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“O MUNDO PRECISA DA FAMÍLIA CRISTÃ”
No encontro com a Pastoral Familiar, em Paço de Arcos, no âmbito da Visita Pastoral à Vigararia de 
Oeiras, o Cardeal-Patriarca de Lisboa considerou que “o projeto matrimonial cristão é essencial para 
que sociedade não se desfaça”. pág.02

D
es

ta
qu

e

D
IO

G
O

 P
A

IV
A

 B
R

A
N

D
Ã

O

A irmã Paula Carneiro apresenta a 
recém-criada Fundação Bento 
Menni e, sobre a eutanásia, 
apela a “mais discussão” para 
“clarificação das lingua-
gens e das consciên-
cias”. pág. 08
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“SE ME PERGUNTAREM SE 
QUERO SOFRER, DIREI QUE 
NÃO, MAS NÃO GOSTARIA 
QUE ME ELIMINASSEM”
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Eutanásia: “A atitude correta é estar ao lado
de quem sofre”, lembra Cardeal-Patriarca
O Cardeal-Patriarca de Lisboa considera que o tema da legalização 
da eutanásia “não se pode tratar de ânimo leve”. “A atitude correta que 
devemos ter é estar ao lado de quem sofre, para que essa última fase da 
sua vida – com tudo aquilo que os cuidados paliativos também podem 
e devem fazer, quando generalizados e aplicados –, seja uma fase posi-
tiva”, referiu D. Manuel Clemente, em declarações à Agência Ecclesia.
A Assembleia da República agendou para dia 20 de fevereiro o debate 
dos projetos do BE, PS, PAN e PEV sobre a despenalização da euta-
násia em Portugal. O Cardeal-Patriarca lembrou que está em causa “a 
vida, o seu significado, sobretudo quando está mais fragilizada”. “[A 
despenalização da eutanásia] Pode ser episodicamente aprovada, mas 
nós cá estamos, como seres humanos, nesta frente comum por uma 
humanidade melhor”, garantiu, destacando que a prioridade é que a 
sociedade seja “toda ela paliativa”, ou seja, uma sociedade “que abriga, 
que acolhe, que envolve”.
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Visita Pastoral à Vigararia de Oeiras: encontro com a Pastoral Familiar

“PROJETO MATRIMONIAL CRISTÃO É ESSENCIAL
PARA QUE SOCIEDADE NÃO SE DESFAÇA” 
As paróquias têm de “levar muito a sério” a Pastoral Familiar, considerou o Cardeal-Patriarca de 
Lisboa, num encontro com esta pastoral, no âmbito Visita Pastoral à Vigararia de Oeiras. Na igreja 
de Paço de Arcos, D. Manuel Clemente sublinhou que “quando a Igreja for, realmente, uma família 
de famílias, é um enorme serviço que presta à sociedade”.
texto e fotos por Diogo Paiva Brandão

O Cardeal-Patriarca de Lisboa convidou 
os agentes de Pastoral Familiar da Viga-
raria de Oeiras a “fazerem da Igreja uma 
família de famílias” e a “não desistirem do 
projeto matrimonial cristão”. “Deus não 
desiste deste mundo, e a resposta de Deus 
a este mundo são as famílias dos que se ca-
sam no Senhor. Coragem, porque o mun-
do precisa da família cristã”, manifestou D. 
Manuel Clemente, num encontro no âmbi-
to da Visita Pastoral. Na igreja de Paço de 
Arcos, na noite do passado dia 31 de janeiro, 
o Cardeal-Patriarca sublinhou que “o pro-
jeto matrimonial cristão é hoje tão impor-

tante para que a nossa sociedade não se des-
faça”. “Quando a Igreja for, realmente, uma 
família de famílias, é um enorme serviço 
que prestamos à sociedade. Porque aquilo 
que começou em Jesus Cristo, quer na pers-
petiva familiar, quer nas outras perspetivas 
evangélicas, mudaram a sociedade. Quando 
isto é a sério, funciona. E, como costumo di-
zer, tem dois mil anos de garantia”, frisou.

A realidade familiar 
na vida de Jesus
D. Manuel Clemente tinha começado a 
sua intervenção recordando que a família 

raria de Oeiras, o Cardeal-Patriarca refor-
çou que “a Igreja de Jesus Cristo, a partir 
da própria experiência que emana de Jesus 
Cristo, é exatamente isso, uma família”. 
“Ou seja, um lugar onde nós crescemos uns 
com os outros e uns para os outros”, apon-
tou. Neste sentido, lembrou a sua partici-
pação nos dois Sínodos dos Bispos sobre 
a Família, que decorreram em Roma, em 
2014 e 2015, e que deram origem à exor-
tação apostólica ‘Amoris laetitia’, do Papa 
Francisco, sobre o amor na família. “Foi 
interessante, porque no início não estava 
muito claro e depois foi-se afirmando, e 
veio no documento final com grande de-
senvolvimento, o facto de na própria vida 
de Jesus Cristo a realidade familiar ser tão 
importante. Se olharmos para a vida de Je-
sus Cristo – em que nós, cristãos, vemos a 
própria vida de Deus neste mundo, de uma 
maneira exemplar e paradigmática, para 
todos crescermos como filhos de Deus e 
irmãos uns dos outros –, Jesus Cristo não 
aparece assim crescido e feito. Jesus aparece 
numa família: tem a sua Mãe, que O conce-
be de Deus, tem José, que o adota e o acom-
panha ao longo da sua vida, e Jesus, até aos 
30 anos, vive nesse ambiente familiar. É aí 
que Ele faz o seu percurso humano”, des-
tacou, apontando que “a Igreja é a família 
de Deus”. “É muito interessante, e muito 
importante, perceber que Jesus vai transpor 
para esta outra família mais larga, que se 
constitui em torno do seu Pai, de Deus Pai, 
aquilo que aprendeu no seio familiar. Ele, 

é “a primeira vinculação social que nós te-
mos”. “É algo que temos que cuidar e le-
var muito a sério. Nós não existimos sem 
família, não vimos a este mundo, nem se-
quer sobrevivemos bem, sem termos estes 
laços, estas vinculações, de origem. Nós 
não somos apenas indivíduos, somos sujei-
tos em relação”, referiu, sublinhando ainda 
que “pessoa significa um ser em relação”. 
“Mas isto aprende-se e depende muito do 
ambiente em que crescemos. É exatamente 
por isso que a realidade familiar é indispen-
sável”, observou.
Aos agentes de Pastoral Familiar da Viga-

NOVE REALIDADES 
DE PASTORAL FAMILIAR 
NA VIGARARIA DE OEIRAS
No encontro com o Cardeal-Patriarca de Lisboa, foram apresentadas nove ações 

de Pastoral Familiar que decorrem nas 13 paróquias da Vigararia de Oeiras.

CPM - CENTROS DE PREPARAÇÃO PARA O MATRIMÓNIO | Existem CPM’s organizados em todas as 
paróquias da vigararia, normalmente feitos por casais, embora alguns padres também assumam. Tem a missão 
de apresentar o casamento cristão e o sacramento, mas sobretudo apresenta Deus e a sua Igreja, de forma 
a que os noivos possam descobrir a sua importância.

CPB - CENTROS DE PREPARAÇÃO PARA O BATISMO | Em 2019, houve 589 batismos na vigararia, 

incluindo a quatro adultos. A logística da preparação dos batismos é diferente de paróquia para paróquia, 
mas apoiam-se no livro ‘Vamos batizar o nosso filho’, da Pastoral Familiar do Patriarcado de Lisboa. Rea-
lizam reuniões com os pais e padrinhos, visando que assumam um compromisso, com Deus e com a Igreja, 
de educar a criança na fé cristã, e querem desafiar os pais à experiência de uma vida nova.

FRATERNIDADE MISSIONÁRIA VERBUM DEI | Presente em Oeiras e Paço de Arcos, acompanham 
famílias nas diferentes etapas da vida, em três campos: quando uma família começa (noivos), conhecendo 
a sua história, as expectativas e resistências, e propondo um grupo; casais com tempo de caminho e fi-
lhos, oferecendo tempo de formação, oração pessoal e partilha; e finalmente, os filhos, através do ‘Guitar 
Camp’, uma escola de guitarra que pretende transmitir a fé através da música.

MOVIMENTO APOSTÓLICO DE SCHOENSTATT | Promove, nas paróquias de Linda-a-Velha, Caxias, 
Paço de Arcos, São Julião da Barra e Nova Oeiras, mas também, através de missionários, em Algés-
-Miraflores, Porto Salvo e Oeiras, a campanha ‘Mãe Peregrina nas Famílias’, que visa levar Nossa Senhora 
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por exemplo, vai-se chamar a si próprio Es-
poso, vai chamar os outros seus irmãos, vai 
dizer que a Igreja é uma edificação. Ou seja, 
Jesus vai extravasar para a Igreja, para a fa-
mília dos filhos de Deus, aquilo que apren-
deu na família de Nazaré”, reforçou.

“Sem a família, a sociedade 
não funciona”
Lembrando que, antigamente, o “divórcio 
era prática corrente”, o Cardeal-Patriarca 
manifestou que “o que Jesus propõe contra-
riava os usos e costumes da época”. “Creio 
que, dois mil anos depois, estamos na mes-
ma situação. Mantermo-nos com Jesus, na 
vontade de Deus, e fazermos agregados fa-
miliares sólidos, onde se ultrapassam todas 
as contradições que são próprias da existên-
cia, é hoje um desafio tão grande como foi 
há dois mil anos, no tempo em que Jesus 
o proclamou, contrariando aquilo que era 
vulgar na época, quer entre judeus, quer en-
tre romanos. Quando Jesus diz essa verdade 
sobre o matrimónio, ‘Não separe o homem 
o que Deus uniu’, dizia-o em contraste com 
as sociedades judaica e romana, cuja vincu-
lação matrimonial era frágil”, observou.

Neste encontro com os agentes da Pasto-
ral Familiar, que contou também com a 
presença de D. Daniel Henriques, Bispo 
Auxiliar de Lisboa, e dos párocos das 13 
paróquias da Vigararia de Oeiras, o Car-
deal-Patriarca frisou ainda que a esperan-
ça média de vida subiu de 40-50 anos, há 
algumas gerações atrás, para os atuais 80 
anos. “A longevidade, hoje, é o que nunca 
foi, ao longo da história da humanidade. 
Isto enriquece a família, a Igreja, a socie-
dade, na medida em que as bases são só-
lidas e o acompanhamento é persistente. 
Sem família, sem esta familiaridade natural 
– que depois se eleva, com Jesus Cristo, a 
esta sobrenaturalidade da família de Deus 
–, sem estas relações, a sociedade não fun-
ciona”, alertou D. Manuel Clemente, des-
tacando “os desafios muitos grandes, não só 
pela longevidade e pela coexistência de ge-
rações”, mas também “pela integração dos 
mais novos, dos de meia-idade e dos mais 
velhos”. “São enormes os problemas que 
temos que refletir, mas só conseguiremos 
resolvê-los se crescermos e fortalecermos o 
método familiar que nos forma como pes-
soas”, garantiu.

às famílias e às periferias, e dar-lhe um lugar digno. São cerca de 600 as famílias da vigararia que recebem 
Nossa Senhora, mensalmente, durante 48 horas.

CAMINHO NEOCATECUMENAL | Organizam-se com base em comunidades. Essencialmente, são fa-
mílias que celebram em conjunto e têm uma vida em conjunto. A nível familiar, os casais são chamados 
a rezar as Laudes ao Domingo de manhã, com os filhos, e diariamente em casal. O ritmo do Caminho 
Neocatecumenal assenta em três pilares: Eucaristia, Palavra e convívio.

EQUIPAS DE NOSSA SENHORA | Na Vigararia de Oeiras, este movimento espiritual conjugal está divi-
dido em três sectores, tendo, no total, 40 equipas, representando 213 casais e 2 viúvos, acompanhadas 
por 31 conselheiros espirituais. O objetivo é ajudar os casais a viver plenamente o seu sacramento do 
Matrimónio, anunciando ao mundo os valores do casamento cristão.

