagem que se adivinhava. No dia 
seguinte, rumámos a Cassongue, Kwanza 
Sul, que fica a cerca de 500 Km de Luanda. 
As estradas já não são só de terra batida, 
mas de terras diferentes, com paisagens de 
cortar a respiração, mas também de inquie-
tar o coração. Vimos macaquinhos à beira 
do rio Kwanza a tomar o seu pequeno-al-
moço, deliciámo-nos com papaias à beira 
da estrada e bebemos o nosso desejado café 
expresso. Finalmente, depois de seis horas 
de viagem e de algumas peripécias che-
gámos a casa das Irmãs, em Cassongue. 
Fomos muito bem acolhidas, sentíamo-
-nos em casa. Ao que parece, chegámos 

Cristina Eiras, da ProSocial

“Foi uma experiência 
que jamais esqueceremos”
Cristina Eiras nasceu a 16 de fevereiro de 1969, na Maternidade Alfredo da Costa, em 
Lisboa. É licenciada em Ensino, na variante de Matemática e Ciências Naturais, pelo 
Instituto Superior de Ciências Educativas. No verão de 2019, esteve em missão em 
Angola, com a ProSocial (ligada às Irmãs Servas Nossa Senhora de Fátima). 

na melhor altura! Era a festa da Paróquia 
de S. José. Cantámos, dançámos e prová-
mos os primeiros pratos típicos angolanos. 
Sentimos um pouco o que é ser diferente. 
Aqui eramos nós a diferença. De seguida, 
começaram as nossas explicações de Inglês 
e Matemática, sempre com uma audiência 
muito interessada e atenta, que nos encheu 
de alegria e motivação. Chegámos a estar 
três horas seguidas a dar apoio, eles diziam 
que não estavam cansados e que tinham que 
aproveitar, pois íamos estar pouco tempo. 
No final da semana, foi tempo de regres-
sar a Luanda, acompanhadas de uma an-
golana, que nos ia aculturando. Visitámos 
o Museu da escravatura e a Baia de Ango-
la, outras realidades… A 10 de agosto de 
2019, foi dia de começar as aulas de apoio 
de Inglês e Matemática no Bairro Rocha 
Pinto, onde conhecemos novas caras e rea-
lidades que nos tornaram ainda mais ‘ricas’. 
Com os professores partilhámos materiais 
que levámos e a seguinte frase de Saint-

-Exupéry: ‘Aqueles que passam por nós, 
não vão sós, não nos deixam sós. Deixam 
um pouco de si. Levam um pouco de nós’. 
É este o nosso sentir. Foi uma experiência 
que jamais esqueceremos… pelas pessoas 
que nos acolheram, pela cultura que nos 
foi transmitida, pelas paisagens que África 
tem para oferecer e por todos os momentos 
que vivenciámos. Voltámos mais humil-
des, sensatas, pacientes e atentas ao próxi-
mo. Percebemos que temos muitas coisas, 
mas que são dispensáveis; aquilo que não é 
dispensável são as pessoas! Regressamos a 
Portugal com o coração cheio de alegria e 
tristeza! Mas mais convictas que é por aqui 
o caminho. Como diz a madre fundadora 
da Congregação, Luiza Andaluz: ‘Passar 
fazendo o bem à imitação do Mestre Di-
vino, tornar felizes os que nos rodeiam, que 
doce programa de Vida!’”.

texto por Catarina António, FEC | 
Fundação Fé e Cooperação
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Leitura do tempo 
em que vamos
O livro ‘Leitura do tempo em que vamos’ é 
uma reflexão de D. António Couto, Bispo 
de Lamego, onde defende que “conceitos 
como responsabilidade, liberdade, alteri-
dade, sociabilidade, hospitalidade, man-
damento, obediência ganhem hoje novas 
tonalidades e articulações. E também se 
compreende bem, neste patamar, o suporte 
líquido das ideologias do género, eutaná-
sia...”, salienta a sinopse da obra, publicada 
pela Alêtheia Editores. “O mundo em que 
vivemos mostra-se nebuloso e sombrio, es-
corregadio e líquido, sem rostos, sem refe-
rências, sem pradarias, sem caminhos, sem 
fontes e sem céu. Parece que também sem 
chão. É um mundo assente no senhor «eu» 
penso, quero, posso, mando, compro, sou 
visto. «Eu» em nominativo, dono de tudo, 
sozinho no meio de objetos, que não se 
recebe de ninguém: sem umbigo, portanto 
sem mãe; sem fé, portanto sem Deus; ex-
cesso e abcesso de autonomia, sem nenhu-
ma heteronomia, alteridade ou exteriorida-
de. Sete biliões de senhores e de solidões 
alérgicas”, acrescenta.

