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Dia de Portugal: Jerónimos recebem “cerimónia 
simbólica” com discursos do Presidente e de D. Tolentino
As Comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portu-
guesas, a 10 de junho, vão ser, este ano, assinaladas numa “cerimónia simbólica” 
no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa. A informação foi revelada numa nota 
da Presidência da República, que adianta ainda que, “nos claustros do Mosteiro, 
irá usar da palavra o Cardeal D. José Tolentino de Mendonça, Presidente da 
Comissão Organizadora do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades 
Portuguesas, a que se segue a intervenção do Presidente Marcelo Rebelo de Sou-
sa que encerra as Cerimónias”. Antes, o Presidente da República vai depositar 
“uma Coroa de Flores no Túmulo de Luís Vaz de Camões”, e guardar “um minu-
to de silêncio em homenagem aos Mortos ao serviço da Pátria”.
Recorde-se que as comemorações deste ano estavam “previstas para a Região Au-
tónoma da Madeira e África do Sul”, mas “foram alteradas para assim respeitar 
as regras de precaução sanitária no quadro da Pandemia da doença Covid-19”.

“SERENIDADE E EQUIPAS 
DE ACOLHIMENTO EXEMPLARES”
Padres das paróquias de Óbidos, Alverca e Parede dão testemunho sobre o regresso das Missas com a 
presença de fiéis. A “alegria” suplantou o “receio” de participar nas celebrações comunitárias. pág.02

D
es

ta
qu

e

P
A

R
Ó

Q
U

IA
 D

A
 P

A
R

E
D

E

Cardeal-Patriarca de 
Lisboa escreveu às 
famílias da diocese   
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Papa Francisco 
sublinha o exemplo 
de Santo António   
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‘À procura da Palavra’: 
Três pequenas luzes    
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No oitavo programa ‘3 DICAS’, dois 
professores salientaram que a disciplina 
 de Educação Moral e  
Religiosa Católica “abre  
novos horizontes”, e uma  
aluna garantiu que a  
EMRC “marca a  
diferença”. pág.06
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oaCARDEAL-PATRIARCA APELOU A “CONFIANÇA CAUTELOSA”
D. Manuel Clemente presidiu, na Sé de Lisboa, à Solenidade de Pentecostes, saudando o regresso  
das celebrações comunitárias. pág.05
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Missas com a presença de fiéis

REGRESSO PRUDENTE E SERENO,
COM FORTE MOBILIZAÇÃO DOS LEIGOS
Alegria, medo, serenidade, surpresa foram alguns dos sentimentos que estiveram presentes em 
algumas paróquias do Patriarcado de Lisboa no fim-de-semana que marcou o retomar das celebrações 
comunitárias. A mobilização dos leigos para este “novo normal” foi sendo preparada há várias semanas  
e passou pelo uso das novas tecnologias, mas também das “mais antigas”, como o correio postal.
texto por Filipe Teixeira; fotos por paróquias de Alverca, Parede e Óbidos e João Fonseca

Na Paróquia de Óbidos, o pároco começou 
por ter uma “grande surpresa” ao ter as ha-
bituais seis Missas dominicais com muita 
gente (cerca de 320 pessoas), apesar de ter 
pensado que as pessoas “tivessem algum 
medo de regressar às celebrações”, começa 
por partilhar, ao Jornal VOZ DA VER-
DADE, o padre Ricardo Figueiredo. “Até 
ganhei gente mais jovem que se voltou a 
aproximar, através das transmissões pela 
internet, e, agora, algumas apareceram nas 
celebrações, onde antes não iam”, salienta. 
Nas paróquias que tem a seu cargo, o padre 
Ricardo sublinha que as pessoas mais ido-
sas “perceberam a mensagem” e procuraram 
não estar presentes nas celebrações domi-
nicais. “O balanço é muito positivo”, atesta.
Para que a mensagem chegasse a todos, 
mas, de forma mais particular ao grupo 
de risco, foi importante fazê-la chegar não 
apenas através dos meios digitais, tais como 
o Facebook e o grupo no WhatsApp da 
paróquia, mas também através da divul-
gação no jornal local. “Para os mais idosos, 
foi pedido para não decidirem só pela sua 
cabeça, sobre se iam ou não às celebrações, 
mas que dialogassem com os filhos sobre a 
pertinência e as condições. Penso que isso 
foi uma das razões que levou muitos idosos 
a não irem. Pelo telefone, também fomos 
passando a mensagem”, refere o sacerdote.
Para este regresso informado dos paroquia-
nos de Óbidos, Gaeiras e A-dos-Negros 
às celebrações dominicais, o pároco sa-
lienta como muito importante a “Pro-
cissão de velas em casa”, que decorreu ao 
longo dos 15 dias anteriores. “As pessoas 
ficavam em casa e nós passávamos com a 
Imagem de Nossa Senhora. Isso ajudou 
muito a que as pessoas voltassem a falar 
umas com as outras, sobretudo por tele-
fone, e fomos passando a mensagem de 
que o regresso às celebrações seria com 
todos os cuidados”, sublinha.
Para o padre Ricardo, de 30 anos, foi mui-
to importante a mobilização de toda a co-
munidade na criação de equipas de aco-
lhimento, que ajudavam com a desinfeção 
das mãos, verificavam o uso de máscara e 
apontavam os lugares. “Decorreu tudo com 

bastante normalidade, muita serenidade e 
as equipas de acolhimento foram exempla-
res e ajudaram muito nesta dimensão da 
evangelização pelo serviço e cuidarmos da 
saúde uns dos outros”, aponta.

Comunicação para todas 
as idades
Para o futuro, o pároco de Óbidos, na Vi-
gararia de Caldas da Rainha-Peniche, afir-
ma, “sem dúvida”, que os apoios dos meios 
de comunicação vieram “para ficar”, até 
porque “melhoraram a proximidade com as 
pessoas”, sobretudo através das celebrações 
transmitidas online. No entanto, a realida-
de envelhecida da população não foi motivo 
para descurar a vontade de estar próximo dos 
idosos, mas uma oportunidade para “lançar 
mão de outros meios, como as velhas car-

assumi agora que vamos começar um novo 
ciclo de catequeses em casa, via Zoom, e 
já estamos com o mesmo número de ins-
crições. Esta dimensão da formação ficou 
muito presente”, assegura o sacerdote.

Com receio
Mais a sul, em Alverca, na Vigararia de 
Vila Franca de Xira-Azambuja, o regresso 
dos fiéis às celebrações deu-se com algum 
receio. Já com a nova configuração da igre-
ja, “ainda sobraram lugares”, aponta ao Jor-
nal VOZ DA VERDADE o pároco, pa-
dre Marcelo Boita. “As pessoas ainda estão 
a tentar perceber como as coisas são e nós 
também dissemos a muitos dos que perten-
cem a grupos de risco para não virem”, re-
fere. Na conhecida Igreja dos Pastorinhos, 
com capacidade habitual para 600 pessoas, 
apenas ficaram disponíveis 200 lugares, e, 
no total das três Missas celebradas naquele 
templo, participaram cerca de 300 pessoas.
Chegado à paróquia de Alverca, Calhan-
driz e Sobralinho no início do passado mês 
de março – dias antes da suspensão das 
celebrações –, o padre Marcelo revela que 
nas duas semanas como pároco deu para 
conhecer, mais de perto, alguns paroquia-
nos e reunir o conselho pastoral, onde estão 
representados diversos grupos. Foi provi-
dencial e o ponto de partida para manter a 
ligação com a comunidade, durante o tem-
po que se seguiu. “Criámos uma página da 
paróquia no Facebook, para tentarmos co-
municar com as pessoas. Foi bom, porque 
muitas pessoas gostaram da página e foram 
acompanhando as Missas, em direto. Todas 
as semanas rezávamos o Terço”, conta.
Durante o tempo de confinamento, as no-
vas tecnologias foram a ferramenta ideal 
para ter “reuniões com os escuteiros, pales-
tras, conversas ou reuniões de catequistas”, 
explica o sacerdote. No caso da cateque-
se, sobretudo com os mais pequenos, “ia-
-se mantendo o contacto com os pais, e os 
catequistas foram sempre enviando, sema-
nalmente, uma oração e alguns desafios, so-
bretudo no tempo da Quaresma e da Pás-
coa”. “Tem corrido bem”, sublinha. Através 
do uso da plataforma Zoom, também foi 

tas”. “Tomei a iniciativa de enviar, em massa, 
correspondência para as pessoas, desejando-
-lhes uma boa Páscoa e dei-lhes – aquilo a 
que eu chamei as amêndoas da Páscoa – um 
livrinho com orações. Foram 120 cartas en-
viadas. Depois, antes do início do mês de 
maio, voltei a escrever e enviei as orações que 
o Papa Francisco pediu que fossem rezadas 
com o Terço. Sei que chegou e ajudou muita 
gente a rezar e, assim, não estiveram longe. É 
um sinal positivo”, atesta. 
Uma outra surpresa durante o confina-
mento, e que foi impulsionada pela tecno-
logia, foi a Catequese de Adultos, que ul-
trapassou as 300 inscrições e foi realizada 
através de videoconferência. “Durante as 
sete semanas do Tempo Pascal, refletimos 
sobre os sete dons do Espírito Santo. As 
pessoas pediram para continuar. Por isso, 

  Paróquia de Óbidos

  Padre Ricardo Figueiredo
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possível chegar a mais gente. “Fizemos 
uma Via Sacra, uma Via Lucis e a oração 
do Terço com os jovens. E ainda, através 
da plataforma, celebrámos os 50 anos das 
primeiras promessas do agrupamento, com 
uma Missa”, revela.