ALPHA - CURSO PARA CASAIS | Desenvolvido por Nicky e Sila Lee, evangélicos, pretende que os 

casais aprofundem o relacionamento num curso para casais, de base cristã, em sete sessões, sobre: as 
bases e alicerces; a comunicação; como resolver conflitos; o perdão; a nossa educação; a sexualidade; e as 
linguagens do amor. Desde 2016, foram 61 os casais da vigararia que fizeram, ou estão a fazer, o curso.

FAMÍLIAS COMVIDA | É uma resposta da diocese – numa parceria da Pastoral Familiar, da Cáritas Dio-
cesana e da Universidade Católica – aos múltiplos desafios das famílias. É um serviço que visa apoiar as 
famílias, nas várias fases do ciclo da vida de um casal. Desenvolve-se através de uma rede integrada de 
apoio, com quatro valências: acolhimento; orientação; acompanhamento; e encaminhamento.

GESCUTA | O gabinete de escuta é uma associação privada, aprovada pelo Patriarcado de Lisboa, que 
apoia qualquer pessoa em crise ou sofrimento, por doença ou solidão, luto, falta de rendimento es-
colar ou profissional, desesperança, mau relacionamento com os outros ou consigo mesmo. Chegou 
recentemente à Paróquia de São Julião da Barra, pelos pedidos de ajuda da linha de Cascais, e tem dez 
voluntários.

VIGARARIA DE OEIRAS QUER CONTINUAR A PROPOR
“O MODELO DE FAMÍLIA QUE A IGREJA OFERECE”
O sacerdote responsável pela Pastoral Familiar da Vigararia de Oeiras assegurou que 
as 13 paróquias da vigararia querem continuar a propor o projeto matrimonial cristão. 
“A família encontra-se em crise. Perante esta certeza, não podemos deter-nos em 
condenações e fazer de conta que nada nos diz respeito. Assumindo o modelo de 
família que a Igreja nos oferece, não podemos deixar de o propor e trabalhar para que, 
a partir de experiências familiares sólidas e alicerçadas na fé, este modelo seja acolhido 
por muitas outras”, garantiu o padre António Tavares, no início do encontro vicarial com 
o Cardeal-Patriarca, D. Manuel Clemente, no âmbito da Visita Pastoral.
Este sacerdote, que é também pároco de Laveiras-Caxias, lembrou que a Pastoral 
Familiar “é uma realidade que interpela a todos”, onde “os casais que se assumem como 
protagonistas e responsáveis”. “Não acredito que as estruturas, isoladamente, sejam 
a resposta. Ajudam, é certo, e importa conhecê-las para que possam servir melhor”, 
frisou. Neste sentido, para o padre António Tavares, “tudo quanto afeta a família 
inquieta-nos”. “Ao personalizarmos as respostas, através da escuta e do acolhimento de 
cada situação, a tranquilidade e a alegria de viver em comum pode regressar. Não temos 
soluções codificadas em conselhos ou imposições doutrinais. Basta-nos que as famílias 
saibam que caminhamos com uma solicitude que a todos oferecemos, particularmente 
quando os ‘casos’ surgem. Com isto, pretende-se que as famílias se assumam como 
protagonistas da Pastoral Familiar e que todas as famílias saibam que urge pensar a vida 
familiar e reunir-se para a tornar feliz”, desejou.
O sacerdote responsável pela Pastoral Familiar da Vigararia de Oeiras assumiu ainda 
que este encontro vicarial com o Cardeal-Patriarca, no âmbito da Visita Pastoral, traz 
“um novo alento” a esta pastoral. “A nossa Pastoral Familiar vicarial pretende ser um 
serviço de atenção integral aos problemas familiares em todas as suas dimensões, à luz 
da antropologia cristã e da verdade sobre o matrimónio e a família”, terminou o padre 
António Tavares. 

“Todas estas organizações de Pastoral Familiar que aqui foram apresentadas, estes 
movimentos e estes grupos que enriquecem as nossas comunidades cristãs, tudo isto 
é indispensável, porque, no fundo, o que está a fazer, é ‘pegar’ no programa familiar 
cristão, como o próprio Jesus Cristo o viveu e nos ensina a viver, para que a sociedade 
se mantenha como tal. Os desafios, para as nossas comunidades cristãs, são imensos. 
Tudo isto é um enorme encargo pastoral e tem de ser o dia-a-dia das nossas comuni-
dades cristãs”, manifestou o Cardeal-Patriarca, em Paço de Arcos.
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A Câmara Municipal de Odivelas cedeu uma parcela de terreno, em direito de superfície, à Fábrica da Igreja de 
São Pedro de Caneças – representada pelo pároco, padre Fernando André (à direita, na foto) –, para a construção 
de uma creche. A cedência do terreno, localizado junto à Praceta de São Carlos, permite ao Centro Comunitário 
Paroquial de Caneças a candidatura ao programa PARES 2.0 que, sendo aprovada, visa aumentar em 84 vagas de 
creche a resposta no espaço geográfico da União de Freguesias de Ramada e Caneças.

EM FOCO

“A Conferência Episcopal, em conjunto com as outras instituições religio-

sas e com a sociedade, continua a reafirmar a sua oposição à eutanásia.”

Padre Manuel Barbosa, porta-voz da Conferência Episcopal Portugue-
sa, à Renascença 

“Quando alguém está cercado pelo desespero devemos estender-lhe a 

mão em vez de facilitar o suicídio.”

Pedro Afonso, médico psiquiatra, presidente da Associação dos Médicos 
Católicos Portugueses

FRASES QUE MARCAM

Tweets da Semana

Papa Francisco @Pontifex_pt

“A pessoa sai da solidão 
não se fechando em auto 
lamentações, mas invo-
cando o Senhor, porque 
o Senhor ouve o grito de 
quem está abandonado.”

“O #Evangelhodehoje (Lc 
2,22-40), festa da Apre-
sentação do Senhor, 
mostra-nos o estupor de 
Maria, José, Simeão e 
Ana diante do que ocor-
ria sob os seus olhos. A 
capacidade de maravi-
lhar-se torna fecundo o 
encontro com o Senhor.”

“Aquele que mantém os 
olhos em Jesus, aprende 
a viver para servir. Não 
espera que os outros 
comecem, mas vai em 
busca do próximo. #Vi-
daConsagrada”

D. Manuel Clemente @patriarcalisboa

“Agradeçamos hoje e 
sempre, a quem para 
nós foi e continua a ser 
anjo e estrela, que nos 
chamam ao encontro 
de Jesus e nos ilumi-
nam o caminho e o lo-
cal.”

“«Não se elimina o so-
frimento com a morte: 
com a morte elimina-se 
a vida da pessoa que 
sofre». http://bit.ly/eu-
tanasia_notaCEP”

“A Universidade é uma instituição central para que o futuro não seja marcado pelo sonambulismo 

da desgraça, mas pelo contrário se constitua na luz da defesa dos valores inclusivos, ecuménicos 

e justos do humanismo.”

Isabel Capeloa Gil, reitora da Universidade Católica Portuguesa, na Mensagem para o Dia da 
UCP (2 de fevereiro)

“Os consagrados dão testemunho por si, nesta doação. Não damos propriamente coisa, mas 

damo-nos, que é o ponto central da missão.”

Padre Paulo Coelho, religioso dehoniano, a propósito da Semana do Consagrado 2020, à Agência Ecclesia

saranunes@patriarcado-lisboa.pt

saranunes@patriarcado-lisboa.pt
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O Papa João Paulo II, em 1995, ou seja, há 
25 anos, alertou para o mal que a cultura 
a que chamou de morte estava a difundir. 
Quando matar um ser humano aparece na 
lei como uma coisa não condenável, temos, 
claramente, leis injustas, ou mesmo, iníquas.
Ninguém nega que “as opções contra a 
vida nascem, às vezes, de situações difíceis 
ou mesmo dramáticas de profundo so-
frimento, de solidão, de carência total de 
perspectivas económicas, de depressão e de 
angústia pelo futuro.” (EV 18) Contudo, há 
algo de não natural, algo de errado, quando, 
no aborto ou na eutanásia, alguém decide 
sobre si ou sobre outro e considera que de-
terminada vida não é digna de continuar. 
Nenhum ser humano pode decidir se outro 
ou ele mesmo tem dignidade. A dignidade 
pertence à pessoa, não lhe é atribuída nem 
pelo próprio nem pela sociedade e muito 
menos pelo Estado.
A confusão é grande. Há poucos anos, dois 
ministros holandeses numa carta conjunta 
ao seu parlamento diziam que “a autono-
mia está em risco de se tornar um conceito 
oco se um indivíduo que considera que a 
sua vida está completa não puder aca-
bar com a sua vida com a ajuda de outras 

pessoas”. Se esta frase para quem tem fé é 
inadmissível, ela, infelizmente, reflete hoje 
o pensar de muita gente. De onde vem esta 
soberba humana que pretende colocar a 
autonomia acima da dignidade e se julga 
capaz de decidir que uma vida está com-
pleta? Vem, creio eu, do que São João Paulo 
II chamou “eclipse de Deus”. Como disse 
o Santo Papa polaco, “quando declina o 
sentido de Deus, também o sentido do ho-
mem fica ameaçado e adulterado” (EV 22).
Nesse sentido, como não voltar a estar triste 
diante de novas investidas de políticos que 
pretendem piorar as coisas e querem de 
novo legalizar a eutanásia? Este facto de-
nota uma fragilidade social enorme. Como 
é possível que num mundo tão desenvolvi-
do como o nosso, que não se compara, em 
termos de recursos, com o que se passava 
há 100 anos, se considere impossível tomar 
conta de um idoso ou de um doente? O que 
nos falta não são recursos materiais, mas 
algo de outra ordem, da ordem do amor e 
do sentido da vida. “Chega-se assim a uma 
viragem de trágicas consequências, um 
longo processo histórico, o qual, depois de 
ter descoberto o conceito de «direitos hu-
manos» — como direitos inerentes a cada 

pessoa e anteriores a qualquer Constituição 
e legislação dos Estados —, incorre hoje 
numa estranha contradição: precisamente 
numa época em que se proclamam solene-
mente os direitos invioláveis da pessoa e se 
afirma publicamente o valor da vida, o pró-
prio direito à vida é praticamente negado e 
espezinhado, particularmente nos momen-
tos mais emblemáticos da existência, como 
são o nascer e o morrer.” (EV 18)
Mas não tem de ser assim.
Em primeiro lugar, devemos desenvolver 
em nós e em todos os que pudermos (pen-
so em pais, professores, jornalistas, pessoas 
públicas, etc.) uma sensibilidade tal que re-
corde que um idoso ou doente é antes de 
mais nada uma pessoa.
O Papa Francisco, que tem alertado para 
o perigo da globalização da indiferença, 
na sua mensagem para o Dia Mundial do 
Doente, que se celebrará no próximo dia 
11 de fevereiro, diz: “qualquer interven-
ção diagnóstica, preventiva, terapêutica, 
de pesquisa, tratamento e reabilitação há 
de ter por objetivo a pessoa doente, onde 
o substantivo «pessoa» venha sempre antes 
do adjetivo «doente». Por isso, a vossa ação 
tenha em vista constantemente a dignidade 
e a vida da pessoa, sem qualquer cedência 
a atos de natureza eutanásica, de suicídio 
assistido ou supressão da vida, nem mes-
mo se for irreversível o estado da doença” 
(Mensagem para o Dia do Doente 2020).