À PROCURA DA PALAVRA

DOMINGO V COMUM ANO A
“Eu, porém, digo-vos: 
Todo aquele que se irar contra o seu irmão 
será submetido a julgamento?”

Mt 5, 22

Um salto para o alto pelo P. Vítor Gonçalves

SIGLAS | CEC - Cânticos de Entrada e Comunhão, vol. I-II, Secretariado Nacional de Liturgia | CN - Cantoral Nacional para a Liturgia, Secretariado Nacional de Liturgia – Serviço Nacional de 
Música Sacra, Fátima 2019. | OC - Carlos Silva, Orar Cantando, Secretariado Nacional de Liturgia, Fátima 2014. 

DEPARTAMENTO 
DE LITURGIA DO 
PATRIARCADO 

DE LISBOA

SUGESTÃO CULTURAL

Já o filme “Corpus Christi”, do rea-
lizador polaco Jan Komasa, caminha 
para o seu epílogo quando o jovem 
saído do reformatório que assumiu 
o papel de padre daquela aldeia, 
trespassada por uma tragédia, inicia 
a missa com estas palavras: “Eu sou 
um assassino. Eu matei. Matei nos 
meus pensamentos. Matei no que 
fiz. Matei no que não fiz. Sabem 
no que somos bons? Em desistir das 
pessoas. Em apontar o dedo para 
elas. Perdoar não significa esquecer. 
Não significa fingir que não acon-
teceu. Perdoar significa amar. Amar 
alguém apesar da sua culpa. Não 
importa que culpa.”
No alto da montanha, Jesus apresen-
ta seis antíteses como um salto em 
frente e para o alto da lei que Israel 
guardava como tesouro. Uma lei que 
era colocada diante do homem, para 
que ele a pudesse escolher, como 
bem diz o livro de Ben-Sirá: “Se qui-
seres, guardarás os mandamentos: 
ser fiel depende da tua vontade.” 

Tem na sua base o que S. Agostinho 
descreverá como “livre arbítrio”, a 
possibilidade que existe em todo o 
homem normal de dizer sim ou não. 
Mas também S. Agostinho fala de 
uma liberdade maior (libertas) que 
conduz o homem a realizar-se na 
harmonia, na gratuidade, numa al-
tura que toca o infinito. Assim, a lei 
de Israel, e de modo peculiar os man-
damentos, são apresentados por Je-
sus como preparação para a medida 
maior e a transbordar da vida de Deus 
em nós. “Ouvistes o que foi dito…
Eu, porém, digo-vos”!
Jesus inicia este contraponto com o 
quinto mandamento: “Não matarás!” 
Não se trata apenas da agressão fí-
sica ou da eliminação de alguém. O 
homicídio parte sempre do coração: as 
palavras, os olhares, a excomunhão, 
a impossibilidade de reconciliação, 
que geram distância e indiferença são 
“pequenas-grandes mortes”. É pre-
ciso desarmar os corações. Recusar a 
facilidade de destruir quem fez o mal. 

