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Intenção de Oração 
do Santo Padre

UNIVERSAL 

Tráfico de pessoas 
Pelo acolhimento generoso das vítimas do tráfico de 
pessoas, da prostituição forçada e da violência..

São João Bosco
“Sejam missionários uns dos outros dando bom exemplo. 

O ensinamento mais eficaz é fazer o que se ordena aos outros.”

A Fundação AIS vai organizar dois retiros para os seus benfeitores e amigos 
durante o ano de 2019.

Retiro de Quaresma – 28 a 31 de Março – Casa de Nossa Senhora do Carmo, em Fátima
Preço com alojamento em quarto individual ou duplo e refeições incluídas – 115€ por pessoa
Data limite de inscrição e pagamento: 11 de Março

Retiro de Verão – 12 a 15 de Julho – Domus Carmeli, em Fátima
Preço com alojamento em quarto individual e refeições incluídas – 140€
Preço com alojamento em quarto duplo e refeições incluídas – 120€ por pessoa
Data limite de inscrição e pagamento: 24 de Junho

NOTA: A reserva do quarto só fica garantida aquando do pagamento do mesmo.

Os retiros serão orientados pelo Reverendo Padre Jacinto Farias, SCJ, e têm vagas limitadas.

Agradecemos que entre em contacto com a Fundação AIS para fazer a sua inscrição 
através do telefone 217 544 000 (de 2ª a 6ª feira, das 9h00 às 18h00) ou por e-mail para 
catarina.martins@fundacao-ais.pt.
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A combinação harmoniosa 
entre a ciência e a fé

Reflectir

Um dos temas que tem ocupado a teologia ao 
longo da sua já longa história – a teologia cristã 
tem já dois longos milénios – foi a relação entre 
a ciência e a fé, ou, dito doutro modo, a relação 
entre filosofia e teologia. 

Na Antiguidade os autores cristãos dividiam-se 
em dois grupos bem distintos: uns viam a rela-
ção harmónica entre a filosofia e o Cristianismo, 
como Clemente de Alexandria (150-215) e 
sobretudo o grande Santo Agostinho (354-
430); outros tinham alguma dificuldade, como 
Tertuliano (160-220), que se questionava sobre 
o que Atenas poderia ter com Jerusalém, e, dum 
modo mais mitigado, o grande Orígenes (184-
253), para o qual a fonte de toda a sabedoria, 
humana e divina, era a Sagrada Escritura. 

Mas o problema não era exclusivo dos teólogos 
cristãos. Na Idade Média ficou conhecida a teoria 
da dupla verdade, defendida pelos filósofos ára-
bes, segundo os quais uma seria a verdade da 
religião, que se encontrava no livro sagrado por 
excelência, o Corão, e outra a verdade da ciên-
cia, que eles praticavam e que introduziram no 
mundo cristão, nomeadamente a de Aristóteles. 
Os pensadores cristãos, confrontados com o 
pensamento destes filósofos, esforçaram-se 
por mostrar, e bem, que não pode haver uma 
dupla verdade. O grande campeão deste debate 
foi S. Tomás de Aquino (1225-1274), que tendo 

estudado profundamente Aristóteles (384-322), 
que os filósofos árabes tinham dado a conhecer 
no mundo cristão, colheu o que de melhor havia 
nele, e chegou a esta bela conclusão: que a filo-
sofia é serva da teologia, e a graça não destrói a 
natureza, mas a purifica e leva à perfeição. Para S. 
Tomás de Aquino só há uma verdade, que tanto a 
filosofia e a ciência, por um lado, como a teologia, 
por outro, servem, e a razão fundamental é a fé 
no Deus único, o Criador de todas as coisas e que 
criou o homem à sua imagem e semelhança: à 
imagem do Logos, que é princípio da ciência, e 
à semelhança do Espírito Santo, que é princípio 
de toda a sabedoria, pois é por Ele que o homem 
alcança o gosto pelas coisas que são verdadeiras, 
boas e, por conseguinte, belas.