Mas também devemos levantar a voz e fa-
zer ver a injustiça das leis que desprotegem 
a vida e agir para que os projetos de lei que 
vão nessa direção não passem e que as leis 
que já são sinais da cultura da morte sejam 
substituídas por leis justas. 
Será que os cristãos também sucumbiram 
à cultura da morte? Se ainda não estamos 
completamente adormecidos, levantemos 
a voz, mostremos o nosso compromisso 
com Deus e com a vida humana. Saiamos 
da nossa zona de conforto e façamos tudo 
o que pudermos para salvar vidas, para 
acompanhar os que sofrem, para dizer aos 
senhores deputados que não têm o direi-
to de declarar legítimo matar uma vida 
humana, seja em que condições for: nem 
aborto, nem eutanásia, nem pena de morte.
Procuremos não ficar inertes. O Papa 
Francisco, que tantos, mesmo não crentes, 
ouvem, ainda há poucos meses, dizia num 
tweet: “A eutanásia e o suicídio assistido 
são uma derrota para todos. A resposta a 
que somos chamados é nunca abandonar 
aqueles que sofrem, não desistir, mas cui-
dar e amar para restaurar a esperança” (2 de 
Junho 2019).

sequências, todo o mal que a coberto da 
Eutanásia se tem espalhado em países 
como a Bélgica e a Holanda.
11. Só um grande debate nacional pode 
esclarecer estas consequências. E só a 
Iniciativa Popular será capaz de levantar 
esse debate.
O Parlamento prepara-se para aprovar 
a lei silenciosamente. Por isso a voz de 
cada um é fundamental – para travar a 
eutanásia!
Salvar o planeta é preciso! Mas para isso 
é preciso salvar o Homem!

*Presidente da Federação Portuguesa pela Vida

1. O Parlamento prepara-se para legali-
zar a morte a pedido – Eutanásia. Fo-
ram apresentados 4 projetos de Lei (BE, 
PAN, PEV e PS) que, face à composição 
política daquele, têm condições para ser 
aprovadas de imediato.
2. É dever de todos nós opormo-nos a 
tão odiosa lei. Seria uma lei que em vez 
de remeter para os cuidados médicos, 
manda matar. Trata-se de uma lei fratu-
rante, que nega a Solidariedade para com 
os mais vulneráveis e doentes, que nega o 
Humanismo e a medicina.
3. A vida não se referenda. Mas uma lei 
que atenta contra a Vida não pode ser 
aprovada. E só a força do Povo pode fa-
zer travar tal lei.
4. Para travar a lei foi preparada uma Ini-
ciativa Popular de Referendo na qual o 
Povo pede à Assembleia da República 
que rejeite tais projetos e continue a pro-
teger a vida humana.

5. Para esta Iniciativa Popular de Refe-
rendo, a partir de hoje, estão disponíveis 
os impressos para recolher assinaturas. 
Basta descarregar o impresso no site “to-
daavidatemdignidade.pt” e pedir a ami-
gos e colegas que a subscrevam. Naquele 
impresso estão todas as informações para 
o entregar na sede de Campanha. Tam-
bém a podem subscrever online em (Pe-
tição Publica). 
São necessárias 60.000 subscrições. Cada 
um é responsável pela sua, e por todos 
aqueles que estão à sua volta. O prazo de 
recolha de assinaturas irá para além do 
dia 20 e será publicamente anunciado 
(talvez até final de Março)
6. O Parlamento, agendou para o dia 20 
de Fevereiro o debate na generalidade, 
da Eutanásia. Seria muito relevante que 
nesse dia pudéssemos contar com milha-
res de assinaturas.
7. Nesse dia 20 de Fevereiro, sairemos à 

rua para, em frente ao Parlamento, mos-
trarmos (das 12h:30min às 14h:30min) a 
nossa oposição à lei da morte a pedido e 
a toda esta violência.
8. Queremos uma Sociedade que cuide. 
Não queremos uma Sociedade que mate. 
Dizemos Sim à Vida em qualquer cir-
cunstância.
Todas as vidas têm Dignidade, todas 
merecem cuidados de saúde, carinho, 
respeito e amor. A eliminação de vidas 
humanas que se diz “a pedido” é uma vio-
lência para aquele que a ela se sujeita. É a 
última violência em vida.
Uma Sociedade com tais práticas, no 
tempo, gera novas formas de violência e 
destruição.
9. Dizemos “Sim à Vida” por isso lança-
mos a Iniciativa Popular contra a Euta-
násia. Não pactuamos com a violência e 
destruição.  Defendemos a nossa vida e a 
das gerações futuras.   
10. Desafiamos todas as pessoas de valo-
res, a que se empenhem nesta luta de co-
ração aberto à Vida. Trata-se de uma lei 
que tem efeitos para todos os cidadãos. 
Precisamos de conhecer bem as suas con-

Isilda Pegado*

LEI DA MORTE A PEDIDO  
(EUTANÁSIA) Como travar?

P. Duarte da Cunha

Sim à vida. Não à indiferença, não à eutanásia



www.vozdaverdade.org

Jesuítas têm novo provincial 
O padre Miguel Almeida, de 52 anos, é o novo provincial da 

Província Portuguesa da Companhia de Jesus, sucedendo ao pa-
dre José Frazão Correia. O sacerdote toma posse a 20 de junho
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Refugiados
Criar comunidades 
de hospitalidade
O diretor-geral do Serviço Jesuíta aos Re-
fugiados ( JRS) desafiou as paróquias do 
Patriarcado de Lisboa a tornarem-se “co-
munidades de hospitalidade” para com os 
refugiados. “As comunidades de hospita-
lidade são uma realidade que já existe nas 
comunidades cristãs em Portugal, em que 
queremos ativar para esta dimensão do 
acolhimento que o Papa Francisco desa-
fia, desde há vários anos, para que criemos 
condições de acolhimento do outro, do mi-
grante, do refugiado”, referiu André Costa 
Jorge, ao Jornal VOZ DA VERDADE, à 
margem das Jornadas de Formação do Cle-
ro de Lisboa, que decorreram de 28 a 30 de 
janeiro. Este responsável, que desde outubro 
de 2018 é também coordenador da PAR – 
Plataforma de Apoio aos Refugiados, refere 
que esta rede quer trabalhar de uma forma 
“mais inovadora, melhorando processos e 
envolvendo mais, de uma forma genuína 
e gratuita, aqueles que querem participar 
neste processo”. “Da nossa parte, enquanto 
estrutura, queremos garantir um conjunto 
de necessidades efetivas para o acolhimento, 
mas pedindo às pessoas das paróquias, en-
cabeçadas pelo seu pároco, a vitalidade e a 
capacidade de mobilizar recursos, energias, 
pessoas que queiram ser essas ‘comunidades 
de hospitalidade’, isto é, gente que é capaz de 
acolher com um sorriso, de conversar, des-
pender algum tempo e um pouco das suas 
vidas a estas pessoas que chegam e não co-
nhecem nada”, exemplifica.
André Costa Jorge sublinha ainda que o ob-
jetivo é “facilitar o processo de integração” 
dos refugiados. “O desafio do acolhimento 
remete para o desafio da integração. A Eu-
ropa vai ter de contar com os seus migrantes 
para o futuro. É uma evidência, uma neces-
sidade e uma realidade, mas que necessita 
de pessoas neste processo, para que não haja 
ilhas, nem guetos, que impedem a comuni-
cação entre as pessoas. É necessário criar 
pontes”, assinala o diretor-geral do JRS.

Dia 15, em Lisboa
FNO quer inspirar
na fé católica
Professores universitários, um apresentador 
de rádio, um comandante da Marinha e um 
Bispo são alguns dos 12 oradores da 7ª edi-
ção do Faith’s Night Out, a 15 de fevereiro, 
sábado, às 19h00, no Centro de Congres-
sos de Lisboa, sobre ‘A Idade dos Porquês’. 
Organizada, desde 2013, pelas Equipas de 
Jovens de Nossa Senhora, esta iniciativa 
visa “inspirar na fé católica”. “O conceito do 
evento consiste numa noite descontraída ao 
longo da qual 12 oradores dão testemunho e 
partilham a sua perspetiva da Fé. As inter-
venções, cada uma com a duração máxima 
de 7 minutos, são marcadas tanto pela sim-
plicidade como pela assertividade”, assinala 
um comunicado.
Informações e bilhetes: 
www.faithsnightout.com

‘Gestão e Liderança’, na UCP
Cardeal-Patriarca incentiva
à participação em curso
O Cardeal-Patriarca dirigiu uma carta 
às comunidades paroquiais e às institui-
ções sociocaritativas, onde faz um apelo à 
participação na 2.ª edição do curso ‘Ges-
tão e Liderança para Dirigentes Eclesiais’, 
promovido pela Universidade Católica Por-
tuguesa (UCP), tendo em vista a “prestação 
de serviço eclesial que desejamos cada vez 
mais qualificado”. “Afigura-se essencial para 
o aprofundamento da realidade orgânica 
da Igreja e da sua administração, enquan-
to realidade que vive no tempo a dimensão 
espiritual”, escreveu D. Manuel Clemente.
Contando com o apoio da ACEGE e o 
patrocínio da Fundação Amélia de Mello, 
esta formação tem início a 15 de abril e vai 
decorrer ao longo de 80 horas, uma vez por 
semana.

Tem início esta segunda-feira, dia 10 de fevereiro,  
o 2.º Semestre da Escola de Leigos, instância  
formativa do Instituto Diocesano para a Formação 
Cristã (IDFC), com o curso ‘Bíblia e Teologia’  
a decorrer em várias paróquias da diocese.

O Cardeal-Patriarca de Lisboa benzeu os res-
taurados sinos e carrilhões da Basílica de Ma-
fra, o maior conjunto sineiro do século XVIII no 
mundo. Foi na tarde do passado Domingo, 2 
de fevereiro, perante milhares de pessoas que 
se reuniram no Terreiro D. João V.

Escola de Leigos

Benzidos pelo Cardeal-Patriarca de Lisboa

Segundo semestre inicia
em cinco locais

Sinos e carrilhões da Basílica de Mafra
voltaram a tocar após duas décadas

São cinco os locais onde vai ter lugar 
a formação da Escola de Leigos: Ma-
fra (Escola Secundária José Saramago), 
‘Teologia I’, às segundas-feiras, às 21h00, 
com Juan Ambrosio; Rio de Mouro (salão 
paroquial), ‘Teologia I’, às quartas-feiras, 
às 21h00, por Joana Teixeira Duarte; Vila 
Franca de Xira (igreja matriz), ‘Teologia 
II’, às segundas-feiras, às 21h30, pelo pa-
dre Tiago Roque; Estoril (Igreja de San-
to António), sobre ‘Antigo Testamento’, 
às segundas-feiras, às 21h30, com orien-
tação de Cátia Tuna; e finalmente Santo 
Condestável (salão paroquial), ‘Teologia 
Moral’, às segundas-feiras, às 21h00, com 
Raquel Dias.
Vão também iniciar, nesta próxima sema-

“Os sinos estão intimamente relaciona-
dos com a vida do povo de Deus. São eles 
que assinalam o tempo da oração, reúnem 
o povo para as celebrações litúrgicas e ad-
vertem os fiéis quando se dá um aconteci-
mento importante”, observou D. Manuel 
Clemente, recordando que foi o primeiro 
Patriarca de Lisboa que foi a Mafra benzer 
os sinos e agora coube-lhe a si, “o décimo 
sétimo” Patriarca, voltar para esta cerimónia.
Já a ministra da Cultura, Graça Fonseca, 
enalteceu o “dia muito feliz e muito impor-
tante para o património de Portugal, que 
é hoje da humanidade”, enquanto o presi-
dente da Câmara Municipal de Mafra, Hé-
lder Sousa Silva, desejou que “os carrilhões 
e também os órgãos não se calem mais e 
nos propiciem concertos fantásticos”.
O Núncio Apostólico presidiu à Missa, 
antes de bênção, sublinhando o simbolis-

na, os Cursos Específicos, na Capela das 
Amoreiras (acerca das ‘Questões atuais 
de filosofia’, com Lurdes Sirgado Ganho) 
e no Centro Social Paroquial da Figueiri-
nha, em Oeiras (sobre A Igreja na Histó-
ria, orientado por Filomena Andrade), às 
segundas-feiras, às 18h30 e 21h30, res-
petivamente.
Informações: 916209919 
ou idfc@patriarcado-lisboa.pt

mo dos sinos, na Igreja e na sociedade. “A 
peculiaridade do som de cada sino faz do 
carrilhão uma imagem do que é o misté-
rio da Igreja, que pode ser comparada a um 
imenso e maravilhoso carrilhão”, declarou 
D. Ivo Scapolo.
Os 119 sinos e dois carrilhões, que deram 
os primeiros sinais de deterioração em 
2001, representam 200 toneladas de bron-
ze fundido e começaram por tocar o Hino 
nacional. 
fotos por Arlindo Homem
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Comunidade Vida e Paz tem nova diretora-geral 
Renata Ferreira, licenciada em Psicologia Clínica e Aconselhamento e que era diretora da Comunidade Terapêutica de 
Fátima, é a nova diretora-geral da Comunidade Vida e Paz, sucedendo a Henrique Joaquim, recentemente nomeado 
gestor nacional da Estratégia para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo 