Valorizar o estar 
em comunidade
Face às orientações da Conferência Epis-
copal Portuguesa e da Direção-Geral da 
Saúde para a celebração das Missas com 
fiéis, o padre Marcelo Boita destaca a im-
portância das equipas de voluntários que 
garantem que tudo corra bem. “Sem as 
equipas de acolhimento, seria mais difí-
cil! Para além de uma equipa ter ajudado 
na preparação dos locais de culto para este 
fim-de-semana, pedi também aos catequis-
tas e a vários grupos da paróquia que se dis-
ponibilizassem e já temos algumas equipas 
feitas para os próximos fins-de-semana e 
para cada uma das cinco Missas domini-
cais. A mobilização até foi simples e cor-
reu bem”, assegura o pároco, destacando o 
clima de “obediência” que se verificou por 
parte dos fiéis.
Ao olhar para a novidade que a pandemia 
trouxe à vida da Igreja, o padre Marcelo 
aponta que esta realidade vai, certamen-
te, “deixar um maior desejo de estarmos 
em comunidade, de forma presencial”. 
“Percebi, pelas pessoas, que houve muito 
o desejo de estar, muita saudade e muita 
alegria por podermos estar juntos e valo-
rizar o estarmos em comunidade, o irmos 
à igreja”, partilha o sacerdote, sublinhando 
a importância da utilização dos meios digi-
tais. “Também ganhámos com este tempo 
de confinamento. Foi um tempo para nos 
reinventarmos e acho que também vai ser 
bom para nós, Igreja, para irmos reinven-
tando algumas coisas, algumas práticas, al-
gumas ações. Claro que foi difícil, mas, por 
outro lado, houve coisas bonitas a aconte-
cer, houve experiências belas. Temos que 
aprender, dar importância quando estamos 
juntos e valorizar estes momentos em que 
não podemos estar juntos fisicamente, mas 
podemos estar juntos de outras formas”, 
destacou o sacerdote. 

Regresso sereno
Na Vigararia de Cascais, o vigário paro-
quial da Parede, padre Miguel Rodrigues, 
destaca a “serenidade” que se registou no 
recomeço das celebrações comunitárias. 
“Íamos para este reinício com poucas ex-
pectativas, muito no sentido de ver o que ia 
acontecer. Era difícil fazer uma estimativa 
sobre o número de pessoas, qual a reação a 
estas novas adaptações, mas procurámos ser 
muito prudentes na aplicação das orienta-
ções da CEP e das autoridades de saúde. 
Tínhamos as equipas bem preparadas para 

isso”, assegura, ao Jornal VOZ DA VER-
DADE, o sacerdote.
Apesar de todo o cuidado na preparação 
dos espaços celebrativos, “notou-se uma as-
siduidade reduzida”, com a participação de 
cerca de 300 paroquianos. Para o padre Mi-
guel, que, juntamente com o pároco, padre 
Octávio Morgadinho, presidem às seis cele-
brações dominicais, este fator “permite uma 
adaptação gradual a estas novas normas”.
Os grupos etários que participaram nas 
celebrações foram variados. Por exemplo, 
na comunidade do Murtal, “maioritaria-
mente mais idosa do que a comunidade 
da Parede”, o sacerdote reconhece que há 
pessoas que “não prescindem da ‘sua’ Missa 
dominical, apesar da idade avançada”. Sem 
descurar a comunicação das orientações, o 
padre Miguel Rodrigues assegura que pro-
cura “ter todos os cuidados para proteger 
aqueles que, mesmo sabendo das orien-
tações, continuam a fazer-se presentes na 
Eucaristia”. Na Paróquia da Parede, existe 
também quem tenha “receio” por se des-
locar à igreja, há quem opte pelas celebra-
ções nos dias de semana e há ainda quem 
prefira estar em casa. Para esses, a paróquia 
vai procurando “ter uma oferta grande de 
serviços, que passam até por levar a comu-

nhão a casa, para que as pessoas sintam isso 
como uma opção concreta”, sublinha.

Leigos mobilizados
Ter “gente envolvida” na vida da paróquia, 
fruto de um trabalho que vem sendo fei-
to, “há anos, pelo pároco, padre Morga-
dinho” e, desde 2019, pelo padre Miguel 
Rodrigues, contribuiu para a mobilização 
dos leigos nesta nova fase, assegura o vi-
gário paroquial. “Fomos procurando uma 
responsabilização grande das pessoas, por 
vários grupos. Procurámos chamá-las e 
envolvê-las nestas equipas que eram preci-
so formar. Todos foram muito pró-ativos. 
Houve uma divisão grande das tarefas, uma 
generosidade grande dos membros e isso 
refletiu-se na forma serena como as coisas 
correram e como cada um estava interessa-
do em que isso acontecesse, para o bem de 
todos”, descreve o padre Miguel.
Durante os quase três meses que durou 
a suspensão das celebrações com a pre-
sença de fiéis, houve alguma dificuldade 
em chegar a todos os paroquianos – cau-
sada pelo facto de não existir “uma lista 
de contactos com as pessoas da paróquia” 
–, sobretudo a quem não tem acesso aos 
meios digitais. “Claro que temos grupos 

com pessoas mais envolvidas, mas há todo 
o ‘outro mundo’ de paroquianos que só vão 
às Eucaristias ou que têm as crianças na 
catequese... Falta aqui um acervo de con-
tactos e isso impediu o acompanhamento 
de mais pessoas”, reconhece, manifestan-
do o desejo de “chegar a todos”.

Uma questão de relação
Para o padre Miguel Rodrigues, a preocu-
pação com a comunicação é essencial, so-
bretudo nas oportunidades que ofereceu, 
durante os últimos meses, a quem procura 
maior proximidade com a paróquia e com 
os seus pastores. “Já tínhamos um grupo de 
leigos responsável pela parte da comunica-
ção e essa já tinha sido uma aposta da pa-
róquia. Penso que este tempo tenha servido 
para desenvolver ainda mais essa comuni-
cação em meios digitais, mas aquilo que 
vou sentido é que a nossa ação enquanto 
Igreja, enquanto paróquia, a nível comuni-
tário, nunca vai deixar de ser uma questão 
de relação. Não há Igreja que funcione sem 
contacto. Penso que vamos sempre olhar 
para este tipo de iniciativas de forma suple-
tiva”, observou o padre Miguel Rodrigues, 
reforçando que “a fé não pode ser vivida só 
a partir destes meios”.

  

  

  

  

Comunidade do Murtal, na Paróquia da Parede

Paróquia de Alverca

Padre Miguel Rodrigues

Padre Marcelo Boita



www.vozdaverdade.org

Leia todos os artigos de opinião 
em www.vozdaverdade.orgo4/ Opinião 

de cidadania plena e renunciar ao uso discrimi-
natório do termo minorias, que traz consigo as se-
mentes de se sentir isolado e da inferioridade; isto 
prepara o terreno para as hostilidades e a discór-
dia e subtrai as conquistas e os direitos religiosos e 
civis de alguns cidadãos, discriminando-os.»
Parece-me que este Documento sobre a Fra-
ternidade em prol da Paz Mundial e da Con-
vivência Comum é uma eloquente resposta à 
tese da inevitabilidade do conflito de civili-
zações. Mostra que a história conflitual do 
passado não tem necessariamente de repe-
tir-se no futuro. Disse, a propósito, o Papa 
Francisco: «ou construímos juntos o futuro, ou 
não haverá futuro».