Mas o esforço de S. Tomás de Aquino não teve 
continuidade num filão significativo dos tempos 
modernos. O pessimismo antropológico lutera-
no desvaloriza a acção moral sobretudo, mas 
não só, em relação à salvação, pelo que o exclu-
sivismo unilateral da fé e da graça enfraquecem 
a liberdade remetida às coisas que pode fazer, 
mas sem valor para a eternidade. Por causa 
das guerras da religião no séc. XVII, os espíritos 
cultivados abandonaram a religião, a teologia 
e a fé e refugiaram-se na razão e elevaram-na 
quase à condição divina, mas o resultado foi 
muito pobre: chegaram à conclusão que a razão 

INTENÇÃO NACIONAL

Pelos Cristãos e por todos os homens de boa vontade, para que tenham a graça de 
reconhecer os sinais de Deus nas suas vidas, sobretudo no sofrimento e na dor, que 
possam ser para eles a cruz gloriosa que os salva.
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Reflectir

não consegue ir além dos seus limites! São os 
pensadores da finitude e com ela se resignam!

Há uma linha recta que vai do iluminismo do 
séc. XVIII, passando pelo positivismo do séc. XIX, 
à crítica dos fundamentos da ciência no séc. XX, 
por exemplo em K. Popper (1902-1994), com a 
sua tese: nenhuma teoria científica pode ter a 
pretensão de alcançar a verdade, mas apenas de 
demonstrar que as outras teorias são falsas. É a 
capitulação dos espíritos cultivados que desis-
tem da verdade e se contentam com a opinião. 

Foi por isso que, para convidar os espíritos culti-
vados, e não só, a não desistirem das potencia-
lidades da inteligência para aceder à verdade e 
da liberdade para aceder ao bem, que S. João 
Paulo II (1920-2005) publicou a sua encíclica 
Fides et Ratio (14 de Setembro de 1998), para 
recordar o que S. Tomás e antes dele os grandes 
Padres da Igreja, como Santo Agostinho, tinham 
alcançado: acreditar não só na possibilidade, 
mas também na verdade da reconciliação entre 
a fé e a ciência, entre a filosofia e a teologia, 
porque ambas são servas dum saber no qual, 
mesmo se as transcende, já participam. 

O debate continua e o tema é sempre actual. 
Mas podemos ver a verdade desta convergên-
cia entre a ciência e a fé pela sua verificação a 
partir da experiência. 

Falei-vos na última meditação do caso do Tiago, 
o jovem com cancro que tenho acompanhado, 
a ele e à família, há quase cinco anos e que 
agora se encontra já na fase de plena recupe-
ração. Mas há outro caso igual, que aconteceu 
noutra família muito minha amiga que há anos 
foi visitada pela mesma doença, numa das suas 
filhas que na altura tinha apenas 1 ano de ida-
de. E a duas famílias tiveram a mesma reacção. 
Primeiro perguntaram-se, cheias de angústia: 

porque é que isto nos está a acontecer? Teremos 
feito algo de mal que mereça este castigo? Mas 
depois, formularam outra pergunta: para quê? 
Para que foi que Deus permitiu esta situação na 
nossa família? E a resposta de ambas foi igual: 
vamos pedir ao Senhor que nos ilumine e nos 
dê sinais do que Ele deseja para nós com esta 
situação! E foi assim, que, fazendo tudo o que 
estava ao seu alcance e que a ciência oferecia 
– ambos os casos foram tratados no IPO, em 
Lisboa –, colocaram tudo nas mãos de Deus. 
E viveram e têm vivido na paz esta tribulação. 
E agora, tanto a Marta (que hoje tem 13 anos) 
como o Tiago (que hoje tem 20) são um milagre 
de Deus e um sinal para esta geração de que 
Deus existe, é bom e é Pai, como o Tiago uma 
vez disse num encontro de jovens, vai fazer este 
mês um ano: Agora sei que Deus existe, pois Ele 
manifestou-se na minha doença! Eu descobri no 
sofrimento e na minha cruz a bondade de Deus 
que não me deixou cair, nem a mim nem à minha 
família, no abismo do desânimo.

Que outro sinal podemos ter para esta harmo-
nia entre a ciência e a fé? E para mim isto é muito 
interessante: pois, pela via científica tenho um 
estudante que investiga a relação entre a teolo-
gia e a ciência; e pela via prática estas duas famí-
lias - os filhos doentes, mas também os outros 
(ambas têm 8 filhos todos eles maravilhosos) -, 
são um sinal de que Deus é bom, um sinal para 
esta geração que tem medo do sofrimento e 
da cruz. Mas se foi pela Cruz que Nosso Senhor 
manifestou o seu amor por nós – Ele amou-me 
e entregou-se por mim (Gl 2,10) – será também 
pela cruz, a nossa cruz, que havemos de desco-
brir o seu amor, porque “do fundo do abismo, 
clamo a Vós, Senhor, Senhor, ouvi a minha pre-
ce!” (Sl 130, 1-2).