Desde os grandes painéis sobre a Recon-
quista cristã, aos pequenos de figura avul-
sa, passando pelos exuberantes painéis de 
azulejos dos claustros e aos das Fábulas de 
La Fontaine, os diferentes tipos de azule-
jos do magnífico conjunto de São Vicente 
de Fora foram dados a conhecer aos cer-
ca de quarenta visitantes que participaram 
nesta iniciativa. Para além de serem intro-
duzidos a uma breve história do azulejo, 
elemento tão importante e característico 
da cultura portuguesa, abordou-se ainda 
o processo de fabrico do azulejo, as várias 
fases de produção que implicava e a eti-
mologia da palavra ‘azulejo’. Contou-se a 
História do Azulejo, mas também as his-
tórias neles representadas. A visita termi-
nou num espaço habitualmente fechado 

Primeiro Ciclo de Visitas Guiadas do Mosteiro

Conhecer os azulejos do Mosteiro de São Vicente de Fora
O mês de fevereiro iniciou-se no Mosteiro de São Vicente de Fora com a terceira visita temática do Primeiro Ciclo 
de Visitas Guiadas do Mosteiro. Realizada, como é habitual, a um sábado de manhã, a visita intitulada ‘A Azulejaria 
do Mosteiro’ revelou-se particularmente pertinente no mosteiro que possui a maior coleção de azulejaria barroca 
do país in situ, ou seja, no local original, e que corresponde à época dourada do azulejo em Portugal.

ao público: a antecâmara dos músicos com 
painéis de azulejos que representam a his-
tória de José do Egipto.
Mas não foi só de azulejos que tratou a vi-
sita, uma vez que a visita temática se deu 
a 1 de fevereiro, dia em que se assinalou o 
Regicídio de 1908, foi igualmente lembra-
do o atentado à família real portuguesa, que 
ocorreu no Terreiro do Paço e que culmi-
nou no assassinato do rei D. Carlos e do 
príncipe herdeiro D. Luís Filipe.
A próxima visita temática do Mosteiro rea-
liza-se no dia 15 de fevereiro e é dedicada ao 
tema dos ‘Enterramentos em São Vicente’. 
Os interessados devem enviar a sua inscrição 
para o email museu@patriarcado-lisboa.pt.

texto por Catarina Macedo

Missa para os Consagrados
“Vida religiosa é
profecia para a Igreja”
O Bispo Auxiliar de Lisboa D. Joaquim 
Mendes destacou a importância da vida 
consagrada para a Igreja. “A vida religiosa, 
mesmo envelhecida, é profecia para a Igreja, 
para o povo de Deus, para os jovens, neces-
sária para lhes abrir horizontes de futuro e 
de esperança”, referiu o prelado, na Missa 
para os Consagrados, na tarde do passado 
dia 2 de fevereiro. 
Na Sé Patriarcal, D. Joaquim Mendes re-
cordou que “a vida religiosa brota do seio do 
povo de Deus, da Igreja, das famílias, igrejas 
domésticas, que formam a comunidade cris-
tã”, e que “amadurece e caminha quando os 
jovens e os idosos caminham juntos”. “Con-
temporaneamente ao fenómeno crescente 
do envelhecimento social, cresce também o 
número de anciãos na vida consagrada, mas 
estes não podem desistir de sonhar, nem cair 
na tentação de se isolarem”, alertou ainda o 
Bispo Auxiliar de Lisboa.

O Secretariado Diocesano de Lisboa do Movimento da Mensagem de Fátima 
está a organizar um ‘Tríduo de Oração’, entre 20 e 22 de fevereiro, para  
assinalar o centenário da morte de Santa Jacinta Marto.

Centenário da morte de Santa Jacinta
assinalado em Lisboa

O Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, 
vai receber, no dia 20 de fevereiro – Festa 
Litúrgica dos Santos Francisco e Jacinta 
Marto –, o início das celebrações que as-
sinalam o centenário da vidente de Fáti-

ma. A partir das 15h00, no hospital onde 
a pastorinha viria a morrer, em 1920, está 
prevista uma conferência e, às 16h30, a 
Missa, que será presidida pelo Cardeal-
-Patriarca de Lisboa D. Manuel Cle-
mente. No dia seguinte, sexta-feira, 21 de 
fevereiro, as celebrações prosseguem na 
Igreja dos Anjos, às 17h30, com a Ora-
ção do Rosário, seguida de Missa. 

J – JESUS. Jesus começa com a primeira letra 

de Jacinta. Jesus é o maior amigo da Jacinta. 

Jacinta quer ser amiga de Jesus até ao fim.

A – ADORAR Deus. O Pai, o Filho e o Espírito 

Santo. Que alegria tear Deus à mão, trazer Deus 

no coração.

C – CÉU para todos. “Vão muitas almas para o 

inferno, por não haver quem reze e se sacrifique 

por elas”.

I – IGREJA. Família Feliz em Jesus Cristo. Toda 

a família humana seja Igreja.

N – NOSSA SENHORA: “Não ofendam mais 

SANTA JACINTA MARTO, NO CENTENÁRIO DA MORTE

Movimento da Mensagem de Fátima

No dia 22 de fevereiro, sábado, pelas 
14h00, na Estrela, está prevista a visita 
ao quarto onde esteve Santa Jacinta, no 
atual Mosteiro das Irmãs Clarissas, e, às 
15h30, decorre a oração do Rosário na 
Capela dos Milagres. Neste último dia 
do ‘Tríduo de Oração’, o Cardeal-Pa-
triarca de Lisboa vai presidir à Missa, às 
16h30, na Basílica da Estrela. 

a Deus Nosso Senhor, que já está muito ofen-

dido”.

T – TERÇO- Nas 6 aparições, Nossa Senhora 

pediu: “Rezem o TERÇO todos os dias.”

A – AMAR todos. ALIVIAR o Coração de Deus 

e o Coração de Nossa Senhora pelos pecados 

de toda a humanidade. DESAGRAVAR Jesus e 

Maria pelos pecados da humanidade.

A Jacinta não perdia um, nem uma ocasião, de 

fazer um sacrifício pela conversão, pela salva-

ção, pelo Céu dos pecadores.

Reflexão do Pe. Lereno
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Irmã Paula Carneiro, presidente da Fundação Bento Menni

EM PORTUGAL, “AINDA ESTÁ MUITO INSÍPIDA
A INTERVENÇÃO” NA PREVENÇÃO DA SAÚDE 

A presidente da Fundação Bento Menni, irmã Paula Carneiro, sublinha a importância da prevenção 
da doença mental, sobretudo na adolescência e juventude, e apresenta a fundação recém-criada. Em 

entrevista ao Jornal VOZ DA VERDADE, por ocasião do Dia Mundial do Doente (11 de fevereiro), esta 
religiosa Hospitaleira critica a “desconexão de linguagens” que existe quando se fala em eutanásia, e 

sublinha que a possibilidade de oferecer cuidados em fim de vida “é um direito que nos assiste”.
entrevista e fotos por Filipe Teixeira

O que esteve na origem da criação da 
Fundação Bento Menni e qual a sua fina-
lidade? 
A fundação surge de forma completemen-
tar ao Instituto das Irmãs Hospitaleiras. 
É uma estrutura canónica e civil que tem 
como principal objetivo a intervenção na 
área da prevenção da saúde mental e, por 
outro lado, tem uma intervenção, a nível 
internacional, para a ajuda à cooperação e 
desenvolvimento de projetos missionários 
onde a congregação está presente.
Permite ser uma estrutura um pouco mais 
leve porque, de facto, o instituto é muito 
assistencial e tem estruturas hospitalares 
que têm uma sobrecarga enorme de ativi-
dade. A fundação é uma instituição que se 
pretende que esteja mais próxima das po-
pulações, para intervir, sobretudo, naque-
la primeira fase onde poderão aparecer os 
primeiros sinais de doença mental ou até 
prevenir nos estilos de vida das pessoas, na 

educação, na literacia relacionada com a 
saúde mental. 

Como é que o trabalho da congregação e 
da fundação é articulado, sobretudo nou-
tros países onde estão presentes?
Ao ser uma instituição civilmente reconhe-
cida, a nossa ideia é poder captar fundos, 
através de candidaturas, de forma a finan-
ciar projetos que sejam desenvolvidos pelas 
irmãs, em países em desenvolvimento. Es-
tou a pensar em Moçambique, Angola, Ti-
mor, mas não nos focarmos apenas aí. Ima-
ginemos que pode haver oportunidade de 
apoiar a Índia ou a China, com algum pro-
jeto… Pode ser a Fundação Bento Menni 
a lançar uma candidatura para obter esse 
financiamento e canalizá-lo via fundação 
internacional. É como se fosse um braço 
de um corpo. O nosso principal objetivo, 
ao nível da cooperação e desenvolvimento, 
é ver onde podemos ir captar fundos para 

enormes. As nossas campanhas visam mui-
to a aquisição de medicamentos, a forma-
ção com os profissionais, a capacitação para 
podermos vir a desenvolver um consultório 
e uma viatura.

Em Portugal, o que já está a ser feito pela 
fundação? 
A fundação foi apresentada no final do ano 
passado. Fizemos várias candidaturas para 
investirmos na literacia na saúde mental, 
na capacitação, na psicoeducação e alguns 
projetos não foram concretizados, em ter-
mos de financiamento. A nossa ideia é con-
tinuarmos a fazer as candidaturas e irmos 
para o terreno. No início do próximo ano 
letivo, em setembro-outubro, vamos ver se 
conseguimos entrar nas escolas. A ideia era, 
sobretudo, educar os jovens para estilos de 
vida saudáveis, para a própria gestão emo-
cional que os capacite e fortaleça para a 
frustração, para aquelas situações que nem 
sempre se aprende a lidar, na família.

A partir da sua experiência, o que ainda 
falta fazer na área da saúde mental, em 
Portugal?
Falando da forma como estamos estrutu-
rados, em Portugal, tem-se dado passos ao 
nível do tratamento na área assistencial e 
ao nível da reabilitação. Penso, no entan-
to, que ainda está muito insípida a inter-
venção relacionada com a área da preven-
ção da saúde mental e da capacitação dos 
jovens, na gestão de emoções positivas… 
Essa intervenção deve ser feita antes do 
adoecer. Uma depressão pode acontecer a 
qualquer um de nós, e para evitar chegar 
aí, há toda uma série de abordagens pre-
ventivas que podem ser feitas, até à própria 
gestão das emoções, do stress, dos projetos 
de vida. Hoje em dia, penso que somos le-
vados pelo correr das coisas e não temos 
tanto tempo para assimilarmos essas coisas. 
Isso leva-nos a ser um bocadinho mais frá-
geis. Ou nós aprendemos a lidar com isto, 
e aprendemos a ter estratégias de reflexão, 
de fortalecimento, ou então isto fragiliza-
-nos como pessoas, facilmente vulneráveis 

poder apoiar os projetos missionários.