No passado dia 14 de maio, vivemos um 
inédito dia de oração, jejum e solidariedade 
pelo fim da pandemia do Covid-19 que jun-
tou crentes de várias religiões e, de um modo 
especial, cristãos e muçulmanos. A iniciativa 
partiu do “Alto Comité para a Fraternida-
de Humana”, um organismo que pretende 
concretizar os apelos lançados pelo histórico 
Documento sobre a Fraternidade em prol da Paz 
Mundial e da Convivência Comum, assinado 
pelo Papa Francisco e pela máxima autorida-
de do Islão sunita, o Grande Imã da univer-
sidade Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, em Abu 
Dhabi, a 4 de fevereiro de 2019.
Quase em simultâneo, recebi, porém, através 
da Fundação “Ajuda à Igreja que Sofre”, notí-
cias que poderiam levar a perder a esperança 
no diálogo e unidade entre cristãos e muçul-
manos. A de que a Comissão Justiça e Paz 
do Paquistão denuncia que alguns dirigentes 
muçulmanos apelam à recusa do fornecimen-
to a cristãos e membros de outras minorias 
religiosas da ajuda urgente relacionada com a 

pandemia do Covid-19. E a de que a jovem 
nigeriana Leah Sharibu, sequestrada pelo 
Boko Haram desde há dois anos, continua em 
cativeiro por se recusar a renegar a sua fé cristã.
Situações como estas (que certamente não 
podem ser ignoradas em nome das neces-
sidades do diálogo) servem de pretexto a 
quem considera os relacionamentos entres 
cristãos e muçulmanos necessariamente 
marcados (como sucedeu em séculos passa-
dos) pelo conflito.
Hoje, mais do que nunca, a globalização e os 
fluxos migratórios são fenómenos incontor-
náveis que colocam lado a lado, inevitavel-
mente, pessoas de cultura cristã ou ocidental e 
de cultura islâmica. Tudo o que possa favore-
cer a construção de pontes entre elas só pode 
favorecer a paz e a harmonia das nossas socie-
dades europeias e do mundo em geral.
É, precisamente, por isso que o referido Do-
cumento de Abu Dhabi é tão importante. A 
partir dele, pode gerar-se uma aliança entre 
cristãos e muçulmanos que acreditam na paz, 

na fraternidade universal e na liberdade reli-
giosa, rejeitando qualquer instrumentalização 
da religião para justificar a violência. Eis o que 
afirma a esse respeito:
 «(…) as religiões nunca incitam à guerra e não 
solicitam sentimentos de ódio, hostilidade, extre-
mismo, nem convidam à violência ou ao derra-
mamento de sangue. Estas calamidades são fruto 
de desvio dos ensinamentos religiosos, do uso po-
lítico das religiões e também das interpretações 
de grupos de homens de religião que abusaram – 
nalgumas fases da história – da influência do sen-
timento religioso sobre os corações dos homens para 
os levar à realização daquilo que não tem nada a 
ver com a verdade da religião, para alcançar fins 
políticos e económicos mundanos e míopes.»
Afirma este documento o valor da liberdade 
religiosa, rejeitando «o facto de forçar as pessoas a 
aderir a uma determinada religião» (o que – não 
podemos esquecer - sucede em países onde 
são punidas as conversões do Islão ao cristia-
nismo). E sobre o tratamento das minorias 
religiosas (como são os cristãos em países de 
tradição islâmica):
«O conceito de cidadania baseia-se na igualdade 
dos direitos e dos deveres, sob cuja sombra todos 
gozam da justiça. Por isso, é necessário empenhar-
-se por estabelecer nas nossas sociedades o conceito 

Inscreve-se, enchendo cada pequeno quadra-
do e criando entre eles uma outra forma de 
relação. Entretanto, naipes de sopros e cordas 
de orquestra entusiasmam, dando a tudo isto 
tons de aventura. De repente os quadrados 
ganham vida, mudam de sítio. Melhor ainda, 
passam a escrever um novo texto. As letras 
ganharam cor e linhas vivas voltam a atraves-
sar o texto. A modulação da orquestra toma 
agora um registo mais sereno. A cor inunda o 
texto, tomando conta de tudo. Então, alguns 
quadrados são retirados, abrindo espaço para 
que surjam figuras. Por detrás de cada quadra-
do, afinal, está alguém. Tudo, enfim, ritmado 
a acordes de final cinematográfico. E o texto 
bíblico mostra-se o que é: uma enorme janela. 
É só olhar por ele.
P.S.: os vídeos estão acessíveis em: https://
pontosj.pt/video/o-evangelho-desenhado/

Emaús: «Olhos impedidos» escritos sob folha 
branca. Logo diluídos em aguarela, como 
quem passa a ver. Talvez, apenas, por não ser 
esse o final do texto; por não poder ser este o 
fim da história. Depressa esses olhos se dissol-
vem na tinta aguada, e transmutam-se numa 
súplica: «Fica connosco». Somam-se palavras, 
como se um coro inteiro conversasse numa 
mesma página: aproximou-se, habitante-se-
pulcro, fechados, incapazes, aproximou-se, pão, 
nova visão, à nossa frente, perceber. Tudo de 
Emaús concentrado ali, numa folha de papel. 
Não apenas o que é dito. Também os medos, 
as dúvidas, a alegria e tudo o mais que, então, 
ali se vivera. As palavras saltam do texto para 
a imagem. Não são palavras gritadas sobre 
o branco da folha. Pelo contrário, são como 
que sussurradas em aguarela. Ganham assim 
transparência. São como deveriam ser todas 
as nossas palavras. Deixam ver. Todas elas, aos 
poucos, costuradas por linhas de cores, que de 
uma ponta à outra as percorrem e atravessam. 
Tal como os discípulos de então, tenta-se as-
sim encontrar o elo que dê algum sentido à 
estrada de Emaús. De dentro deste diálogo de 
papel nascem figuras de discípulos. São filhos 
de todas aquelas palavras. Vemos os seus per-
fis, nuns casos mais definidos noutros menos. 
Têm cor própria, mas não bloqueiam a luz. 

Permitem que, através deles, se veja para lá de 
si próprios, se veja mais longe.
Foi assim que vi o primeiro dos vídeos pro-
duzidos por Mário Linhares e pelo pe. Nuno 
Branco, SJ. Neste tempo pascal, paradoxal-
mente vivido em casa, juntaram-se para de-
senhar a Palavra de Deus. Serviram-se das 
possibilidades que os meios informáticos hoje 
colocam ao nosso dispor. De forma síncrona, 
filmavam-se enquanto desenhavam, de forma 
coordenada, os Evangelhos de cada Domin-
go. Mais do que o produto final, encanta-me a 
beleza do processo. Ofereceram-nos, ao longo 
destas semanas, autênticas meditações visuais. 
Conspirando entre si, olhos e ouvidos enche-
ram-se de Evangelho. Foram outros dois dis-
cípulos de Emaús, partilhando connosco os 
seus próprios caminhos pascais. Também eles, 
dois amigos a falarem sobre Jesus. Também 
eles, abrindo as janelas de suas casas, convi-
dando para a sua mesa de desenho e para nos 
alimentar pelos olhos.
Há qualquer coisa de novo nisto. Não que a 
tradução visual do Evangelho seja coisa recente. 
Novo é o estilo propriamente contemporâneo 
do desenho. É fazer do processo, mais que o 
produto, a obra de arte. Novo é tudo isto ser 
feito em companhia, não em solidão. É dar 
também espaço à luta com o texto, inevitável a 

todo o bom intérprete (e a todo o bom texto). 
É, sobretudo, tornar a palavra uma imagem e 
fazer da imagem um texto. Num diálogo em 
que as palavras bíblicas e as dos seus pintores se 
entrelaçam. No fundo, conseguiu-se neste pro-
jecto algo de que precisamos: imaginar o Evan-
gelho. Imaginar sim, como verbo de acção, ou 
seja, dar imagem ao Evangelho. Criar imagens 
que digam o que está no texto e para lá do tex-
to. Porque nós somos seres de palavra (lógicos, 
porque do lógos). Mas não somos menos seres 
da imagem. Também esta é linguagem. Não 
podemos desconhecer este idioma.
Pentecostes. Uma quadrícula metódica de 
post-it’s sobre fundo branco. Tudo organi-
zado e previsível. Entretanto, um Evangelho 
plural, dito a múltiplas vozes, cola-se tam-
bém a este exercício. O texto, escrito letra a 
letra, vem desarrumar a ordem geométrica. 

Pedro Vaz Patto

Diálogo ou conflito?

Pe. Alexandre Palma 

Imaginar o Evangelho



Domingo, 7 de junho de 2020

Lisboa /05

No ano em que decorre o Jubileu dos 800 anos 
do santo lisboeta, a organização das Festas de 
Santo António de Lisboa tem previstas várias 
iniciativas para assinalar a vida do santo.

O Cardeal-Patriarca de Lisboa dirigiu uma carta às famílias da 
diocese, onde manifesta a “muita estima e oração” com que 
as acompanha, e lembrou que “pais e filhos, avós e parentes, 
constituem o núcleo básico de entreajuda e carinho”.