Pe. José Jacinto Ferreira de Farias, scj
Assistente Espiritual da Fundação AIS
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REPÚBLICA DO CONGO
A IGREJA RETOMA A COR

Superfície
342.000 km2 

População
4.741.000 habitantes

Religiões
Cristãos: 89,5%
Religiões tradicionais: 5,2%
Agnósticos: 3%
Muçulmanos: 1,2%
Outras: 1,1%

Língua oficial
Francês, Lingala

Ao mesmo tempo que os Católicos festejam o segundo aniversário de 
um acordo histórico, assinado com o Estado em Fevereiro de 2017, lutam 
ainda contra um marxismo residual e os desafios que este implica. 

“Mesmo neste local, temos a obrigação de 
pendurar o seu retrato oficial, sob pena de 
fortes multas”, explicam as Irmãs de São 
Paulo de Chartres na sua minúscula escola 
de Nossa Senhora. Mesmo no meio da densa 
floresta de Mayombe, de perfumes inebrian-
tes, a fotografia de Denis Sassou Nguesso, 
presidente da República do Congo, lança 
um olhar lustroso aos visitantes. Vestígio, 
sem dúvida, dos anos de marxismo – entre 
1969 e 1992, durante os quais as escolas 
foram nacionalizadas. Em todo o caso, a 
fotografia está colocada em lugar seguro: 
entre a da superiora e a do Santo Padre.

Contrastando com o seu vizinho, a 
República Democrática do Congo 
(RDC), a República do Congo, também 
chamada Congo-Kinshasa ou Congo-
Brazzaville, suportou durante mais de 
20 anos um regime marxista de carac-
terísticas muito duras. Neste período, 
Nguesso encontra-se à frente do país 
durante uma década. Em 1997, volta ao 
poder. É certo que o multipartidarismo 
afastou a República do Congo, mas é 
difícil aceitar que o país tenha esqueci-
do o passado.
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O reitor vê o número de 
seminaristas aumentar.

República do Congo (Brazzaville)

“SOPORÍFEROS  
NA ÁGUA POTÁVEL” 
Alguns estigmas continuam, como a ine-
xistência de uma Universidade Católica 
no país, herança de uma ideologia pouco 
inclinada a aceitar as religiões. Na RDC, por 
exemplo, já existem seis – desde a Teologia 
à Economia. Um outro exemplo, em 2016, 
quando Nguesso modifica a Constituição 
para que possa ter um quarto mandato 
presidencial, os acontecimentos não dão 
origem a um banho de sangue apesar do 
golpe de força. Só a Igreja chama a aten-
ção, mas sem qualquer consequência. 
Auto-censura herdada do passado? No 
entanto, na RDC, perante um cenário seme-
lhante, a Igreja protesta com vigor, apesar 
dos tiros governamentais – com balas 
reais – durante as manifestações. Alguns 
congoleses de Brazzaville tentam dar umas 
fracas explicações sobre a sua inércia em 
2016: “Ouvi dizer que o Governo tinha 
posto soporíferos na água potável para 
abafar a contestação” suspira cepticamen-
te Albert Mianzoukouta, redactor-chefe 

da “Semana Africana”, jornal católico do 
Congo-Brazzaville. Sublinha, sobretudo, 
que a Igreja recuperou muito bem e deve 
enraizar-se no país.

“Foi aqui que começou tudo” conta o Pe. 
Nizaou, reitor do pequeno seminário de 
Loango desde 2013. Aponta os túmulos 
dos primeiros missionários franceses, 
como sementes em terra fértil. A erosão 
vai comendo a costa. O ambiente abafa-
do sente-se na garganta. Nos caminhos, 
semeados de ninhos de galinhas, as 
suspensões dos nossos carros sofrem rui-
dosamente. A evangelização desta antiga 
colónia francesa só realmente começou 
a ter efeito em 1883, no sul. Hoje ainda, 
no norte, algumas paróquias do litoral 
não têm a evangelização nada facilitada. 
Apesar das estradas construídas pelos 
chineses, a sua manutenção não é asse-
gurada. A quantidade de carcaças de 
veículos abandonados nas valetas é teste-
munha dos perigos iminentes.