Atualmente, que projetos já se encon-
tram a ser desenvolvidos?
Neste momento, estamos a fazer campa-
nhas de solidariedade com o objetivo de 
apoiar a fundação em Timor. O principal 
objetivo da congregação, em Timor, é uma 
intervenção próxima das populações, capa-
citando, sobretudo, jovens e adolescentes 
para lidar com algum sinal do aparecimen-
to da doença mental, e, por outro lado, a 
capacitação de profissionais já existentes. A 
presença das irmãs vai ser de ajuda e de tra-
balho com as populações. O nosso objetivo 
em Timor não é a construção de estrutu-
ras assistenciais. Percebemos, pelo levan-
tamento de diagnóstico que fizemos, que, 
efetivamente, era uma mais valia ter uma 
unidade móvel de psiquiatria, capaz de po-
der assistir as populações onde elas estão, 
porque Timor tem barreiras geográficas 

  
A irmã Paula Carneiro é a presidente da Fundação Bento Menni
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a situações de stress, de conflito. Isto nota-
-se muito na sociedade atual, nas famílias. 
Nota-se a vulnerabilidade das pessoas. Há 
muito campo na área da prevenção que co-
meça na gravidez. A nossa intervenção vai 
ser muito relacionada com os adolescentes 
e jovens, mas acho que temos que alargar as 
faixas etárias.

Como analisa a discussão atual, no deba-
te público, sobre a eutanásia?
A primeira coisa que me parece importante 
é que nem todos falamos a mesma lingua-
gem. Há uma desconexão de linguagens. 
Às vezes, empregamos o termo ‘eutanásia’ 
quando estamos a falar de uma má prática 
clínica. A discussão tem diferentes níveis. 
Muitas vezes, entramos numa linha de dis-
cutir a diminuição do sofrimento e apre-
sentamos a eutanásia como algo que possa 
resolver esse sofrimento quando, no fundo, 
nós não queremos eliminar o sofrimento. 
Eliminamos a pessoa. Na minha perspetiva 
não é a abordagem correta. 
Se queremos eliminar o sofrimento – e aí 
estamos todos de acordo, porque a digni-
dade da pessoa, na proximidade da morte, 
deve ser preservada e uma das áreas a pre-
servar é, efetivamente, a possibilidade de di-
minuir o sofrimento –, hoje em dia, temos 
possibilidade para fazer isso, com medica-
mentos e abordagens farmacológicas que 
nos permitem um controlo sintomático aos 
doentes e que permitem manter a qualida-
de de vida até ao fim. Mas não é só isso: é 
também toda a área comunicacional, da re-
lação, da espiritualidade... Uma abordagem 
a um doente em fim de vida tem que ser 
multifacetada. Ela não pode ser só voltada 
para o próprio – toda a intervenção tem 

que ser conjugada nas diferentes perspeti-
vas. Por outro lado, acho que a abordagem 
está a ser muito sobre a despenalização de 
algo que é o provocar a morte intencional-
mente de uma pessoa, e isto é grave! 
Há muitas formas de abordar esta ação, mas 
penso que a primeira situação seria: temos 
possibilidade de oferecer cuidados em fim 
de vida, com qualidade, a todas as pessoas? 
Este é um direito que nos assiste. O Servi-
ço Nacional de Saúde, na ‘Carta dos Direi-
tos e Deveres dos Doentes’, consigna, efe-
tivamente, o direito a uma morte digna. Se, 
efetivamente, eu tenho uma doença grave, 
incurável, progressiva, eu tenho que ter di-
reito a cuidados especializados de fim de 
vida. E estes cuidados não têm que ser fei-
tos apenas numa unidade de cuidados pa-
liativos. Podem ser feitos até num hospital 
geral, numa unidade de medicina… onde 
estiver a pessoa. E isto ainda não acontece. 
Neste tema da eutanásia, acho que deveria 
haver mais discussão para clarificação das 
linguagens, das consciências. Se me per-
guntarem se quero sofrer, direi que não, 
mas não gostaria que me eliminassem.

“A ASSISTÊNCIA ESPIRITUAL E RELIGIOSA É UM 
DIREITO DOS DOENTES”
Por ocasião do Dia Mundial do Doente, assinalado no dia 11 de fevereiro, o Departamento 
da Pastoral da Saúde do Patriarcado de Lisboa apela a uma maior informação sobre o 
direto à Assistência Espiritual e Religiosa no Hospital. Nos materiais que foram divulgados 
junto das paróquias da diocese, o departamento diocesano classifica como “urgente dar 
a conhecer aos cristãos os recursos que têm nos hospitais”. “Devem pedir [a presença do 
capelão] aos enfermeiros, tanto quanto possível, no início do internamento e insistir se, 
entretanto, o pedido não for atendido. A assistência espiritual e religiosa é um direito dos 
doentes. Os capelães estão nos hospitais para servirem e por isso devem ser incomodados, 
pois isso é uma alegria para quem serve”, salienta a mensagem.
Nos textos de apoio, o Departamento da Pastoral da Saúde especifica algumas orientações 
para aceder ao Serviço de Assistência Espiritual e Religiosa, e lembra que este serviço 
“é um direito do doente” e que cada um “tem o dever e o direito de solicitar a visita 
do assistente espiritual e religioso ou capelão aos enfermeiros de serviço”, ou, na sua 
impossibilidade, um “familiar ou alguém significativo”, destaca a nota. Nas orientações, 
é também feito o apelo para que o doente “tome a iniciativa” e que não fique “à espera 
que o assistente espiritual ou capelão passe pelas enfermarias ou alguém da capela”. “No 
hospital, o doente tem direito a viver e celebrar a fé”, destaca o texto. 

Descarregue os materiais preparados pela Comissão Nacional da Pastoral Social, por 
ocasião do XXVIII Dia Mundial do Doente em: www.ecclesia.pt/cnpastoraldasaude.

‘VOLUNTARIADO COM CARIDADE’ É O TEMA DAS 
PRÓXIMAS JORNADAS DE VOLUNTARIADO PASTORAL
O Departamento da Pastoral da Saúde do Patriarcado de Lisboa está a promover as 
Jornadas de Voluntariado Pastoral, com o tema ‘Voluntariado com Caridade’, que 
vão ter lugar no Centro Cultural Franciscano, no Seminário da Luz, no dia 15 de 
fevereiro, sábado, ao longo de todo o dia. Do programa, destaque para a conferência 
de abertura, às 9h00, sobre ‘Caridade: entre o amor e a 
ação’, por D. Américo Aguiar, Bispo Auxiliar de Lisboa, mas 
também ‘O papel do voluntariado cristão na construção da 
comunidade’, ‘O voluntariado ao encontro das periferias’, 
em especial nas prisões, nos hospitais e com os sem-abrigo, 
ou ‘Direitos espirituais dos doentes e acompanhamento às 
famílias que cuidam’, pelo padre Fernando Sampaio, diretor 
diocesano da Pastoral da Saúde.
Informações: jornadas.voluntariado2019@gmail.com.

Para apoiar a Fundação Bento Menni e 
para saber mais sobre o seu trabalho, 
visite o site das Irmãs Hospitaleiras, em 

www.irmashospitaleiras.pt.
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Quando eram pequeninos e dependiam 
dos pais para tudo, parecia muito exi-
gente, porque tudo girava à volta de-
les e não havia tempo nem cabeça para 
mais nada. Quando já andam, falam, 
percebem e vão à escola, uma primeira 
impressão de alívio transforma-se num 
novo desafio: o instinto de protegê-los, 
a tentação de achar que mais ninguém 
os compreende e que o mundo é hostil e 
ameaçador. A adolescência traz consigo 
uma robustez física e uma desenvoltu-
ra mental que poderiam dar uma trégua. 
Mas com ela vem a estranheza, um certo 
temor, a distância de idade, que parece 
um abismo precisamente na altura em 
que se queria estar mais próximo.
E quando os filhos já são grandes e se-
nhores das suas escolhas? Diz o sábio 
ditado, “filhos criados, trabalhos do-
brados”. Não há maior desafio do que 
ser companheiro de um filho adulto na 
estrada da vida. Sobretudo se for pe-
dido aos pais enfrentarem maus passos 
dos filhos, fraquezas, rupturas, traves-
sias solitárias. Aí, mais do que em qual-
quer dos momentos anteriores, é posta 
à prova a fé. Jesus contou a história do 
filho pródigo talvez a pensar nestes fi-
lhos. E nestes pais.
Ser pai e mãe de um filho adulto requer 
clareza sobre o destino e pés ao cami-
nho. Um filho precisa de um lugar para 
o seu regresso. E o lugar mais hospita-
leiro é um coração de peregrino. O filho 
volta e encontra um pai, uma mãe, que 
caminham. Essa é a juventude dos pais, 
que resiste às diferenças de idade. Uma 
humanidade que Cristo conquistou e 
venceu é um milagre de juventude.
A unidade de vida é uma herança pron-

ta a ser entregue a um filho adulto. Não 
somos nós que damos sentido às coi-
sas. A ligação que une tudo que existe 
e acontece é objetiva. A certeza de um 
desígnio, o desejo de conformar cada 
vez mais a vida ao significado último 
e de caminhar nesse significado dá aos 
pais uma fisionomia de homens e mu-
lheres novos, que um filho adulto em al-

E quando os filhos já são grandes e senhores 
das suas escolhas?

gum momento surpreenderá e desejará.
A esperança, essa certeza na vitória do 
bem que caracteriza os que se reconhe-
cem de Deus, permite que em tudo o 
positivo prevaleça, a centelha de bem 
seja valorizada e haja sempre um olhar 
limpo sobre um filho, vá por onde for. 
É preciso uma pobreza e uma simplici-
dade para conservar esta capacidade de 

ver o que há de bem no coração huma-
no. Porque nos filhos, como nos pais, 
a salvação virá sempre através do hu-
mano. É na humanidade, mesmo que 
ferida, perdida ou distraída, que vibra 
a notalgia do bem. E esse é o começo 
do regresso.

texto por Madalena Fontoura

ESCOLA DE PAIS – IV

Neste número, propomos dois textos importantes que falam dos frutos da proposta educativa. Num abraçamos esta alegria de 
partilhar a vida com um filho adulto que caminha grato pelo que lhe foi dado. Como diz a Madalena Fontoura: “A unidade de 
vida é uma herança pronta a ser entregue a um filho adulto.” 
No outro, apresentam-se os riscos de uma educação que não procura o sentido profundo da vida, evitando o sofrimento que 
surge naturalmente no caminho. Neste texto o Pe. Pedro Quintela oferece-nos este vislumbre, fruto da sua experiência de acom-
panhar tantas pessoas que vivem da forma mais dura este drama.
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Desde logo, há que nomear a gente mal-
-amada. Nesses que desde o começo da 
vida foram expostos ao mau tempo, infec-
tados de desamor, desprotegidos e pouco 
“livrados do mal...”. E penso nos que fo-
ram vitimas da traição dos adultos (natu-
ralmente muitos deles também peões das 
dis-torções herdadas das suas próprias cir-
cunstâncias pessoais). Há gente que nasceu 
e logo cresceu sozinha, sobrevivendo, ou 
pior, sob-vivendo. Sem que o pai regressas-
se a casa ao fim do dia senão para rebentar 
com tudo porque vinha bêbado, sempre. 
Sem que a “mãe” fosse sinónimo de “casa” 
porque estava por lá muito pouco, sabe-se 
lá porquê. Gente que só partilhou com os 

seus tristeza e silêncios. Muitos, também, 
os que viram mudar tantas vezes os “pilares, 
paredes e portas” dentro de casa, tantos fo-
ram os adultos que porta adentro viveram 
com a mãe ou com o pai sem serem a mãe 
ou o pai – devastando referencias, como se 
a vida estivesse sempre a ser despejada...; 
miudagem, ainda, arrasada pelas violências 
da gente grande, na idade e na maldade. Por 
exemplo, através de chocantes experiencias 
sexuais brutais e brutalizantes. E basta refe-
rir, como exemplo de degradação da relação 
educativa, o deixar os pequeninos expostos 
ao contágio malicioso das rimas de um 
qualquer cantor pimba. Acresce o que está 
à vista de todos: que as novíssimas gerações 
sofrem de como que de uma bulimia in-
formática, expressando-se assim a falta de 

comunicação e comunhão com e na família. 
Donde ecrãs de ilusões inundando a vida 
com ondas de excitação e tédio, e não raro 
pânico, restando a gulosa espontaneidade 
como bússola para todas as experiencias da 
vida. Aliás conduzindo-as, não raro, até aos 
baixios de uma vida sem propósito outro se 
não o de “tá-se bem”. Gente que antes de se 
poder dizer que se despistou, melhor se-
ria dizer que pouco frequentou de um am-
biente que testemunhasse como viver.
Ainda assim, parece-me poder-se di-
zer com justeza, que as pessoas capazes 
de grande violência não são as que viram 
muita violência (veja-se a santidade que, 
por vezes, os cenários de guerra manifes-

tam) mas, isso sim, que a máxima perver-
são consiste em ter-se atrás de si o nada 
e o vazio. Creio que os “muito perigosos” 
não tem origem nos bairros problemáticos 
ou nas etnias minoritárias. Não creio que 
o que os descreve seja terem crescido por 
entre berros e ameaças. Nesses ambientes 
ainda há, e tantas, relações de vizinhança e 
família. Antes, são as pessoas que não ti-
verem família, nem comunidade, aquelas 
nas quais a biologia de dois progenitores 
produziu uma criatura, a quem a socieda-
de oferece aparelhagem institucional para 
crescer (hospitais, escolas, dinheiro, subsí-
dios e guetos...) que transportam dentro de 
si o inspirador e perigoso frio que só gera 
ataque e caos. Veja-se a origem geográfica 
de alguns dos mais perigosos serial-killers 