Uma oportunidade para ficar a conhecer
melhor o santo lisboeta

Cardeal-Patriarca apela à “promoção  
e proteção das famílias”

Entre 30 de maio e 12 de junho, às 11h00 
e às 17h00, vai ser celebrada a Santa Mis-
sa e, durante esses dias, o andor do santo 
franciscano estará à porta da igreja que 
se localiza junto à Sé. Segundo a organi-
zação, no próximo dia 9 de junho, terça-
-feira, às 18h00, vai decorrer uma confe-
rência de Maria Adelina Amorim sobre 
Santo António, que será transmitida nas 
páginas Facebook da Igreja de Santo An-
tónio e do Museu de Santo António. As 
“propostas diárias para conhecer melhor 
o nosso Santo”, vão sendo disponibili-
zadas a até 13 de junho, através do site 
www.stoantoniolisboa.com e nas respeti-

“A promoção e proteção das famílias deve 
ser o primeiro objetivo de qualquer so-
ciedade organizada. Temos muito a fazer 
neste sentido, especialmente agora, quan-
do a crise sanitária e económica atinge 
fortemente a muitos e dificulta a sobrevi-
vência de tantos, no que respeita ao tra-
balho e a tudo o mais que garanta a vida 
das pessoas e suas famílias”, observou D. 
Manuel Clemente, na carta dirigida às 
“caríssimas famílias da diocese de Lisboa”.
A missiva foi publicada por ocasião da 
Festa da Família – prevista para 7 de ju-
nho e que, devido à pandemia, foi adiada 
– e frisa que “será bom” que muitos dos 

vas redes sociais, informa o comunicado.
No dia 13 de junho, data em que se ce-
lebra o Santo António, a Missa vai de-
correr às 12h00, presidida pelo Bispo 
Auxiliar de Lisboa D. Joaquim Mendes. 
No final da celebração, haverá a bênção à 
cidade, a Portugal e ao Mundo com Re-
líquia de Santo António. Nesse mesmo 
dia, às 11h00 e às 17h00, estão previs-
tas as Missas com Responsório de Santo 
António, que também terminarão com a 
bênção final com a relíquia do santo lis-
boeta. Todas as celebrações vão ser trans-
mitidas em direto, através do site www.
pscp.tv/stoantoniolisboa.

“hábitos [de oração familiar] continuem”, 
“complementando a indispensável prática 
sacramental e comunitária que se irá reto-
mando, com a cautela necessária para que 
a pandemia não retorne”. “Agradeço mui-
to às famílias da diocese de Lisboa tudo o 
que conseguiram fazer neste tempo difícil 
para se manterem unidas na entreajuda e 
na oração, bem como na atenção às neces-
sidades dos seus vizinhos e outras pessoas 
mais fragilizadas”, acrescentou.
A carta, que pode ser lida em https://
bit.ly/Carta_Familias, termina com o 
desejo de que a sociedade “se torne mais 
familiar”.

Festas de Santo António de Lisboa Carta dirigida às famílias da Diocese de Lisboa

No Domingo de Pentecostes, na Sé de Lisboa, o Cardeal-Patriarca apontou a uma mudança na relação com a 
natureza, o meio ambiente e a humanidade, para resolver a pandemia.

“Levar o Pentecostes recebido ao universo que o espera”

As portas da Sé de Lisboa abriram-se na 
Solenidade de Pentecostes, ao fim de qua-
se três meses, para todos os fiéis que quise-
ram participar na celebração da Eucaristia. 
À entrada, o Cardeal-Patriarca de Lisboa 
saudou este regresso das celebrações co-
munitárias e apontou para um recomeço 
que deve acontecer “a pouco e pouco, com 
boas práticas e com bons exemplos”. “Du-
rante estes três meses, desenvolvemos – eu 
e os meus colegas sacerdotes, outros mi-
nistros do culto – muitas maneiras de nos 
aproximarmos das pessoas, mediaticamen-
te, mas não chega: é importante que seja 
assim também [fisicamente] e vai ser com 
essa confiança cautelosa”, frisou D. Ma-
nuel Clemente, aos jornalistas.

“A memória é curta”
Na celebração, o Cardeal-Patriarca alertou 
para o risco de, mesmo na situação atual, 
onde nos “queremos refazer como socie-
dade” e até onde surgem “medidas mais 
solidárias”, a sociedade voltar a procurar 
ilusões. “A história lembra que em tem-
pos de guerra sempre se aspira pela paz e 
em tempos de catástrofes sempre se insiste 

em preveni-las… Mas a memória é curta 
e as ilusões regressam, facilmente demais, 
tragicamente demais. Valha-nos o Espíri-
to Divino, que não se cansa de nos mover 
para o bem”, declarou.
Na homilia da celebração, D. Manuel Cle-
mente lembrou a Carta Encíclica Laudato 
Si’, do Papa Francisco, para pedir uma mu-
dança profunda da “relação com a nature-
za, o meio ambiente e a própria humani-
dade no seu conjunto”, de forma a resolver 
“de vez”, o sofrimento causado pela pan-
demia. “Não evitaremos trágicos retornos, 
desta ou doutra congénere, se não mudar-
mos profundamente a nossa relação com a 
natureza, o meio ambiente e a própria hu-
manidade no seu conjunto”, alertou.
A partir da leitura de um excerto da En-

Solenidade de Pentecostes marca regresso das Missas com fiéis

cíclica Laudato Si’, sobre o “mistério da 
Trindade”, o Cardeal-Patriarca de Lisboa 
desafiou os cristãos a levarem “mais lon-
ge” o Pentecostes recebido. “O Pentecos-
tes recebe-se e ativa-se assim: O Espírito 
Santo, como só Ele o consegue, recupera-
-nos e inclui-nos na filiação divina, que 
em Cristo se oferece. Esta filiação reali-
za-nos na comunhão perfeita com Deus 
Pai e com tudo o que manifesta o seu po-
der criador. Saber, testemunhar e concre-
tizar tão grande verdade na relação com 
Deus, com os outros e a criação inteira é 
levar o Pentecostes recebido ao universo 
que o espera”, desafiou.

texto por Filipe Teixeira;
fotos por Paulo Rocha, Agência Ecclesia

“UM EXEMPLO A TODO 
O POVO PORTUGUÊS”
No primeiro Domingo após a sus-
pensão das Missas comunitárias, 
o Presidente da República este-
ve presente no Pentecostes, na 
Sé, para “agradecer a todas as 
confissões religiosas” e “de for-
ma especial aos católicos, por se-
rem a larguíssima maioria do povo 
português” pelo comportamento 
“exemplar” durante o período de 
confinamento por causa da pan-
demia. “A Igreja, com a sabedoria 
de milénios, deu um exemplo a 
todo o povo português”, assina-
lou Marcelo Rebelo de Sousa, em 
declarações aos jornalistas

Corpo de Deus na Sé de Lisboa
Cardeal-Patriarca, D. Manuel Clemente, preside à Missa na Solenidade do Santíssimo 
Corpo e Sangue de Cristo, dia 11 de junho, às 11h00, na Sé de Lisboa, e no final vai benzer, 
com o Santíssimo, a cidade e a diocese. A celebração tem transmissão no site do Patriar-
cado. Este ano, devido à pandemia, não haverá procissão pelas ruas 
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‘3 DICAS’ – EMRC

“A DISCIPLINA QUE FALTA NA ESCOLA, 
QUANDO ELA NÃO EXISTE”
A Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC) é “uma disciplina de proximidade”, que “marca a diferença” 
na escola e “abre novos horizontes”, ajudando “o aluno a encontrar-se com ele próprio e com os outros”. 
‘EMRC’ foi tema do oitavo programa ‘3 DICAS’.

“Costumamos dizer que a EMRC é 
a disciplina que falta na escola quan-
do ela não existe, para que de facto a 
educação seja integral”. Fátima Nunes 
é professora de Educação Moral e Re-
ligiosa Católica no Agrupamento de 
Escolas D. Luís de Ataíde, em Peniche, 
mas desde o ano letivo de 2009/2010 
que se encontra em funções no Secre-
tariado Diocesano do Ensino Religioso 
(SDER) de Lisboa, e esteve no ‘3 DI-
CAS’ dedicado a esta disciplina, à for-
ma como se adaptou às aulas à distância 
e à sua importância na educação inte-
gral dos alunos. “Faz parte de uma edu-
cação integral a dimensão espiritual, o 
apelar aos valores não só humanos, mas 
também cristãos, e sobretudo apelar a 

que estes valores estejam na vida dos 
nossos alunos. A nossa centralidade é, 
sem dúvida, a pessoa humana”, refe-
riu esta professora, frisando que, “para 
um professor de Educação Moral, os 
alunos não são números, são pessoas”. 
“Esta disciplina ajuda o aluno a encon-
trar-se com ele próprio. Quanto mais 
ele se encontrar consigo próprio, mais 
encontra o outro. É importante, na vida 
dos alunos, que eles se encontrem con-
sigo e com os outros, com os colegas. 
EMRC é sobretudo uma disciplina 
de proximidade”, acrescentou Fátima, 
sublinhando ainda que esta disciplina 
“marca a sua diferença” porque “propõe 
caminhos de reflexão sobre a pessoa, 
sobre a vida, e abre os novos caminhos 

Pais surpreendidos 
com a disciplina
João Barros, professor de EMRC no 
Agrupamento de Escolas Pedro Ale-
xandrino, na Póvoa de Santo Adrião, 
Odivelas, está a lecionar, este ano, em 
todos os ciclos, do 1.º até ao Ensino 
Secundário e, ainda, a duas turmas de 
alunos profissionais, e referiu, no ‘3 DI-
CAS’, que o ensino à distância tem sido 
“muito exigente” e “muito desafiante”, 
e que teve de “adaptar várias estraté-
gias para cada ciclo”. “Com os alunos 
mais novos, a opção foi principalmen-
te trabalhos e pequenas tarefas através 
do Classroom. Com os mais crescidos 
e os profissionais, optei por aulas via 
Zoom, semanais ou de 15 em 15 dias, 

e novos horizontes”.
No programa em direto, transmitido 
na noite do passado dia 1 de junho, 
esta colaboradora do SDER de Lis-
boa destacou ainda “o apoio”, ao nível 
“da partilha de materiais e de recur-
sos pedagógicos”, que este secretariado 
tem procurado prestar aos docentes de 
EMRC para os “ajudar nesta nova mo-
dalidade de ensino a distância”. “Neste 
momento, temos cerca de três centenas 
de recursos disponíveis”, revelou Fá-
tima Nunes, sublinhando ainda que o 
papel do SDER é “ouvir os colegas, nos 
desabafos, nos constrangimentos, nos 
desafios novos”, e “encorajá-los”, sen-
do “um reforço de apoio para enfrentar 
esta nova situação”.