Para se proteger dos acidentes na estrada, 
alguns recorrem à feitiçaria, inclusivamente 



7Folha de Oração em Comunhão com a Igreja que Sofre

República do Congo (Brazzaville)

A nova geração não conheceu 
o Marxismo, mas descobre 
as suas consequências. 

paroquianos católicos. O Bispo de Dolisie, 
Bienvenu Manamika, recorda a incompati-
bilidade destas práticas com a fé em Cristo. 
“Em 2017, um deputado lançou um feitiço 
durante a noite para ter a ajuda de um 
deus animista que lhe garantia a vitória nas 
eleições municipais. Duas semanas mais 
tarde, o pároco organiza uma procissão 
do Santíssimo Sacramento nesse mesmo 
bairro. O problema foi quando o depu-
tado perdeu as eleições e acusou o Deus 
do padre de ter anulado o poder do seu 
feitiço”. O pároco foi linchado como repre-
sália. O seu bispo enviou-o para França 
por razões de saúde e fez soar o alarme: “A 
Igreja Católica, apesar de ser ainda muito 
escutada, já não é “A” referência. Entre 
1995 e 2005, os Católicos diminuíram de 
60 para 40%. Sentimo-nos ultrapassados. 
É como se tivesse havido uma chacina.” 
Qual a causa? Por um lado, a herança 
do marxismo. “Entre os anos 80 e 90 não 
tivemos vocações e hoje não temos padres 
idosos”, explica o Pe. Louis Pambou, de 
Pointe-Noire. Antes da sua ordenação, em 
1992, ia à Missa sem dar nas vistas para não 

preocupar os pais, uma vez que devoção 
rimava com repressão. Mas a “chacina” é 
atribuída sobretudo à crise económica.

SEITAS PROTESTANTES
O Pe. Brice Llombo, secretário da 
Conferência Episcopal do Congo-
Brazaaville, constata que em alguns 
bairros da cidade há “uma seita em cada 
20 metros”. Estas seitas protestantes proli-
feraram consideravelmente no momento 
da liberalização das Igrejas em 1992. “Os 
políticos designaram a Igreja Católica 
como a única instituição capaz de lhes 
fazer sombra. Era preciso financiar outras 
Igrejas para a enfraquecer. A Igreja Católica 
foi posta publicamente em causa”

O Pe. Frank Bango, prior da primeira 
paróquia pigmeia do país, reclama: “Em 
Péké, quando cheguei em 2014, coexis-
tiam ‘A Igreja do Deus do óleo’ e a de 
‘Pentecostes’ que prometiam vistos para 
a Europa, dinheiro…” Uma riqueza qui-
mérica que muito afecta um país tocado 
pela pobreza. 
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República do Congo (Brazzaville)

“Não temos possibilidade de nos alimentar-
mos três vezes por dia” diz a Irmã Ursula, da 
comunidade das Servas de Cana. “A única 
coisa que sabemos fazer é morrer” diz um 
outro Padre da Conferência dos bispos. Mas 
hoje, D. Bienvenu e o Padre Bango constatam 
o declínio daquelas igrejas. Muitas promes-
sas falhadas fazem redobrar os católicos e, 
sobretudo, crescer uma nova dinâmica.

COM A SANTA SÉ
A 3 de Fevereiro de 2017, o Estado assinou 
um acordo histórico com a Santa Sé no 40º 
aniversário do estabelecimento de relações 
diplomáticas entre os dois estados. Não só 
o Estado reconhece um estatuto jurídico à 
Igreja mas garante-lhe “independência” e 
estabelece um compromisso comum de 
“colaboração” com vista “ao bem moral, 
espiritual e material” da pessoa humana. 
Um ano após este acordo, ainda à espera 
de ratificação do Parlamento, o projecto de 
construção da primeira universidade cató-
lica no país avançou consideravelmente 
(ver caixa p. 9).

OS MINIBUS TOYOTA
Um passo concreto em direcção ao renas-
cimento, um pouco à imagem das carri-
nhas Volkswagen “pão de forma”, são os 
minibus Toyota brancos com riscas verde 
garrafa que parecem desafiar o tempo. 
Como a Fénix que renasce das cinzas, reco-
meçam o transporte de passageiros com-
pactados. Para a Igreja Católica, os passa-
geiros são principalmente os seminaristas 
“confinados ao refeitório”, de acordo com 
o Pe. Guy Noël Okamba, reitor do grande 
seminário de Brazzaville. “Quando eu era 
aluno, em 1993, éramos 110. Hoje são 170 e 
agrupam-se dois em cada quarto por falta 
de espaço.” Nas vocações femininas passa-
-se o mesmo e, no entanto, foram durante 
muito tempo os parentes pobres da Igreja 
Católica no Congo. Bastou ter assistido 
ao Congresso das congregações femini-
nas autóctones da África Central, a 20 de 
Fevereiro último em Brazzaville, para ouvir 
a Ir. Éliane, madre superiora das Auxiliares 
no Congo, afirmar: “Todas as dioceses do 
país estão representadas!”