Gente mal educada – despistes, 
riscos e (re)encontros!
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desta parte do mundo a que chamamos 
Ocidente: Noruega, Alemanha...
Mas avanço: parece-me que no excesso 
de intenção começam, não raro, os riscos 
paradoxais da má educação. No desejo de 
produzir filhos-felizes, filhos protegidos 
por todo o afecto do mundo, filhos-efica-
zes, filhos top, filhos que “não hão de sofrer 
o que eu sofri”... Lembro-me, a propósi-
to, da mãe da Ana e do Carlos, doméstica 
da sua própria casa e que, nas horas vagas, 
muitas, se especava do lado de fora da rede 
da escola primária, nos intervalos das aulas, 
a ver ambos os filhos a brincar, não fosse 
acontecer-lhes alguma coisa. E, de facto, 
aconteceu: mais tarde, já grandes, salta-

ram a vedação com que a mãe sempre os 
tentara domesticar... queriam ser livres, mas 
ambos se tornaram “dependentes”. É que 
não aprenderam, pelo menos não integra-
ram, a diferença entre fazer o que apetece 
e fazer o que se quer. Na verdade, incapa-
zes de consultar o que era mais autêntico 
nos seus corações em fuga, entregaram-se 
ao que parecia ser o mais abreviado atalho 
para a vida “gira”. De facto, rapidamente a 
alcançaram, mas apenas porque a vida não 
parara de “girar” em torno dos seus obsessi-
vos e esmagadores vazios.
Nota relevante para o tema do sofrimen-
to: grande, o dos pais, quando, obviamente 
por razões generosas, sofrem ansiosamen-
te, tentando evitar que os filhos sofram nos 
cruzamentos da vida. Por vezes, tantas ve-

zes, até os pais católicos, aqueles mesmos 
que ensinaram os seus filhos a fazerem o 
sinal da cruz desde a mais tenra idade, so-
nham que o seu filho se torne adulto sem 
conhecer a dor da cruz. E lembro-me de 
um rapaz muito valente, inteligente, atléti-
co que pelos 20 anos ingressou nos para-
quedistas. Capaz, muito capaz, de enfrentar 
o medo (físico), grande lutador nas arenas 
desportivas, mas completamente indefeso 
face à frustração, à angústia e ao sofrimen-
to moral, e à solidão. 
De facto, pergunto, que outra coisa mais 
relevante na educação senão preparar para 
“morrer”? Ou melhor, e dito pela positiva, 
que outra coisa permite a boa-educação se-
não encontrar, com os outros, antes demais 
a própria família, porque viver e a quem, e 
porquê, dar a vida?... Na verdade, que outra 
coisa fez Jesus, se não dar e ensinar a dar 
– a vida. Não a dar a vida provisoriamen-
te, ou em regime de voluntariado, ou en-
quanto o casamento for feliz, ou quando os 
“votos religiosos” trouxerem admiração face 
ao extraordinário da própria vida. Parece-
-me, na verdade, que a única maneira de o 
sofrimento não se tornar lugar de fecha-
mento, desespero e tortura é vivê-lo como 
com-paixão. Desse modo, “já não sou eu que 
vivo, é Cristo que vive em mim” – também a 
minha dor, oferecendo-me nela comunhão 
e esperança.
Creio que há gente que arriscou muito, de-
mais, não na grande aventura de navegar 
mas antes na arriscadíssima desventura de 
fugir: da busca de sentido e de verdade, de 
uma vida com sentido e porquê. Daí sobrar 
tantas vezes as agruras de uma omnipre-
sente insegurança, ou mesmo pânico, ten-
tando mascar-se de frivolidade como se se 
tratasse apenas de curtir mais um festival 
de verão.  
Ora, as pessoas que arriscaram e resisti-
ram muito na vida (não serão estas atitu-
des cara e coroa da mesma atitude face à 
existência?) tinham muita certeza na vida, 
no seu sentido. Também por isso, bendito 
seja Deus pelos que, educados por Cristo, 
na Igreja de Cristo, sabem dizer não ao im-
pério dos homologadas narcisismos da cul-
tura dominante, sempre em favor do sim ao 
(re)encontro com a casa onde aqueles que 
se descobrem bem-amados e bem educado 
sempre quererão habitar.
texto pelo Pe. Pedro Quintela 
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reiro de 2017 à casa das irmãs francis-
canas em Karangasso revelou toda a 
coragem da Irmã Gloria. Os pormeno-
res do que aconteceu nesse dia seriam 
revelados mais tarde numa entrevista a 
uma das religiosas que vivia na comu-
nidade no Mali.
Falando à rádio espanhola Cope, a 
Irmã Janet explicou que os terroristas 
pretendiam raptar outra religiosa, mais 
nova, mas foi a Irmã Gloria que pediu 
para ir em seu lugar. “Os homens en-
traram na sala, apontaram uma arma à 
irmã mais nova e chamaram as outras. 

Quando a Irmã Gloria percebeu que 
não se tratava apenas de um assalto, 
saiu”, explicou Janet aos jornalistas. “Os 
homens começaram a fazer perguntas e 
obrigaram-nas a trazer o passaporte… 
A Gloria percebeu que era um rapto e 
começou a conversar com eles, dizen-
do para não levarem a irmã mais jovem, 
que se precisassem de alguma coisa 
seria com ela.” Esse gesto altruísta re-
velou a personalidade da Irmã Gloria. 
“Nós vemo-la como uma heroína, por-
que se entregou pela irmã mais nova”, 
acrescentou ainda Janet aos microfones 

Desde Setembro de 2018 que não há 
qualquer notícia sobre a Irmã Gloria 
Cecilia Narvaez Argoti, uma colom-
biana, de 57 anos de idade, que per-
tence à Congregação das Franciscanas 
de Maria Imaculada. Nessa altura, foi 
divulgado um vídeo com a irmã e onde 
aparece também uma outra refém, a 
médica francesa Sophie Petronin. A 
Irmã Gloria aparece a solicitar a ajuda 
do Santo Padre para a sua libertação, 
agradecendo-lhe por “se ocupar” do seu 
caso e pedindo-lhe também para não se 
esquecer da situação da “senhora So-
phie Petronin, porque ela está muito 
doente”. 
O vídeo, a última prova de vida da irmã 
franciscana, termina com a religiosa a 
dizer que “faz todos os dias” a mala e 
prepara as suas coisas, pois “aguarda 
todos os dias” também pela sua liber-
tação. Desde então, já passaram cerca 
de vinte meses. 20 meses de silêncio. 
Anteriormente tinham sido divulgados 
dois outros vídeos, em Julho de 2017 e 
em Janeiro de 2018. Ambos foram en-
tendidos também como “prova de vida” 
que os terroristas estariam a produzir 
para o exterior, alimentando a expecta-
tiva de que as autoridades teriam esta-
belecido linhas de contacto para even-
tuais negociações com vista à libertação 
da irmã e dos outros reféns. Negocia-
ções que envolveriam pelo menos qua-
tro países: Colômbia, França, Espanha 
e Vaticano. O primeiro vídeo – divul-
gado pelo auto-proclamado “Grupo 
de Apoio ao Islão e aos Muçulmanos”, 
uma organização terrorista ligada à Al 
Qaeda –  é disso exemplo pois, são fil-
mados, além da irmã, outros cinco re-
féns estrangeiros, entre os quais Bea-
trice Stockly, uma missionária suíça, a 
francesa Sophie Petronin, o sul-afri-
cano Stephen McGowan, o australia-
no Elliot Kenneth Arthur e o romeno 
Iulian Ghergut.

O ataque
O ataque dos jihadistas de 7 de Feve-

da rádio espanhola. Também a família 
da Irmã Gloria a vê como uma verda-
deira heroína. A última vez que falaram 
com ela foi em Dezembro de 2016, dois 
meses antes do rapto. Na altura, Gloria 
Cecilia confessou que estava a planear 
regressar ao seu país, à Colômbia, e que 
iria pedir a transferência à sua comu-
nidade.

Ataque inexplicável
Para as populações locais, o sequestro 
revelou-se estranho e até inexplicável. 
Como pode querer fazer-se mal a um 
punhado de mulheres consagradas a 
Deus e ao próximo, e que estavam ali 
apenas a ajudar em áreas bem necessá-
rias, como o apoio na saúde, na alimen-
tação e na alfabetização? 
De facto, há mais de uma década que as 
Irmãs Franciscanas de Maria Imacula-
da desenvolviam a sua missão no Mali, 
procurando ajudar as populações mais 
carenciadas. O sequestro da irmã co-
lombiana é apenas um exemplo da vio-
lência extrema que tem estado a atingir 
as comunidades cristãs, não só no Mali, 
mas também nos países da região, com 
destaque para o Níger e o Burkina Faso. 
Há mais de mil dias que a Irmã Glo-
ria Cecilia Narvaez Argoti foi raptada 
por jihadistas na missão franciscana 
onde vivia e trabalhava em Karangas-
so. Ela é símbolo da Igreja perseguida 
neste país e, simultaneamente, em todo 
o continente africano que tem estado 
a viver tempos de violência incomuns 
contra a comunidade cristã. Neste dia 7 
de Fevereiro, em que se assinala o ter-
ceiro aniversário do rapto desta religio-
sa colombiana, a Fundação AIS apela 
às orações de todos os fiéis em todo o 
mundo por esta mulher que decidiu de-
dicar a sua vida a Deus e aos outros.

texto por Paulo Aido,
Fundação Ajuda à Igreja que Sofre

Desconhece-se onde está a Irmã Gloria, raptada em 2017

A vida pelos outros
Fez esta sexta-feira, dia 7, exactamente 1095 dias desde que a Irmã Gloria Narvaez Argoti foi raptada por 
jihadistas na missão franciscana onde vivia e trabalhava, em Karangasso, no Mali. Não se sabe onde  
está, não se sabe como está. Mas no Mali todos recordam esta irmã como uma verdadeira heroína. No  
dia do ataque, ela ofereceu-se aos terroristas para ser levada por eles em vez de outra irmã mais nova.

www.fundacao-ais.pt | 217 544 000
  

    

A Fundação AIS apela às orações por esta mulher 
que decidiu dedicar a sua vida a Deus e aos outros.

As Irmãs Franciscanas de Maria Imaculada 
ajudam as populações mais carenciadas.