Em plena pandemia, o Jornal VOZ DA VERDADE lançou um programa semanal de entrevistas e 
debate sobre vários temas, intitulado ‘3 DICAS’. O formato é em direto, através de videoconferência, 
e é apresentado nos sites e nas páginas Facebook e YouTube do jornal e também do Patriarcado de 
Lisboa. “O objetivo é apresentar, de forma simplificada, o que se está a fazer e o que se prevê ser 
feito, em diversas pastorais, durante este tempo de covid-19. No final de cada programa, um dos 
intervenientes deixará três dicas com sugestões que podem ser seguidas pelo público”, explicava, na 
altura, o padre Nuno Rosário Fernandes, diretor do jornal.
Durante a suspensão da edição em papel do Jornal VOZ DA VERDADE, o ‘3 DICAS’ decorreu sempre 
às quartas-feiras, após o almoço. Nesta semana, com o regresso do semanário do Patriarcado, o pro-
grama passou a ser emitido nas noites de segunda-feira, às 21h30. Todas as sete emissões anteriores 
podem ser visualizadas em www.vozdaverdade.org, no link ‘3 DICAS’.

CATEQUESE
A primeira emissão do ‘3 DICAS’, no dia 15 de abril, foi dedicada à ‘Catequese’ e contou com a par-
ticipação do padre Tiago Neto, diretor do Sector da Catequese do Patriarcado de Lisboa, de Carolina 
Ribeiro, catequista na Paróquia do Parque das Nações, de Carlos Campos, catequista da Paróquia de 
Camarate, e ainda da adolescente Gabriela Pastilha, do 7.º ano da catequese da Paróquia do Parque 

das Nações. Nesta emissão de estreia, foi salientado como a “catequese conseguiu criar novas ma-
neiras de estar e se fazer presente na vida das pessoas”.

CARIDADE
Uma semana depois, no dia 22, foi a ‘Caxridade’ que esteve no centro da reflexão do ‘3 DICAS’, com 
o diretor do Departamento da Pastoral Sócio Caritativa do Patriarcado de Lisboa, cónego Francisco 
Crespo, a considerar que a Igreja deveria “criar um fundo de emergência que venha da generosidade 
dos nossos cristãos”. Este programa contou ainda com a participação de Rita Carvalho, do grupo 
‘Amigos à Mão’, da Paróquia de Cascais, do almirante Luís Macieira Fragoso, presidente da Cáritas 
Diocesana de Lisboa, e também da nova diretora-geral da Comunidade Vida e Paz, Renata Alves.

VOCAÇÕES
Em plena Semana de Oração pelas Vocações (26 de abril a 3 de maio), o programa ‘3 DICAS’ de 
29 de abril teve como tema as ‘Vocações’, com o diretor do Sector de Animação Vocacional do 
Patriarcado a convidar “os cristãos e as paróquias a rezarem pelas vocações”. Esta emissão contou 
depois com os testemunhos de Ausenda Pires, que integra este serviço diocesano e é consagrada 
na Ordem das Virgens, de Joana Marques, que também colabora nesta pastoral, e de José Pereira, 
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intercalando com pequenas propostas 
de atividades que fui lançando neste 
tempo de confinamento. A maior preo-
cupação foi estar ligado com os alunos, 
ou demonstrar que a escola não esta-
va desligada dos alunos nesta fase”, as-
sumiu, lembrando que “os professores de 
Educação Moral ainda sentem mais esta 
necessidade de manter uma ligação com 
os alunos”.
Neste tempo de confinamento, “estrei-
taram-se laços com os encarregados 
de educação”, nomeadamente “com os 
dos alunos mais novos”. “É curioso que 
muitos encarregados de educação nos 
disseram que não imaginavam que tra-
balhávamos desta forma com os filhos, 
com atividades tão giras e tão interes-
santes”, partilhou o professor João Bar-
ros, exemplificando com “a atividade do 
Dia da Mãe”. “Tive um feedback muito 
interessante. Várias mães deixaram uma 
mensagem de agradecimento, dizendo 
que tinha sido muito comovente a forma 
como os filhos apresentaram a proposta”, 
contou.
Sobre o que a pandemia pode mudar em 
termos de ensino, nos próximos anos le-
tivos, este docente sublinhou que as aulas 
à distância “não são o sistema ideal para o 
futuro”, porque “criou muitas desigualda-

des”, mas salientou que “é o momento de 
aproveitar tudo o que foi feito agora, para 
colocar em utilização nos próximos tem-
pos”. “O que se fez agora é para manter 
as nossas aulas de uma forma presencial”, 
considerou o professor João Barros.

EMRC “marca a diferença”
Esta emissão do ‘3 DICAS’ contou tam-
bém com a participação de uma aluna 
desta disciplina, Leonor Rocha, estudan-
te do 12.º ano da Escola Secundária de 
Peniche, que assumiu ter sido “um pouco 

seminarista da Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus (Dehonianos), que estuda 
no Seminário de Alfragide.

REZAR ONLINE
Com a pandemia e os novos hábitos de oração dos cristãos, a quarta emissão do ‘3 DICAS’ foi dedi-
cada ao ‘Rezar online’, tendo sido sublinhado, pelo reitor do Santuário de Nossa Senhora da Nazaré, 
padre Paolo Lagata, que as “transmissões online das celebrações são uma missão e um serviço para a 
Igreja”. No dia 6 de maio, o programa contou ainda com as intervenções de Pedro Jesus, do projeto 
‘iVangelho’, da Paróquia de Monte Abraão, do padre José Luís Costa, pároco de Paço de Arcos, e do 
jovem André Ribeiro, animador do Movimento Juvenil de Massamá.

FÁTIMA
No programa de 13 de maio, o tema do ‘3 DICAS’ só poderia ter sido… ‘Fátima’. A emissão contou 
com a participação do padre Paulo Serra, pároco do Gradil, Milharado e Vila Franca do Rosário, de frei 
Fabrizio Bordin, pároco de Santa Beatriz da Silva e de São Maximiliano Kolbe, da irmã Verónica Sousa, 
religiosa da Aliança de Santa Maria, que reside na Comunidade de Belém-Lisboa, e de Matilde Raposo, 
responsável pelo sector de Lisboa das Equipas de Jovens de Nossa Senhora. “Foi estupendo ver como 

Nossa Senhora é Mãe e como as pessoas a sentem verdadeiramente como Mãe”, foi a ideia central.

FAMÍLIA
Três famílias (Rute e João Casimiro, das Equipas de Nossa Senhora, Mariana e Francisco Borges Cou-
tinho, da Paróquia do Estoril, e São e diácono José Paulo Romero, da Paróquia de Caldas da Rainha), 
de diferentes realidades eclesiais, deram testemunho no ‘3 DICAS’ de 20 de maio, sobre a ‘Família’, 
com o padre Duarte da Cunha, o assistente da Pastoral Familiar de Lisboa, a dirigir-se aos casais em 
rutura e a aconselhar a pedirem ajuda e a esperaram, sem desistirem do outro. “Estes tempos difíceis, 
de muita pressão, não são tempos para desistir do outro”, reforçou o sacerdote.