A luta contra a pobreza é uma 
das vias sacras diárias dos 
congoleses de Brazzaville.

As vocações 
femininas aumentam. 
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Meditação República do Congo (Brazzaville)

D. Bienvenu, Bispo de Dolisie, 
insiste na incompatibilidade entre 
a feitiçaria e a fé católica.

O Pe. Okamba atribui esta renovação às 
dioceses. Das nove que existem actual-
mente, duas existem desde 2010, entre as 
quais a de Dolisie. “Ir ter com as pessoas, 
ir aos lugares mais isolados, muda tudo” 
diz-nos, satisfeito, o Pe. Brice Ibombo. Há 
10 anos os bispos não podiam ir a todas 
as aldeias. “O aumento das dioceses 
permite um contacto mais próximo com 
os jovens e possibilita um maior número 
de candidatos ao seminário”, conclui o 
Pe. Okamba. Sem minimizar as inevitáveis 
vocações que surgem nos países pobres, 
os números falam por si: 500 sacerdotes 
em 2010, 800 em 2018. É, sem dúvida, 
sinal de uma evangelização profunda que 
já decorre e é chamada a desenvolver-se.

Oração

Para que os Católicos na República do 
Congo continuem a enfrentar os desafios 
que ainda têm pela frente na defesa e no 
estabelecimento da Igreja Católica, com paz 
e perseverança, nós Te pedimos Senhor!

Abertura da primeira 
Universidade Católica no país 
A primeira universidade católica do 
país vai abrir as suas portas em 2019 
na região de Pointe-Noire. O projecto, 
apoiado pelo Governo e financiado 
pela Total, numa região do Congo 
onde a extracção do petróleo constitui 
um maná financeiro indispensável à 
economia, estender-se-á por 10 hec-
tares. A Faculdade de Ciências será 
completada por uma Universidade 
de Teologia. D. Portellas, fundador do 
projecto e Bispo de Kintala, alegra-se 
com a presença de uma capela no 
recinto. Um grande acontecimento 
num país que esteve durante tanto 
tempo sob o domínio marxista. 

Cessar-fogo no Pool:  
“a paz dos cemitérios” 
No sul do país, na região do Pool, 
concentram-se os “Ninjas”, um grupo 
de combatentes rebeldes que se opôs 
à reeleição do presidente em 2016. 
Estas provocações levaram a uma gra-
ve crise humanitária. De acordo com 
a ONU, mais de 38 mil pessoas têm 
necessidade de assistência. O cessar-
-fogo assinado em Dezembro de 2017 
deixa a região martirizada. Contam-se 
os mortos. D. Bienvenu, Bispo da nova 
Diocese de Dolisie, qualifica a calma 
artificial que lá reina como a “paz dos 
cemitérios”.
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Oração

- O que é que fazes?
- Sou cuidador de corações.
- Cuidador de corações? 
- Sim. 
- E o que é que faz um cuidador de corações?
- Quando os corações estão feridos ou magoados, precisam de alguém que os ouça. 
Eu ouço. Precisam de ternura. A ternura ajuda a cicatrizar as feridas.
Quando os corações estão partidos, precisam de alguém que os ajude a apanhar os 
bocadinhos que caem no fundo da alma. Eu ajudo.
Quando os corações estão pisados, precisam de alguém que lhes dê colo. Eu dou.
Quando não conseguem adormecer, eu embalo-os e conto-lhes histórias. Conto 
histórias do que será. Os corações precisam de esperança.
Quando os corações estão apertados, precisam de alguém que os desaperte. Eu faço das 
minhas palavras a chave que abre novamente o coração à leveza da alegria e do riso.
Quando os corações estão perdidos, eu acendo a luz da fé para desimpedir o caminho. 
Quando os corações cegam para a beleza do mundo, eu ensino-os a ver novamente 
as coisas maravilhosas que fazem com que a vida valha a pena.
Quando os corações se sentem sozinhos, eu faço-lhes companhia até aprenderem 
que estar sozinho não é sinónimo de solidão.
Quando os corações anoitecem, eu fico a pé toda a noite como as estrelas e não 
deixo que a lua recolha as velas do luar.
Quando os corações estão desanimados, eu abro o meu e mostro-lhes que há sem-
pre uma razão pela qual um coração tem de bater.

In Lado.a.lado

Cuidador 
de 

Corações...
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Deus é o único capaz de renovar o nosso coração

Bom dia, prezados irmãos e irmãs!