No fundo, como insiste Jesus, o outro 
é um irmão: por quatro vezes assim 
é referido. Então, a possibilidade de 
reconciliação é o único caminho que 
liberta da prisão da morte. Porque 
quem está morto não é aquele que 
fez o mal mas aquele que recusa a re-
conciliação. Ela é mais importante até 
do que o acto religioso de fazer uma 
oferta a Deus: pode o Pai acolher com 
alegria a oferta de um filho que odeia 
o irmão?  
Não basta “não matar”; é preciso “dar 
vida”. Promovendo o encontro com a 
verdade, denunciando as prisões do 
egoísmo e do facilitismo, cultivando a 
proximidade e a atenção mútua, par-
tilhando os bens e os dons mútuos, 
recusando desistir dos outros. Assim 
o fez o “falso padre” naquela comuni-
dade ferida. Assim o fazemos quando 
não defendemos apenas ideias mas 
nos gastamos, e gastamos tudo, para o 
maior bem de todos. O salto para o alto 
que o Evangelho propõe é difícil. Mas é 
aquele que levanta a nossa vida!

DOMINGO VII DO TEMPO COMUM – ANO A (23 DE FEVEREIRO) 

CÂNTICO

Eu confio, Senhor (Cantarei ao Senhor) 

Por vossa imensa bondade 

O templo de Deus é santo 

Sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai 

Se vos amardes uns aos outros 

Quero cantar o vosso nome 

COMPOSITOR

F. Silva 

A. Cartageno 

C. Silva 

C. Silva 

F. Silva 

A. Cartageno 

CEC II 39 

CEC II 41 

OC 92 

OC 274 

CEC I 164 

CN 851 

FONTEUSO LITÚRGICO 

Entrada 

Entrada 

Ofertório 

Comunhão / Ofertório 

Comunhão 

Pós Comunhão / Final 
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Segunda-feira, dia 17
Ciclo ‘O prazer de Ler e Pensar’, que 
reúne especialistas nos domínios da 
literatura e da espiritualidade cristã, 
na Capela do Rato, em Lisboa, das 
18h15 às 20h00 

Grupo de Teatro Musical Religioso 
(GTMR) promove a iniciativa ‘Se-
gundas às 20h’, com a palestra de 
Joana Liberal, no salão do Centro 
Comunitário da Paróquia da Parede

Terça-feira, dia 18
Visita Pastoral à Paróquia de Car-
naxide, no âmbito da Visita Pastoral 
à Vigararia de Oeiras, por D. Daniel 
Henriques, Bispo Auxiliar de Lisboa, 
até dia 23

Visita Pastoral à Paróquia de Oei-
ras, no âmbito da Visita Pastoral à 
Vigararia de Oeiras, por D. Américo 
Aguiar, Bispo Auxiliar de Lisboa, até 
dia 23

Quinta-feira, dia 20
Missa no Hospital Dona Estefânia, 
em Lisboa, às 16h30, por ocasião 
do centenário da morte de Santa 
Jacinta, presidida pelo Cardeal-
-Patriarca, D. Manuel Clemente (a 
partir das 15h00, está prevista uma 
conferência)

Apresentação do livro ‘A Igreja é 
Comunhão’, da autoria do padre 
Ricardo Figueiredo, na Igreja do Sa-
grado Coração de Jesus, em Lisboa, 
às 21h15, pelo padre Tiago Neto

Sexta-feira, dia 21
Oração do Rosário, seguida de Mis-

AGENDA SEMANAL [17 a 23 de fevereiro] 

Editorial

INSISTIR PELA VIDA
P. Nuno Rosário Fernandes, diretor
p.nunorfernandes@patriarcado-lisboa.pt

sa, na Igreja dos Anjos, às 17h30, 
por ocasião do centenário da morte 
de Santa Jacinta
 
Encontro do Cardeal-Patriarca de 
Lisboa com os Autarcas, no âmbi-
to da Visita Pastoral à Vigararia de 
Oeiras, na capela da Santa Casa da 
Misericórdia de Oeiras, às 21h30

Sábado, dia 22
Visita ao quarto de Santa Jacinta, 
no atual Mosteiro das Irmãs Claris-
sas, na Estrela, pelas 14h00, e, às 
15h30, decorre a oração do Rosá-
rio, na Capela dos Milagres

Missa por ocasião do centenário da 
morte de Santa Jacinta, presidida 
pelo Cardeal-Patriarca, D. Manuel 
Clemente, às 16h30, na Basílica da 
Estrela

48.º Encontro Inter-Diocesano de 
Catequistas da zona centro, cen-
trado nas ‘Linguagens da Fé na 
Catequese com Adolescentes’, no 
Centro Catequético, em Fátima, 
até dia 23