REGRESSO DAS MISSAS COM FIÉIS
Na semana em que os cristãos puderam voltar às igrejas para celebrar a fé, a sétima emissão do ‘3 
DICAS’, a 27 de maio, foi dedicada ao ‘Regresso das Missas com fiéis’, tendo sido sublinhado, por 
dois párocos (padre Hugo Gonçalves, pároco do Campo Grande, e padre Ricardo Franco, pároco da 
Lourinhã, entre outras), que as “novas equipas de acolhimento das igrejas estarão lá para ajudar e 
para segurança de todos”. O programa contou também com a presença de José Ramalho, da equipa 
de acolhimento da Paróquia da Benedita.

difícil lidar” com as aulas à distância, de-
vido à pandemia, em especial nesta disci-
plina que é “bastante prática” e “tão mar-
cante”, pela “partilha” que fazem com os 
colegas. “Na verdade, nunca tínhamos li-
dado com esta maneira de aprender. Para 
nós, foi um pouco mais difícil porque tí-
nhamos atividades planeadas, que ansiá-
vamos, desde o início do ano. Refiro-me 
à peregrinação a Fátima, que se realiza 
todos os anos e que iria acontecer na pri-
meira semana de abril e não foi possível. 
Este cancelamento deixou-nos desmoti-

vados e tristes. Mas agora, com o hábito, 
porque já vão algumas semanas assim, e 
com o recurso ao Classroom, acaba por 
facilitar a aula síncrona”, salientou.
Sublinhando que a EMRC é uma disci-
plina que “marca a diferença”, esta jovem 
referiu que “são muitas” as saudades dos 
colegas, dos professores e do ambien-
te escolar. “A pandemia acabou por nos 
despertar para aquilo que era o nosso 
dia-a-dia e que não daríamos tanto valor. 
Depois desta pandemia, iremos dar valor 
a outras coisas que para nós eram banais 
no dia-a-dia”, observou.
Sobre os trabalhos da disciplina de 
EMRC durante o confinamento, Leo-
nor destacou que a atividade que mais 
a marcou foi “uma recriação do encon-
tro que iríamos ter no dia 1 de maio”. 
“Nesse dia, há a Missa dos finalistas do 
12.º ano, e também dos alunos de Mo-
ral, e a professora Cristina decidiu jun-
tar todos os finalistas e abrir também a 
comunidade para uma videoconferência, 
em que pudéssemos marcar o dia e não 
deixá-lo passar em vão. Não tivemos 
Missa, mas foi uma atividade que nos 
conseguiu manter na mesma motivados 
e felizes”, garantiu Leonor.

texto por Diogo Paiva Brandão

Pe. Hugo Gonçalves Pe. Nuno RF
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O Sector da Animação Vocacional, durante este tempo de pandemia, não 
quis deixar de animar os que lhe são confiados. Usando as plataformas 
disponíveis, e com a inspiração do Espírito Santo, têm sido publicados, 
ao longo da semana, curtos ‘Podcasts’ cheios de conteúdos práticos e 
espirituais para o dia a dia das nossas vidas e para nos aproximarmos da 
vontade de Deus.
Começaram logo quando a pandemia foi decretada, ainda em tempo de 
Quaresma, com o título “Pelo deserto”. Durante o Tempo Pascal, estas 
gravações passaram a chamar-se “Pelo caminho”. Agora há uma nova sé-
rie de gravações, com o título “Pelo mar”. Todas estas meditações estão 
disponíveis no nosso Facebook (Vocações Xpto -Lisboa) e no nosso Ins-
tagram (vocacoeslisboa). Em breve, estarão também disponíveis nas di-
versas aplicações de Podcast.
Recomendamos que aproveitem esta oferta e que encontrem momentos 
de oração a partir destas meditações. Podem ser ouvidas em qualquer 
ordem. A maioria das imagens associadas são da autoria da fotógrafa Ma-
dalena MRPB.

Preparamo-nos agora para a Jornada de Oração pela Santifica-
ção do Clero, que será no dia 19 de Junho, dia do Sagrado Co-
ração de Jesus. Rezemos pelos nossos pastores que dão a vida 
para nos conduzir até Deus. 
Preparamo-nos ainda para a futura ordenação de novos presbí-
teros para o serviço da nossa diocese de Lisboa, que será no dia 
28 de Junho. Demos graças a Deus por esse grande dom.

Vivemos recentemente a Semana de Oração pelas Vocações, onde se 
procurou estimular este fundamental pedido que devemos fazer a Deus. 
Principalmente através das redes sociais, fomos recordando que Deus 
tem um plano para cada um. E na oração individual e comunitária deve-
mos sempre pedir ao Senhor o dom das vocações e rezar por todos os que 
já abraçaram uma determinada vocação. Tudo isto foi acontecendo atra-
vés da publicação de meditações gravadas e de vídeos de testemunhos 
vocacionais. Durante essa semana também não deixámos de divulgar a 
importante Mensagem do Papa Francisco dividida nas suas quatro partes: 
Louvor; Gratidão; Tribulação e Coragem.
Um dos momento altos da semana foi a Vigília de Oração pelas Vocações, 
que foi transmitida no YouTube a partir do Seminário dos Olivais e teve 
centenas de visualizações. Foi um momento simples e ao mesmo tempo 
muito forte, onde muitos cristãos e famílias se puderam unir a esta ora-
ção e pedir pelas vocações a partir das suas casas.
A peregrinação a Fátima e a preparação do dia 13 de Maio foi feita em 
conjunto com o Santuário de Fátima, partilhando as etapas do percurso 
proposto pelo Santuário através da iniciativa #peregrinaçãopelocoração. 

PODCAST

SEMANA DE ORAÇÃO 
PELAS VOCAÇÕES 2020
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Jornalista da Rádio Renascença, 
à conversa com Diogo Paiva Brandão

1. O Papa Francisco considera que Santo 
António é um “antigo santo, mas tão mo-
derno e engenhoso nas suas intuições”, que 
continua a ser um modelo inspirador para 
os dias de hoje. Numa carta dirigida ao pa-
dre Carlos Tovarelli, geral da Ordem dos 
Frades Menores Conventuais, por ocasião 
dos 800 anos da vocação franciscana de 
Santo António, Francisco diz esperar que 
este aniversário “desperte, especialmente 
nos religiosos e devotos franciscanos de 
Santo António espalhados pelo mundo, 
o desejo de experimentar a mesma san-
ta inquietação que o levou pelas estradas 
do mundo a testemunhar, com palavras e 
obras, o amor de Deus”.
O Papa sublinha o exemplo de António, 
que partilhou “as dificuldades das famílias, 
dos pobres e desfavorecidos, bem como 
sua paixão pela verdade e justiça que, ainda 
hoje pode suscitar um generoso compro-
misso de doação, em sinal de fraternidade”.
A carta de Francisco recorda que, em 1220, 
em Coimbra, Portugal, “o jovem agostinia-
no Fernando, natural de Lisboa, ao saber 
do martírio de cinco franciscanos, mortos 
por causa da fé cristã em Marrocos, decidiu 
transformar a sua vida”. O religioso deixou 
a sua terra e embarcou numa viagem, “sím-
bolo do seu próprio caminho espiritual de 
conversão”, explica o Papa. “Primeiro foi 
para Marrocos, determinado a viver corajo-
samente o Evangelho nos passos dos fran-
ciscanos ali martirizados, depois desembar-
cou na Sicília após um naufrágio nas costas 
da Itália, como acontece hoje com tantos 
dos nossos irmãos e irmãs”, acrescentou, 
recordando ainda que, “depois da Sicília, o 
desígnio providencial de Deus levou Antó-

nio ao encontro com Francisco de Assis e 
finalmente a Pádua, cidade que estará sem-
pre ligada de maneira especial ao seu nome 
e que guarda o seu corpo”.
Para comemorar este VIII centenário, os 
Frades Menores Conventuais da Provín-
cia italiana de Pádua lançaram o projeto 
‘António 20-22’ que, num período de três 
anos, entre 2020 e 2022, quer celebrar, além 
da sua vocação franciscana, o seu naufrá-
gio em Itália, o seu primeiro encontro com 
São Francisco e a sua revelação ao mundo 
como um grande pregador e santo. Com 
esta carta, Francisco espera que as celebra-
ções ajudem a “repetir com Santo António: 
‘Eu vejo meu Senhor’, pois é necessário ver 
o Senhor no rosto de cada irmão e irmã, 
oferecendo a todos consolação, esperança 
e a possibilidade de encontrar a Palavra de 
Deus sobre a qual ancorar a própria vida”.

2. O Papa falou sobre os protestos que 
decorrem nos Estados Unidos, após a “trá-
gica morte” de George Floyd, e deixou um 
apelo à paz e à reconciliação nacional. Na 
habitual audiência-geral das quartas-feiras, 
no Vaticano, Francisco condenou a onda de 
violência e destruição provocada pela mor-
te deste afro-americano de 46 anos. “Não 
podemos tolerar nem fechar os olhos a 
qualquer tipo de racismo ou exclusão e pre-
tender defender a sacralidade de cada vida 
humana. Ao mesmo tempo, devemos reco-
nhecer que a violência das últimas noites é 
autodestrutiva e derrotista. Nada se ganha 
com violência e muito se perde”, sublinhou, 
no dia 3 de junho.
Francisco convidou os fiéis a rezar pelas 
famílias, amigos em luto e “pela reconcilia-

ção nacional e pela paz”, invocando a inter-
cessão de Nossa Senhora de Guadalupe, 
Mãe da América, “por todos aqueles que 
trabalham pela paz e justiça na vossa terra 
e no mundo “.
Na catequese sobre a oração, durante a 
audiência-geral, o Papa lembrou como 
Abraão é, para os cristãos, “modelo de 
quem escuta a voz de Deus e confia na 
sua palavra”. “Abraão é o homem da Pa-
lavra, que se deixa conduzir por Deus, 
num caminho que às vezes se faz árduo e 
até incompreensível, como no drama que 
Abraão enfrentou ao ser-lhe pedido o sa-
crifício do seu filho Isaque. Porém, apesar 
dos obstáculos, Abraão permaneceu fiel, 
totalmente disponível a Deus, ensinando-
-nos assim que rezar com fé significa es-
cutar, dialogar e até mesmo discutir, mas 
sempre dispostos a acolher a palavra de 
Deus e pô-la em prática”, frisou.