(…) Recordemos que todos os mandamentos têm a tarefa de indicar o confim da vida, 
o limite para além do qual o homem se destrói a si mesmo e ao próximo, danificando a 
sua relação com Deus. Se fores mais além, destruir-te-ás a ti mesmo, destruirás também a 
relação com Deus e o relacionamento com os outros. Os mandamentos indicam isto. Através 
desta última palavra põe-se em evidência o facto de que todas as transgressões nascem de 
uma comum raiz interior: os desejos maléficos. Todos os pecados nascem de um desejo 
maligno. Todos! É ali que o coração começa a mover-se; assim a pessoa entra naquela onda 
e acaba numa transgressão. Mas não numa transgressão formal, legal: numa transgressão 
que fere a si mesmo e ao próximo.

No Evangelho, o Senhor Jesus diz explicitamente: “É do interior do coração dos homens que 
procedem os maus pensamentos: devassidões, roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, 
perversidades, fraudes, desonestidade, inveja, difamação, orgulho e insensatez. Todos estes 
vícios procedem de dentro e tornam impuro o homem” (Mc 7, 21-23).

Portanto, compreendemos que todo o percurso feito pelo Decálogo não teria utilidade 
alguma, se não chegasse a alcançar este nível, o coração do homem. De onde nascem todas 
estas perversidades? O Decálogo mostra-se lúcido e profundo a tal propósito: o seu ponto 
de chegada — o último mandamento — é o coração; e se ele, se o coração não for liberta-
do, o resto de nada serve. Eis o desafio: libertar o coração de todas estas perversidades. 
Os preceitos de Deus podem reduzir-se unicamente à bonita fachada de uma vida que, 
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contudo, permanece uma existência de escravos, não de filhos. Frequentemente, por detrás 
da máscara farisaica da retidão asfixiante esconde-se algo de perverso e não resolvido.

Pelo contrário, devemos deixar-nos desmascarar por estes mandamentos sobre a cobiça, 
porque nos mostram a nossa pobreza, para nos levar a uma santa humilhação. Cada um de 
nós pode interrogar-se: mas quais desejos malvados tenho com frequência? A inveja, 
a cobiça, as tagarelices? Todos estes vícios que procedem de dentro. Cada um pode 
questionar-se, e isto far-lhe-á bem. O homem precisa desta bendita humilhação, aquela 
pela qual descobre que não se pode libertar sozinho, aquela pela qual clama a Deus para 
ser salvo. São Paulo explica-o de modo insuperável, referindo-se exatamente ao manda-
mento não cobiçarás (cf. Rm 7, 7-24).

É inútil pensarmos que nos podemos corrigir a nós mesmos, sem o dom do Espírito Santo. É inútil 
pensarmos em purificar o nosso coração unicamente com o esforço titânico da nossa vontade: 
isto não é possível. É necessário abrir-se à relação com Deus, na verdade e na liberdade: só 
assim as nossas fadigas podem dar fruto, porque é o Espírito Santo que nos leva em frente.

A tarefa da Lei bíblica não consiste em iludir o homem que uma obediência literal o leva a 
uma salvação artificial e, de resto, inatingível. A tarefa da Lei consiste em conduzir o homem 
à sua verdade, ou seja, à sua pobreza, que se torna abertura autêntica, abertura pessoal à 
misericórdia de Deus, que nos transforma e nos renova. Deus é o único capaz de renovar o 
nosso coração, contanto que lhe abramos o coração: eis a única condição; Ele faz tudo, 
mas devemos abrir-lhe o coração.

As últimas palavras do Decálogo educam todos a reconhecer-se mendigos; ajudam a colocar-
-nos diante da desordem do nosso coração, para deixarmos de viver de modo egoísta e para 
nos tornarmos pobres de espírito, autênticos na presença do Pai, deixando-nos redimir pelo 
Filho e instruir pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o Mestre que nos guia: deixemo-nos 
ajudar. Sejamos mendigos, peçamos esta graça!

“Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o Reino dos Céus!” (Mt 5, 3). Sim, 
felizes aqueles que deixam de se iludir, julgando que se podem salvar da própria debilidade 
sem a misericórdia de Deus, a única que pode curar. Somente a misericórdia de Deus cura 
o coração. Ditosos aqueles que reconhecem os seus desejos malvados e, com um coração 
arrependido e humilhado, não se apresentam a Deus e aos outros homens como pessoas 
justas, mas como pecadores. É bonito o que Pedro disse ao Senhor: “Afasta-te de mim, 
Senhor, porque sou um pecador”. Como é bonito este pedido: “Afasta-te de mim, Senhor, 
porque sou um pecador”.