A Irmã Gloria trabalhava 
em Karangasso, no Mali.
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Jornalista da Rádio Renascença, 
à conversa com Diogo Paiva Brandão

1. O Papa considera que o caminho para 
a felicidade passa por reconhecer-se pobre 
e “aceitar os próprios limites”. “Pobre em 
espírito significa pobre no mais íntimo e 
mais profundo de si, onde todos nos temos 
de reconhecer incompletos e vulneráveis”, 
referiu, na audiência-geral de quarta-feira, 
5 de fevereiro, ao refletir sobre a primeira 
das bem-aventuranças. No auditório Pau-
lo VI, no Vaticano, Francisco destacou o 
“poder da fraternidade, da caridade, do 
amor, o poder da humildade”, convidando 
a “procurar sempre a liberdade do coração, 
a que tem raízes na nossa própria pobreza”. 
“Todos somos pobres em espírito, somos 
mendigos. É a condição humana. O Reino 
de Deus pertence aos pobres em espírito. 
Há aqueles que têm os reinos deste mun-
do: têm bens e comodidades. Mas esses são 
reinos que terminam. O poder dos homens, 
mesmo os maiores impérios, passa e desa-
parece”, advertiu, sublinhando que também 
as fortunas desaparecem: “Ninguém leva 
nada consigo, as riquezas ficam cá”.

2. O Vaticano enviou “centenas de mi-
lhares de máscaras” para a China, para 
“ajudar a limitar a propagação da infeção 
por coronavírus”. Segundo um comunica-
do da Sala de Imprensa da Santa Sé, as 
máscaras foram enviadas para as provín-
cias de Hubei, Zhejian e Fujian. “Trata-se 
de uma iniciativa conjunta da Esmolaria 
Apostólica e do Centro Missionário da 
Igreja chinesa na Itália, com a colaboração 
da Farmácia Vaticana”, acrescenta a nota.
O vice-reitor do Pontifício Colégio Ur-
baniano, monsenhor Vincenzo Han Duo, 
em declarações ao jornal chinês ‘Global 
Times’, referiu esperar que as máscaras 

“cheguem onde são necessárias o mais 
rapidamente possível”, para que “as pes-
soas que sofrem da doença possam sentir 
a preocupação da Santa Sé”. “O mundo 
inteiro está unido para combater o vírus”, 
garantiu.

3. O Papa associou-se à celebração do 
Dia da Vida em Itália e insistiu na impor-
tância de proteger a vida humana desde o 
início até ao seu fim natural. “Espero que 
este dia seja uma oportunidade para reno-
var o compromisso de custodiar e proteger 
a vida humana desde o início até ao seu 
fim natural. Também é necessário com-
bater qualquer forma de violação da sua 
dignidade, mesmo quando está em jogo 
a tecnologia ou a economia, abrindo as 
portas para novas formas de fraternidade 
solidária”, afirmou Francisco, depois da 
oração do Angelus, na Praça de São Pedro, 
no passado dia 2 de fevereiro.
Na festa litúrgica da Apresentação do Se-
nhor, data em que a Igreja celebra o Dia 
Mundial da Vida Consagrada, o Papa 
saudou o “grande tesouro na Igreja daque-
les que seguem de perto o Senhor, profes-
sando os conselhos evangélicos”. “Gosta-
ria que todos nós, aqui juntos, na Praça, 
rezássemos pelos consagrados e consagra-
das, que trabalham tanto, muitas vezes de 
forma escondida”, pediu.

4. O Papa Francisco alertou os religio-
sos e as religiosas para o “olhar mundano” 
e para a “tentação que paira” na vida con-
sagrada que procura o “sucesso, a consola-
ção afetiva” e faz “o que quer”. “E sabemos 
o que acontece depois! Reivindicam-se 
os espaços próprios e os direitos próprios, 

deixamo-nos cair em críticas e murmura-
ções, indignamo-nos pela mais pequena 
coisa que não funcione e entoamos a la-
dainha da lamentação acerca dos irmãos, 
das irmãs, da comunidade, da Igreja, da 
sociedade”, advertiu Francisco, durante a 
homilia da celebração eucarística com os 
membros dos Institutos de Vida Consa-
grada e Sociedades de Vida apostólica, no 
âmbito do XXIV Dia Mundial da Vida 
Consagrada. Na Basílica de São Pedro, no 
passado dia 1 de fevereiro, o Papa falou na 
rotina e pragmatismo que tomam conta 
de um religioso ou religiosa, que “já não 
vê o Senhor”. “No seu íntimo, aumentam 
a tristeza e o desânimo, que degeneram 
em resignação. A vida consagrada, se per-
manecer firme no amor do Senhor, vê a 
beleza. Vê que a pobreza não é um esforço 
titânico, mas uma liberdade superior, que 
nos presenteia como verdadeiras riquezas 
Deus e os outros. Vê que a castidade não 
é uma esterilidade austera, mas o cami-
nho para amar sem se apoderar. Vê que a 
obediência não é disciplina, mas a vitória, 
no estilo de Jesus, sobre a nossa anarquia”, 
enumerou, a partir dos votos que os reli-
giosos fazem.
Como consagrados, indicou Francisco, 
“homens e mulheres que vivem para imi-
tar Jesus”, os religiosos “são chamados a 
tornar presente no mundo o olhar d’Ele, 
o olhar da compaixão, o olhar que vai à 
procura dos distantes, que não condena, 
mas encoraja, liberta, consola”. “Devemos 
pedir a graça de saber procurar Jesus nos 
irmãos e irmãs que recebemos. É aqui que 
se começa a praticar a caridade: no lugar 
onde vives, acolhendo os irmãos e irmãs 
com as suas pobrezas”, manifestou.

5. O Papa apelou à valorização dos mais 
velhos, numa intervenção que encerrou o 
I Congresso Internacional da Pastoral dos 
Idosos, no Vaticano, que contou com a pre-
sença de uma delegação portuguesa, onde 
se incluía D. Joaquim Mendes, Bispo Au-
xiliar de Lisboa e presidente da Comissão 
Episcopal Laicado e Família. “A desorien-
tação social e, em muitos aspetos, a indife-
rença e a rejeição que as nossas sociedades 
manifestam em relação aos idosos chamam 
não apenas a Igreja, mas todos, a uma re-
flexão séria para aprender a compreender 
e apreciar o valor da velhice”, sustentou. 
Francisco sublinhou que, no século XXI, a 
velhice se tornou “uma das marcas da hu-
manidade”, com uma inversão da pirâmide 
demográfica. “A enorme presença de ido-
sos constitui uma novidade para todos os 
ambientes sociais e geográficos do mundo”, 
observou, convidando a superar uma visão 
economicista, assumindo o património de 
“valores e significados” da “terceira e quarta 
idade”.
Em relação às comunidades cristãs, o Papa 
defendeu a alteração de “hábitos pastorais”, 
para poder responder à presença de muitos 
idosos nas famílias e comunidades. “Não 
existe apenas o passado, como se, para os 
idosos, houvesse apenas uma vida por trás 
deles e um arquivo bolorento. Não. O Se-
nhor pode e quer escrever com eles tam-
bém novas páginas, páginas de santidade, 
de serviço, de oração”, apontou, frisando 
que “os idosos também são o presente e 
o futuro da Igreja”. “A velhice não é uma 
doença, é um privilégio! A solidão pode ser 
uma doença, mas com caridade, proximi-
dade e conforto espiritual, podemos curá-
-la”, indicou o Papa.

1. 2.

3.

5.4. 

O Papa Francisco refletiu sobre a primeira das bem-aventuranças. Na semana em que o Vaticano enviou centenas de 
milhares de máscaras para a China, por causa do coronavírus, o Papa apelou à proteção da vida do início ao fim natural, 
alertou os religiosos e as religiosas para o “olhar mundano” e incentivou à valorização dos idosos.

“O Reino de Deus pertence aos pobres em espírito”
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A inspiração por detrás do X Encontro 
Cristão é narrada em Atos 28 e conta a 
forma como o Apóstolo Paulo, ainda pre-
so, foi recebido na ilha de Malta com uma 
“benevolência fora do comum”. E foi pre-
cisamente por esta vivência do bem, que o 
anfitrião deste Encontro, o presidente da 
Câmara Municipal de Sintra, Basílio Hor-
ta, começou o seu discurso: “Creio que o 
bem é a tranquilidade da nossa consciência, 
a capacidade de vivermos em paz. Mas é 
difícil chegarmos a esta paz. São Paulo di-
zia que é das lutas mais complexas, aquela 
que existe dentro de nós entre o bem e o 
mal. E nessa luta a única coisa que devemos 
dizer é pedir ao Senhor, como diz o Papa 
Francisco, que nos ilumine no caminho do 
bem”. O autarca partilhou ainda a alegria 
que sente por acolher “uma iniciativa de 

paz, de diálogo e de humildade”.

Instrumento nas mãos de Deus
Numa verdadeira experiência de partilha 
entre cristãos e continuando a apostar nes-
tas relações de reciprocidade baseadas na 
autenticidade do cristianismo, que permi-
tem esbater as diferenças e distâncias, líde-
res de várias comunidades cristãs e pessoas 
de bem subiram ao palco e incentivaram 
cada um a fazer da sua vida um testemunho 
da bondade de Deus. D. Daniel Henriques, 
Bispo Auxiliar de Lisboa, lembrou que de-
vemos ser como Moisés, fazer o Bem, sen-
do instrumento nas mãos de Deus: “O Pai 
convida-nos a abraçar a resposta misteriosa 
da cruz do seu filho, o seu mistério e a sua 
fecundidade. A dor e o grito diante do so-
frimento dos inocentes brota por si mes-

X Encontro Cristão conta com a presença do Presidente da República e esgota Olga Cadaval

Quando o Bem sobe ao palco
No dia 1 de fevereiro, o Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, teve casa cheia no 
X Encontro Cristão. Reunidos na mesma sala, sob o mote ‘Vive o Bem’, cristãos de 
várias denominações celebraram a Unidade e o amor a Jesus Cristo.  

mo do trigo bom que Deus semeou em 
cada um nós. Ou de onde pensamos que 
nos vem essa capacidade de chorar e de so-
frer, de nos compadecermos até pelo sofri-
mento de quem nem sequer conhecemos? 
Não será de um Deus que se compadece de 
quem sofre e à imagem e semelhança do 
qual fomos criados? Perguntemos: que ter-
ra somos? A que sementes somos recetivos? 
Que semente rejeitamos?”.

Caminho comum
Ao seu lado no palco, esteve também o 
presidente da Aliança Evangélica Portu-
guesa, António Calaim, que salientou a 
importância do Espírito Santo na vida de 
um cristão.  “Não podemos deixar de fazer 
a nossa parte”, afirmou, apelando ainda a 
que “todos possamos responder não à incli-

nação natural do Homem para o mal, pois 
somos chamados a viver vidas de verdade, 
de honestidade e integridade”. 
D. Jorge Pina Cabral, bispo da Igreja Lu-
sitana, o bispo Sifredo Teixeira, da Igre-
ja Metodista Portuguesa, Marta Correia, 
advogada e missionária em campos de re-
fugiados, e João Felizardo, que recordou o 
centenário do nascimento de Chiara Lu-
bich, fundadora do Movimento dos Foco-
lares, também partilharam com a plateia os 
seus testemunhos. Nesta noite de festa, o 
cardeal D. Tolentino Mendonça, fez ques-
tão de enviar um vídeo no qual mostrou a 
sua alegria por “podermos fazer este cami-
nho comum na salvaguarda da pessoa hu-
mana e da humanidade e juntarmos as nos-
sas vozes e coração numa oração”.