3. ‘Eis-me aqui, envia-me’ (Is 6, 8), é o 
tema escolhido pelo Papa para assinalar o 
próximo Dia Mundial das Missões, que 
se assinala a 18 de outubro de 2020. Na 
mensagem divulgada no Domingo de Pen-
tecostes, 31 de maio, Francisco não esque-
ce “as tribulações e desafios causados pela 
pandemia do covid-19” e propõe à Igreja 
uma atenção especial a estas circunstâncias 
que interpelam toda a humanidade. O Papa 
constata como “à semelhança dos discípu-
los do Evangelho, fomos surpreendidos por 
uma tempestade inesperada e furibunda” e 
como nos “demos conta de estar no mesmo 
barco, todos frágeis e desorientados, mas, 
ao mesmo tempo, importantes e necessá-
rios: todos chamados a remar juntos, todos 

carecidos de mútuo encorajamento. E, nes-
te barco, estamos todos.”

4. O Papa considera que “de uma cri-
se como esta não se sai igual”. “Sai-se ou 
melhor ou pior. Tenhamos a coragem de 
sair desta crise melhor do que antes, para 
se poder construir positivamente o pós-
-pandemia”, desafiou, durante a oração 
do Regina Coeli, no passado Domingo, 
31 de maio, ao despedir-se das pessoas 
espalhadas pela Praça de São Pedro, 
ainda em número reduzido. Francisco 
deixou também um apelo “para que não 
falte a ninguém a assistência de saúde” 
e acrescentou que é preciso “cuidar das 
pessoas, não cuidar da economia”, porque 
“as pessoas são mais importantes do que 
a economia”, pois “somos templo do Es-
pírito Santo e a economia não”.
Antes, na Missa de Pentecostes, na Basílica 
de São Pedro, o Papa tinha lembrado que a 
diversidade na unidade é o grande dom do 
Espírito Santo à Igreja.

5. O Papa presidiu à oração do terço por 
todas as vítimas da pandemia de coronaví-
rus, nos jardins do Vaticano, acompanhado 
de 130 pessoas, muitas das quais profis-
sionais de saúde ou familiares de vítimas 
de covid-19, pedindo que Nossa Senhora 
inspire os líderes mundiais para investi-
rem menos nas armas e mais na prevenção. 
“Que Nossa Senhora toque as consciências 
dos governantes para que as grandes somas 
gastas para possuir e aperfeiçoar armamen-
tos sejam antes destinadas a promover a 
investigação suficiente para prevenir estas 
catástrofes no futuro”, rezou o Papa.

1. 2. 5.

3.

4. 

O Papa Francisco sublinhou o exemplo de Santo António, que partilhou “as dificuldades das famílias, dos pobres e desfavo-
recidos”. Na semana em que condenou a violência nos Estados Unidos, o Papa divulgou o tema para o Dia Mundial das Missões, 
convidou à “coragem de sair desta crise melhor do que antes” e presidiu à oração do terço nos jardins do Vaticano.

“Precisamos da santa inquietação de Santo António”
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zias, sem casa, sem futuro, sem nada. Eram 
ainda o inimigo. Para o Padre Werenfried, 
eram apenas pessoas.

Amor e reconciliação
Dez anos depois do massacre de Vickt, em 
que 86 civis foram executados pelas tropas 
nazis, o Padre Werenfried encontrou-se 
com o pároco local e disse-lhe que gosta-
ria de falar à comunidade no final da Missa 
de domingo, precisamente para pedir ajuda 
para os alemães. O padre deitou as mãos 
à cabeça e tentou demovê-lo, garantindo 
que ninguém o iria escutar e só não seria 
escorraçado a murro e pontapés por ser um 
homem da Igreja. Nas suas memórias, o 
Padre Werenfried haveria de recordar este 
episódio. “Não era uma pessoa medrosa, 
mas naquele momento tive medo.” À sua 
frente, na igreja, estavam praticamente to-
das as pessoas de Vinkt. “Foi o sermão mais 

difícil da minha vida”, escreveu o fundador 
da AIS. Falou apenas em amor e reconci-
liação. Depois da bênção, no final da Missa, 
quando a igreja já estava completamente 
vazia, uma mulher aproximou-se timida-
mente do Padre Werenfried e, em silêncio, 
entregou-lhe um envelope com dinheiro. 
“E partiu, antes que eu pudesse perguntar 
qualquer coisa”.

O gesto da viúva
O pároco de Vinkt assistiu a esse gesto e 
ficou de alguma forma perplexo. Aquela 
mulher era viúva. O seu marido, um filho 
e um irmão estiveram no pelotão de fuzi-
lamento dos nazis em 1940. As palavras do 
Padre Werenfried tinham-na comovido a 
ponto de querer ajudar os alemães. “Ela foi 
a primeira”, escreveu o padre. Nessa noite, o 
Padre Werenfried voltou a falar. Dessa vez, 
com mais tempo. Já não era uma interven-

A pequena localidade de Vinkt, situada 
perto da cidade de Gantes, na Bélgica, foi 
palco de um dos mais horríveis crimes em 
toda a II Guerra Mundial. As tropas ale-
mãs, que procuravam avançar pela região, 
viram-se confrontadas com uma invulgar 
resistência e retaliaram contra as popu-
lações civis. Numa tarde, que ficou para a 
posteridade como um dia de infâmia, 86 
civis foram executados a tiro pelos solda-
dos nazis. Sem piedade. Foi no dia 27 de 
Maio de 1940. O fim do conflito, cinco 
anos mais tarde, não significou o fim do so-
frimento para milhares de pessoas. Vence-
dores e vencidos partilhavam quase o mes-
mo infortúnio. Os alemães, derrotados nos 
campos de batalha, viviam então tempos 
particularmente duros. Todos eram, de al-
guma forma, o rosto do inimigo que tanto 
sofrimento tinha causado. Consequência 
da derrota militar, a própria Alemanha foi 
dividida e passou a simbolizar a fronteira 
entre dois mundos, numa guerra fria que, 
durante décadas, manteve o mundo sus-
penso do holocausto nuclear.

O início da AIS
Do lado de lá dessa fronteira que se cha-
mou de ‘cortina de ferro’, ficaram milhões 
de cristãos, de católicos, que passaram a 
ser olhados como inimigos de um regi-
me que pretendia edificar um mundo sem 
Deus. Essa realidade estaria na base do 
nascimento da Fundação AIS, chamando-
-se então ‘Ajuda aos Sacerdotes do Leste’. 
O Padre Werenfried van Straaten, o fun-
dador da AIS, já revelava por esses dias a 
energia, dinamismo e coragem que iriam 
ser marcas de identidade de uma vida en-
tregue à Igreja perseguida. Regressemos 
a Vickt. Logo após o fim da II Guerra 
Mundial, o Padre Werenfried van Straa-
ten desdobrava-se em encontros, missas e 
palestras, sempre com o objectivo de reu-
nir ajuda para a multidão de famintos, de 
pessoas sem eira nem beira que deambu-
lavam pela Europa. Muitos eram alemães. 
O Padre Werenfried olhava para eles e 
condoía-se. Eram pessoas de mãos va-

ção isolada no final da Missa. A sala estava 
cheia. Durante duas horas, o Padre Weren-
fried falou da situação desesperada em que 
se encontravam os sacerdotes que tinham 
ficado do lado de lá da ‘cortina de ferro’. A 
situação desses padres e das religiosas que 
enfrentavam agora a perseguição religiosa 
na Alemanha de Leste e nos outros países 
do mundo soviético era uma preocupação 
quotidiana do Padre Werenfried. A vida de 
cada um deles era demasiado preciosa para 
ser ignorada. Não havia tempo a perder.