Estas pessoas sabem ter compaixão, misericórdia pelos outros, porque a experimen-
tam em si mesmos.

 Papa Francisco, Audiência Geral, 21 de Novembro de 2018 
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A Igreja Católica assinala a 18 de fevereiro a morte de S. Teotónio (1162), considerado o 
primeiro santo português, nascido provavelmente em Ganfei, Valença do Minho, na diocese 
de Viana do Castelo, cerca do ano 1082.

Quando D. Crescónio, seu tio, foi nomeado bispo de Coimbra, levou-o consigo para esta 
cidade e confiou ao arcediago D. Telo a sua formação nas disciplinas eclesiásticas. Depois 
de ordenado sacerdote, foi nomeado prior da igreja da Sé de Viseu. 

Fez duas peregrinações à Terra Santa. No regresso da segunda, insistentemente convidado 
por D. Telo e outros dez homens de grande virtude, fundou com eles o mosteiro da Santa 
Cruz em Coimbra, de que foi primeiro prior, membro eminente e muito admirado, nomea-
damente por S. Bernardo de Claraval. Renunciou ao cargo nos últimos anos de vida para se 
dedicar à vida contemplativa.

Teotónio assumiu especial protagonismo nos alvores da nacionalidade, como conselhei-
ro de D. Afonso Henriques, que não se coibiu de admoestar, nomeadamente quando os 
moçárabes (cristãos que viviam sob o domínio árabe) da região de Lisboa foram reduzidos à 
escravidão pelo primeiro rei português.

O padre minhoto interpelou duramente D. Afonso Henriques e os seus homens por terem arras-
tado consigo para Coimbra, como cativos e escravos, mais de um milhar de moçárabes. O prior 
obrigou o rei a conceder-lhes a liberdade e ofereceu-lhes pousada nas dependências do mosteiro.

Teotónio viria a participar no processo político-religioso que levaria ao reconhecimento da 
independência do reino de Portugal pelo Papa Alexandre III, em 1179.

SÃO TEOTÓNIO ONTEM E HOJE
18 Fevereiro
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A iconografia atribui-lhe a mitra e o báculo, não pelo episcopado, que recusou apesar de 
insistentemente convidado para bispo de Viseu, mas pela missão de abade.

Foi tão profunda a sua humildade, que parecia querer passar pelo 
mais esquecido de todos e o último dos servos de Deus
“Desde que foi ordenado sacerdote, Teotónio deu mostras evidentes de grande progresso 
no caminho da perfeição e santidade. A sua vida era para todo o povo de Deus um admirável 
exemplo de virtude.

Desempenhava com exímia perfeição as obrigações da sua ordem [sacerdotal]: instruía na fé 
as gentes rudes e incorporava-as na Igreja pelo batismo; chamava os pecadores à penitência 
e, curando-os com a medicina das suas orações e palavras de encorajamento, absolvia-os 
e reconciliava-os com a Igreja; como bom mediador entre Deus e os homens, a todos ensi-
nava os preceitos divinos e pregava a verdade, apresentava ao Senhor as preces dos fiéis e 
intercedia diante de Deus pelos pecados do povo, oferecia no altar o sacrifício de expiação, 
recitava as orações e abençoava os dons de Deus.

Na igreja comportava-se sempre com santa reverência e temor de Deus, e cumpria as fun-
ções sagradas com toda a perfeição.

Desprezava a sumptuosidade e as enganadoras seduções do mundo; não se envaidecia com 
os louvores, nem se exaltava com a riqueza, nem se amargurava com a pobreza.

Há quem o louve pela sua renúncia total às curiosidades, divertimentos, ostentações e 
coisas semelhantes; eu, porém, considero não menos digna de louvor a sua perfeição na 
virtude da castidade, comprovada pela circunspeção e prudência em todas as suas ações.

Com a ajuda do Senhor, passarei agora a contar como Teotónio veio a tomar o hábito 
de Cristo e como viveu na Religião sob a regra de Santo Agostinho. Desde a sua entrada 
na Religião, ele sobressaía notavelmente entre os demais pela santidade de costumes, 
extraordinária abstinência e assídua oração. Continuamente dirigia a Deus as suas preces; 
e, quando deixava de rezar, lançava mão da leitura sagrada, aplicando-se principalmente à 
Salmodia. Com efeito, além das Horas Canónicas e todo o Ofício Divino, em que se empe-
nhava fielmente com santa reverência e temor de Deus, rezava cada dia todo o Saltério.