Atento aos sinais de Deus
A última palavra do Encontro foi dada ao 
Presidente da República, Marcelo Rebelo 
de Sousa, que num discurso empolgante 
afirmou que o ser cristão “não é uma abs-
tração”. “É estar atento aos sinais de Deus, 
é intervir no dia-a-dia em função desses 
sinais. Os melhores momentos da minha 
vivência como cristão foram os momentos 
em que tive tempo e disponibilidade para 
ouvir os outros”, referiu, reconhecendo ain-
da “o grande mérito deste Encontro, que 
junta comunidades diferentes que vivem o 
Cristianismo de forma diferente em alguns 
aspetos da sua vivência e que são capazes de 
se unir e ultrapassar o acessório em função 
do essencial”.
As partilhas foram intercaladas com mo-
mentos musicais, de dança e de teatro, uma 
criatividade que reflete a experiência de tra-
balho conjunto entre pessoas de várias de-
nominações cristãs que ao longo de quase 
um ano idealizaram este Encontro. 
De recordar que durante a tarde, realiza-
ram-se ainda vários workshops, para jovens 
e adultos, nos quais se abordou a vivência 
do Bem em vários quadrantes e dimensões 
da sociedade. 
O Bem subiu ao palco, que desça agora à 
cidade!

texto por Catarina Pombo e Marta Mesquita; 
fotos por Pedro Ferreira

Encontro Cristão de Sintra na internet  
https://encontrocristao.pt 

www.facebook.com/encontro.cristao.sintra
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Testemunho de duas 
vidas compartilhadas
No livro ‘Testemunho de duas vidas 
compartilhadas’, Eugénio Fonseca, 
presidente da Cáritas Portuguesa, reve-
la algumas das vivências, talvez pouco 
conhecidas até agora, que partilhou ao 
longo dos 42 anos de amizade e colabo-
ração com o primeiro Bispo de Setúbal, 
D. Manuel Martins, falecido em 2017. 
“Senti que a história precisava delas, 
por já ter sido amputada, por não ser o 
próprio a escrevê-las, pois seriam mais 
completas e enriquecidas”, sublinha o 
autor. O prefácio é assinado pelo ge-
neral Ramalho Eanes. “Conseguiu, D. 
Manuel Martins, ter uma vida cheia, 
uma vida boa, porque constitui verda-
deira referência inspiradora de todos 
quantos, genuinamente, se preocupam 
com a dignidade ‘de todos os homens e 
do Homem todo’”, refere, na obra pu-
blicada pela Paulinas Editora.

À PROCURA DA PALAVRA

DOMINGO V COMUM ANO A
“Vós sois o sal da terra. 
Mas se ele perder a força, com que há-de salgar-se?”

Mt 5, 13

Que sabor tem a tua vida? pelo P. Vítor Gonçalves

SIGLAS | CEC - Cânticos de Entrada e Comunhão, vol. I-II, Secretariado Nacional de Liturgia | CP - Ferreira dos Santos, Canto Perene, Secretariado Diocesano de Liturgia Porto | OC - Carlos 
Silva, Orar Cantando, Secretariado Nacional de Liturgia, Fátima 2014. | CN - Cantoral Nacional para a Liturgia, Secretariado Nacional de Liturgia – Serviço Nacional de Música Sacra, Fátima 2019. 
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Não gosto de coisas insonsas. E mui-
to menos de pessoas sonsas. E até 
porque o sal pode ser substituído 
por imensas ervas aromáticas, por 
especiarias inebriantes, quando não 
mesmo por um “piri-piri” ardente, o 
sabor da comida mistura-se com o 
sabor da vida. Precisamos que a vida 
tenha sabor, e entendo que, às ve-
zes, somos nós que o damos e, prin-
cipalmente, o descobrimos, se não 
desistimos de o procurar. Encanta-
-me a incarnação de Cristo que não 
deixou de parte nenhum dos nossos 
sentidos. Ele que viu e se deixou ver, 
ouviu e fez-se ouvir, saboreou e deu 
a saborear, cheirou e foi cheirado, 
tocou e foi tocado.
O sal e a luz que Jesus diz sermos 
todos, surge imediatamente a seguir 
às Bem-aventuranças no discurso da 
montanha, em S. Mateus. De algum 
modo estão a elas ligadas, pois se as 
vivemos autenticamente tudo tem 
mais sabor e mais luz. Há aqui uma 

proposta de re-criação, de uma vida 
que pode ser nova e é condição para 
a felicidade inesperada. Habituados 
a “felicidades” egoístas e insonsas, 
estaremos dispostos a arriscar um 
salto qualitativo na relação com 
Deus, com os outros e com o mun-
do?
Sabemos que o sal conserva e dá sa-
bor. Dá nome ao fruto do trabalho 
humano que se utiliza para comprar 
e vender. Serviu para assinalar alian-
ças de sal na Bíblia (Nm 18, 19; 2 
Cr 13, 5) exprimindo lealdade e fi-
delidade. Jesus diz que ele tem uma 
força que não pode perder-se, sob 
o risco de ser deitado fora e pisado. 
Trata-se do “sabor” de viver como 
Ele. É a vida saborosa, não certa-
mente fácil, dos que vivem como e 
com Ele a filiação e a fraternidade. 
Mas é possível os discípulos serem 
mesmo “sal da terra”?
E que dizer da luz? Primeira obra da 
criação. O nascimento de uma vida 

diz-se “dar à luz”. Uma ideia, uma 
invenção, uma descoberta é tam-
bém “trazer luz ou trazer à luz”! Ao 
Baptismo chamam os nossos irmãos 
orientais “Iluminação”. Ainda que a 
vida precise desta alternância de luz 
e escuridão que o sol e a rotação da 
terra nos proporcionam, ser “luz do 
mundo” é um campo imenso de res-
ponsabilidade. 
Uma fé sem sabor nem luz não é 
fé cristã. É uma anti-fé, dedicada a 
amargar a vida e a esconder o que é 
belo, quantas vezes criando imagens 
azedas e obscurecidas de Deus. Os 
discípulos de Jesus recebem a mis-
são de dar o sabor da humanidade 
e o gosto de Deus em cada tempo. 
Onde a imagem de Deus é desfigu-
rada e Deus separado do homem é 
preciso ser sal e luz em abundância. 
Sem perigo de “tensões altas” nem 
de “luz a mais”, pois o sabor e o sa-
ber do amor de Deus não são para 
esconder!

DOMINGO VI DO TEMPO COMUM – ANO A (16 DE FEVEREIRO) 

CÂNTICO

Sede a rocha do meu refúgio 

Onde há caridade verdadeira 

Aquele que praticar e ensinar 

Se cumprirdes os meus mandamentos 

Deus amou de tal modo o mundo 

O Senhor deu-lhes o pão do Céu 

Conduzi-me, Senhor, pelos vossos caminhos 
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Segunda-feira, dia 10
Ciclo ‘O prazer de Ler e Pensar’, que reúne es-
pecialistas nos domínios da literatura e da espi-
ritualidade cristã, na Capela do Rato, em Lisboa, 
das 18h15 às 20h00 

Terça-feira, dia 11
Conselho Permanente da Conferência Episcopal 
Portuguesa reúne-se, às 10h30, na Casa Nossa 
Senhora das Dores, em Fátima

Dia Mundial do Doente

Quarta-feira, dia 12
Tema ‘A caridade começa em casa’, por Pedro 
Mota Soares, às 21h00, na Paróquia de São To-
más de Aquino, em Lisboa, integrado no ciclo 
de conferências sobre ‘Viver a caridade hoje’

Sábado, dia 15
Jornadas de Voluntariado Pastoral, com o tema 
‘Voluntariado com Caridade’, no Centro Cultu-
ral Franciscano, no Seminário da Luz, às 9h00, 
organizadas pelo Departamento da Pastoral da 
Saúde do Patriarcado de Lisboa

Visita guiada sobre ‘Enterramentos em São Vi-
cente’, integrada no Primeiro Ciclo de Visitas 
Guiadas ao Mosteiro de São Vicente de Fora, 
promovido pelo Museu do Patriarcado de Lis-
boa, às 10h30

Faith’s Night Out 2020, com o tema ‘A Idade 
dos Porquês’, às 19h00, no Centro de Congres-
sos de Lisboa

Domingo, dia 16
‘Seminário Aberto’, no Seminário dos Olivais

VI concerto evocativo dos três Pastorinhos de 
Fátima, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário 
de Fátima, às 15h30, por ocasião do centenário 
da morte de Santa Jacinta

AGENDA SEMANAL 
[10 a 16 de fevereiro] Editorial
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tuguesa (http://bit.ly/eutanasia_notaCEP). 
Já o conhece?
Isto significa que está em causa o pôr fim a 
uma vida, com o objetivo anunciado de aca-
bar com o sofrimento da pessoa em causa. 
Mas, “a eutanásia não acaba com o sofrimen-
to, acaba com uma vida”. Por isso, refere a 
CEP, em vez de “morte assistida” deveríamos 
falar em “vida assistida até ao seu termo na-
tural”, “garantindo ao doente terminal, atra-
vés dos cuidados paliativos no aproximar do 
fim da vida, a assistência médica e humana 
necessária para o alívio do sofrimento”. Daí a 
necessidade de reclamar a “humanização do 
fim da vida através de um conjunto de meios 
e atenções, oferecendo à pessoa os cuidados 
de que necessita e que dignificam não ape-
nas quem os recebe, mas também quem os 
pratica num ato de verdadeira compaixão e 
generosidade”. 
Há quem considere eutanásia, a morte, como 
“um direito”, “um ato de bondade”, um 
“avanço civilizacional”. Contudo, acredito, 
mesmo, que o primeiro direito daquele que 
está doente, é o de ser tratado, cuidado, aju-
dado, para que seja aliviado o seu sofrimento. 
É um ato de bondade o estar próximo, para 
que o doente não se sinta sozinho, abando-
nado, mas sinta que é amado, que tem quem 

o trate e não o despreze. Uma grande difi-
culdade no doente, é o sentir que a sua vida 
não tem sentido, que está a ser um peso para 
os outros, surgindo depois o sentimento de 
impotência e de desistência da vida. É im-
portante, por isso, ajudar o doente a sentir 
que não está só, efetivamente, pela presença, 
pela atenção. Que ele “sinta que a sua vida 
tem sentido e que tem o apoio de uma equipa 
a tratar dele o que, juntamente com o carinho 
da família e dos amigos, proporciona um pre-
cioso auxílio para contrariar o sentimento de 
isolamento e insegurança que ocorre com fre-
quência nestes casos”, aponta o documento 
da CEP. 
Mais recentemente, na mensagem para o Dia 
Mundial do Doente, que se celebra a 11 de 
fevereiro, o Papa Francisco reforça que “a 
vida há de ser acolhida, tutelada, respeita-
da e servida desde o seu início até à morte” 
e por isso deixa um apelo aos profissionais 
de saúde: “Quando não puderdes curar, 
podereis sempre cuidar com gestos e pro-
cedimentos que proporcionem amparo e 
alívio ao doente”. “Em certos casos, a obje-
ção de consciência deverá tornar-se a vossa 
opção necessária, para permanecerdes coe-
rentes com este «sim» à vida e à pessoa”. O 
Papa não tem razão?

No próximo dia 20 de fevereiro, vai estar em 
debate, na Assembleia da República, o tema 
do que chamam a “despenalização da morte 
assistida”, o mesmo é dizer, aprovar a eu-
tanásia. O termo constantemente utilizado 
‘morte assistida’ é “uma expressão engana-
dora” e um conceito que “inclui a eutanásia 
e o suicídio assistido”, esclarece a Conferên-
cia Episcopal Portuguesa, num anexo à Nota 
Pastoral publicada a 8 de março de 2016, 
‘Eutanásia: o que está em causa? Contribu-
tos para um diálogo sereno e humanizador’, 
e que traz todos os esclarecimentos sobre 
este tema. É importante que se entenda 
que a eutanásia não é uma questão religio-
sa, mas humana, porque, trata-se da defe-
sa da vida do homem. Contudo, é um tema 
sobre o qual, de forma especial, nós, católi-
cos, devemos estar atentos e pelo qual nos 
devemos manifestar. A eutanásia e o suicí-
dio assistido, sublinha o mesmo documento, 
“representam o encurtamento intencional 
de uma vida. Não é possível para ninguém – 
saudável ou com doença incurável – prever 
o momento da sua morte. A eutanásia refle-
te a pretensão de transformar a morte num 
«acontecimento programado e calculado»”, 
reforça o texto publicado e disponível, a to-
dos, no sítio da Conferência Episcopal Por-