Semana de Estudos sobre da Vida 
Consagrada, com o tema ‘Consa-
grados para Evangelizar’, no Cen-
tro Pastoral Paulo VI, em Fátima, 
até dia 25 

Domingo, dia 23
Papa Francisco preside, pelas 
10h45 (menos uma em Lisboa), a 
uma Missa, por ocasião do encon-
tro de reflexão e espiritualidade 
‘Mediterrâneo, fronteira de paz’, 
que decorre em Bari 

to. É preciso “uma sociedade palia-
tiva”, afirmou D. Manuel Clemente, 
no passado Domingo, referindo que 
“quando uma sociedade entra por 
esses caminhos, como infelizmente já 
se verifica nalgumas que já foram por 
aí, dizendo, ao princípio, que era só 
situações extraordinárias e especiais 
e depois essa mentalidade suicida 
alarga-se a toda a sociedade, que se 
torna ela própria suicidária também”. 
Exemplo disso é a Holanda, onde 
desde 2002 está legalizada a euta-
násia e onde se debate, agora, a dis-
tribuição gratuita de um comprimido 
letal a pessoas com idade superior a 
70 anos que estejam ‘cansadas de vi-
ver’. A notícia foi divulgada há pouco 
dias atrás e a mesma referia um estu-
do que apontava haver naquele país 
um grupo da população com mais de 
55 anos que “tem desejo de morrer 
consistente e ativo”, apesar de esta-
rem em perfeitas condições de saúde. 
Como se pode banalizar assim?
É preciso que um Estado não desista 
das pessoas, facilitando aquilo sobre 
o qual não deve poder decidir sem 
ouvir a voz do povo.

desistir da vida, alguma coisa falhou 
à sua volta e tantas vezes podemos 
ter falhado nós, no acompanhamen-
to que não demos, no amor que não 
partilhámos, na proximidade que não 
tivemos, no cuidado que não pres-
támos. Não sou capaz de imaginar 
como é o sofrimento de cada um da-
queles que passa pela dor, interior ou 
exterior. Porém, sou capaz de com-
preender esse sofrimento e, em so-
lidariedade, enquanto sentimento de 
partilha, procuro ajudar, nas minhas 
limitações e no que me é pedido, 
aliviar no que posso aliviar.  Tenho a 
consciência de nem sempre conseguir 
estar perto como gostaria. No entan-
to, sei que não podemos desistir, e é 
preciso insistir sempre pela vida.
No contexto atual do nosso país, está 
marcado para a próxima quinta-feira, 
20 de fevereiro, o debate e votação 
de quatro projetos de lei com vista 
à legalização da eutanásia, apresen-
tados pelo PS, Bloco de Esquerda, 
PAN e Os Verdes. A eutanásia não é 
resposta, não é solução para o so-
frimento. É preciso dar as condições 
necessárias para aliviar o sofrimen-

É preciso insistir pela vida. A vida é 
dom gratuito que nos é dado, não 
nos pertence. E percebemos isso 
porque vamos vendo que a vida não 
acontece como tantas vezes quere-
mos ou desejamos. Porque não está 
nas nossas mãos, e ainda bem que 
não está! Somos tão incoerentes e 
nunca estamos satisfeitos com o que 
temos. Se temos pouco, queremos 
mais, mas se temos mais, queremos 
ter ainda mais, porque não temos 
limite na nossa vontade. Por isso, 
penso: ainda bem que não temos 
o total controlo sobre a nossa vida, 
porque nem sempre o que queremos 
é o que nos convém, já o lembrava o 
Apóstolo São Paulo. 
Mas, vem isto a propósito da neces-
sidade de insistir pela vida. A vida 
que nos é dada é para ser vivida, com 
o que temos. E mesmo que não te-
nhamos as melhores condições, ou 
até a melhor saúde, é preciso lutar 
para que a vida seja o melhor possí-
vel, isto é, que se proporcione a me-
lhor qualidade de vida possível, em 
qualquer situação. Significa isto, que 
quando alguém desiste ou tende a 