O tempo que lhe restava era para se ocupar em exercícios de boas obras ou em diversos 
serviços do mosteiro.

Longe de transigir com qualquer atrativo de vícios ou vaidades mundanas, era sua constante 
predileção o recolhimento, a mansidão, o silêncio e a paz. Finalmente – coisa rara no nosso 
tempo – foi tão profunda a sua humildade, que parecia querer passar pelo mais esquecido 
de todos e o último dos servos de Deus.»”

Da Vida de São Teotónio, escrita por um autor contemporâneo, seu discípulo
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Que ele nos ajude a libertar-nos do individualismo contrário 
à comunhão fraterna própria dos cristãos
“S. Teotónio não foi apenas o primeiro santo português a ser canonizado depois da fun-
dação da nossa Pátria. Ele foi também um dos conselheiros mais preciosos do nosso rei 
fundador, na conquista do território e na organização da sua população como nação.

Contribuiu sobretudo, designadamente com a fundação e direção do mosteiro de Santa 
Cruz de Coimbra, para aquela dimensão espiritual e cristã que se manifestou determinante 
para a formação de uma consistente consciência nacional.

Que ele nos ajude a libertar-nos do individualismo contrário à comunhão fraterna própria 
dos cristãos e a despertarmos para o mesmo sentido de cidadania de que ele foi exemplo e 
hoje é imprescindível para ultrapassarmos os tempos um tanto conturbados e carenciados 
de esperança por que estamos a passar.

E que ele nos ajude a concretizar a nossa comunhão e solidariedade cristã como ele pro-
curou fazer, sobretudo enquanto responsável máximo pela comunidade de Santa Cruz de 
Coimbra: abrindo o coração e estendendo as mãos aos mais carenciados de bens materiais 
e espirituais.”

D. Anacleto Oliveira, bispo de Viana do Castelo 
Nota Pastoral sobre a celebração dos 850 anos da morte de S. Teotónio, 22.1.2012

Vivência da pobreza e prática do amor preferencial pelos pobres
“(...) S. Teotónio é exemplo inspirador em vários aspetos, tais como: 

- Humildade. É proverbial a forma como o Prior da Sé de Viseu rejeitou títulos, honrarias e 
distinções. Constitui verdadeira referência para quem – como nós, cristãos – somos cha-
mados à corresponsabilidade numa Igreja que deve privilegiar a comunhão e, portanto, os 
outros, numa fraternidade cristã e evangélica. Numa época em que não estava bem desen-
volvida a conceção da autoridade como serviço, ele prefere servir… 

- Amor à oração. Em S. Teotónio era muito forte o ideal da vida contemplativa. Inseriam-se 
aqui as peregrinações à Terra Santa e a procura do silêncio, que o levou à fundação e à 
orientação do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. 

- Vivência da pobreza e prática do amor preferencial pelos pobres. Participava em gestos de 
solidariedade todas as Sextas-feiras, distribuindo esmolas aos pobres junto da Igreja de S. 
Miguel, depois de ali celebrar e rezar pelos defuntos. 

S. Teotónio trabalhou e viveu como modelo de santidade, zelando a ortodoxia da fé, mas 
sempre acolhedor e eficaz na ajuda a quantos a ele recorriam.”

Mensagem do bispo de Viseu, D. Ilídio Leandro, à diocese, à cidade de Viseu e seu hospital 14.2.2012 
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A TUA DOR DÓI-ME 
A Compaixão Cristã
Fomos escolhidos para a única tarefa que nunca 
está acabada e requer a nossa adesão por inteiro: o 
Amor. E é precisamente desse dom maior, o Amor, que 
falamos quando dizemos «compaixão». É esse dom 
supremo, derramado no nosso coração pelo Espírito 
Santo, que somos chamados a viver, deixando que ele 
toque o nosso coração e conduza o nosso olhar para 
aquele que sofre, no qual Jesus também  
vive e sofre; deixando que este dom  
converta o que sentimos em gestos  
fraternos – mesmo que nos pareçam  
demasiado pequenos ou  
até insignificantes.  

Esta obra trata o dom da compaixão, através 
de reflexões sobre as vidas de homens 
e mulheres que escolheram livremente 
seguir Jesus até às últimas consequências 
e que deixaram marcas indeléveis de 
compaixão. Foram vidas que tocarame 
continuam a tocar a vida de muitos. 
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