Rezar em lágrimas
Era preciso agir. Mas, naquela noite, o Pa-
dre Werenfried pediu apenas as orações da 
comunidade católica de Vinkt. Apenas isso. 
“Eles rezaram com lágrimas nos olhos”, es-
creveu o sacerdote nas suas memórias. E 
o milagre aconteceu. “Naquela noite, por 
volta das 11h, quando estava escuro e nin-
guém os poderia reconhecer, eles vieram. 
Um depois do outro, até à casa paroquial, 
para entregar os seus envelopes… uns com 
100 francos, outros com 500...” No dia se-
guinte, muito cedo ainda, quando se pre-
parava para partir, ainda havia algumas 
pessoas a procurarem o Padre Werenfried 
para lhe darem do que tanta falta lhes fa-
zia. “Recebi 17 envelopes com dinheiro.” 
Foi extraordinário. Mais tarde, os C ristãos 
de Vickt haveriam até a adoptar um padre 
alemão, assegurando a sua subsistência, si-
nal de que as palavras do Padre Werenfried 
tinham transformado aquela comunidade. 
Foram palavras ditas do fundo do coração 
e que ajudaram a fazer da Fundação AIS 
uma das mais importantes obras de miseri-
córdia da Igreja Católica, sempre ao serviço 
dos Cristãos que sofrem, que são persegui-
dos, que vivem na mais absoluta pobreza. 
Um sermão difícil que esteve na origem de 
uma obra notável de solidariedade.

texto por Paulo Aido,
Fundação Ajuda à Igreja que Sofre

A história de um peditório que tinha tudo para correr mal…

O sermão mais difícil
Foi há 80 anos. No dia 26 de Maio de 1940, os nazis cometem uma das maiores atrocidades de 
toda a II Guerra Mundial. Na localidade de Vinkt, na Bélgica, 86 civis foram executados pelas 
tropas alemãs, provocando um enorme sentimento de ódio. Dez anos mais tarde, um padre 
decide ir a essa vila pedir ajuda para os alemães, entretanto derrotados e que deambulavam  
como mendigos pela Europa. O que aconteceu foi incrível, foi quase um milagre...

www.fundacao-ais.pt | 217 544 000

  

  

  O Padre Werenfried van 
Straaten, o fundador da AIS

A Fundação AIS nasceu com a missão de ajudar os refugiados alemães, 
entretanto derrotados e que deambulavam como mendigos pela Europa.

Sempre com o objectivo de reunir ajuda para a 
multidão de famintos, muitos deles alemães.
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Onde está Deus?
No livro ‘Onde está Deus? A fé cristã na 
época da grande incerteza’, o jornalista ita-
liano, e vaticanista, Andrea Tornielli con-
versa com o padre Julián Carrón, presbítero 
espanhol e presidente do Movimento Co-
munhão e Libertação, sobre o desafio de 
encontrar Deus num mundo cada vez mais 
fragmentado. “Com esta obra, ao ritmo de 
entrevista, é possível ler a história do Movi-
mento Comunhão e Libertação, mas tam-
bém mergulhar no início do Cristianismo, 
nos evangelhos e em Jesus Cristo”, salienta 
a sinopse da obra, publicada pela Paulus 
Editora. “A secularização e a descristianiza-
ção, características de um Ocidente outrora 
cristão, são um sinal do fim dos tempos ou 
apenas do fim de um tempo e do início de 
outro? Por que razão é que o Papa Francisco, 
na esteira dos predecessores do último meio 
século, insiste tanto na misericórdia?”, são al-
gumas das questões deixadas pelo livro.
Informações: 
https://paulus.pt
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À PROCURA DA PALAVRA

SANTÍSSIMA TRINDADE
“Deus amou tanto o mundo 
que entregou o seu Filho Unigénito.”
Jo 3, 16

Três pequenas luzes pelo P. Vítor Gonçalves

SIGLAS | CAC -Manuel Luís, Cânticos da Assembleia Cristã, Secretariado Nacional de Liturgia | CEC - Cânticos de Entrada e Comunhão, vol. I-II, Secretariado Nacional de Liturgia | COM - Cânticos do 
Ordinário da Missa, Secretariado Nacional de Liturgia – Serviço Nacional de Música Sacra | CPD - Canta Povo de Deus, Santuário de Fátima | ENPL - Guiões dos Encontros Nacionais de Pastoral Litúrgica | 
CN - Cantoral Nacional para a Liturgia, Secretariado Nacional de Liturgia – Serviço Nacional de Música Sacra, Fátima 2019. | CP - Ferreira dos Santos, Canto Perene, Secretariado Diocesano de Liturgia Porto 

1 http://ocantonaliturgia.blogspot.pt/2012/05/bendito-sejas-senhor.html 2 http://www.corolaudate.pt/Pdf/AccaoGracas/AG52_SearaGrande_DiamantinoFaustino.pdf 

DEPARTAMENTO 
DE LITURGIA DO 
PATRIARCADO 
DE LISBOA

SUGESTÃO CULTURAL

Regresso a esta “procura” como se tivesse 
atravessado uma imensa noite em silên-
cio. Houve palavras e luzes nestes tem-
pos de quarentena e confinamento, em 
livros, notícias e muitas imagens. E mil e 
um sinais de uma humanidade a procurar 
vencer o vírus Covid, e a não deixar ins-
talarem-se outros com nomes mais sim-
ples, mas também mortais: indiferença, 
isolamento, irresponsabilidade, ganância, 
guerra. Guiaram-me palavras de muitos 
e imagens de tantos: quem esquecerá 
os passos hesitantes do Papa Francisco a 
atravessar a Praça de S. Pedro deserta? E 
estávamos lá todos nós!
Podemos dizer que nenhum padre cele-
bra sozinho, mas é doloroso só imaginar 
os que ali não podem estar. Claro que a 
rádio e a internet alargaram as comunida-
des, mas não é mesma coisa. E o mistério 
da comunhão ganhou em humildade: o 
“nós”, que Deus é na sua Trindade, res-
soa nas orações e no coração. Ainda que 
pareçam fortes a solidão e o medo, a vida 
pede comunhão.
Uma primeira luz destes dias foi o peque-

no livro do cientista e teólogo jesuíta Tei-
lhard de Chardin, “Missa sobre o mundo”. 
Em pleno deserto dos Ordos, na Mongó-
lia Interior, numa expedição científica em 
1923, o P. Chardin viu-se impossibilitado 
de celebrar missa na Transfiguração do 
Senhor, uma festa que lhe era muito que-
rida. E isso inspirou-o a escrever este texto 
maravilhoso: “Quando Cristo desce sacra-
mentalmente entrando em cada um dos 
seus fiéis, não é apenas para conversar 
com ele […] quando diz, por meio do sa-
cerdote: “Isto é o meu corpo”; estas pala-
vras transbordam o pedaço de pão sobre 
o qual são pronunciadas: fazem nascer o 
Corpo Místico na sua completude. Para lá 
da Hóstia transubstanciada, a operação 
sacerdotal estende-se ao próprio Cosmos. 
[…] A Matéria inteira sofre, lenta e irre-
sistivelmente, a grande Consagração.”
Dos muitos cartoons com que o humor 
nos tem ajudado na luta contra esta pan-
demia, relembro a pequena luz de um de-
senho em que o diabo dizia a Deus: “Com 
o covid-19 eu fechei as suas igrejas!”. Ao 
que Deus respondeu: “E eu abri uma em 

cada casa!” Eis um feliz fruto do confina-
mento: redescobrir os espaços familiares 
e de resguardo como lugares onde Deus 
habita. E como celebramos, lemos e dis-
cutimos a palavra de Deus, rezamos na 
cozinha, na sala ou no quarto. Sabemos 
que não é fácil, mas descobrimos que é 
possível. E faz-nos bem!
Queremos voltar ao que perdemos, e 
assusta-nos o que tem de ser novo. Tam-
bém foi difícil abandonar a ideia de um 
Deus omnipotente e solitário e abraçar 
o Deus que só ama e é comunhão. Um 
abraço que não pode ser virtual, mas 
real. E partilho a terceira pequena luz. Do 
“Livro de Horas”, de Rainer Maria Rilke: 
“Por alguém já te ter querido / sei que 
te podemos querer. / Ainda que toda 
a profundidade não quiséssemos ter / 
quando uma montanha ouro tem escon-
dido / e mais ninguém a quer escavar, 
/ um rio acaba por à luz do dia o mos-
trar, / porque o silêncio das pedras pôde 
prender, / sendo ele pleno. // Mesmo 
que o nosso querer seja pequeno: / Deus 
está a amadurecer.”

SOLENIDADE DO CORPO E SANGUE DE JESUS CRISTO (11 DE JUNHO) DOMINGO XI DO TEMPO COMUM – A (14 DE JUNHO) 

CÂNTICO CÂNTICO

O Senhor alimentou-nos 

O Senhor alimentou o seu povo 

Terra, exulta de alegria 

Quem come a minha carne... permanece 

Senhor, Tu és o Pão 

Formamos um só Corpo 

Eu sou o Pão vivo 

Bendito sejas, Senhor 

Pai nosso, que estais nos céus 

Povo de Reis 

Feliz o povo que sabe aclamar-Vos 

Nós somos as pedras vivas 

A seara é grande  

A messe é grande 

O Senhor enviou os seus discípulos 

Deus é bom pastor 

Jesus olhou para a multidão 

Ide por todo o mundo 
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Tweets da Semana

Papa Francisco @Pontifex_pt

“Temos tanta necessidade da luz e da força do Espí-
rito Santo! A Igreja precisa disso, para caminhar em 
harmonia e corajosamente, testemunhando o Evan-
gelho. Toda a família humana precisa disso, para 
sair dessa crise mais unida e não mais dividida.”

2 de junho

“Uma Igreja que é mãe caminha pelo caminho da 
ternura e da compaixão. Quem é filho da Igreja é 
uma pessoa mansa, terna, sorridente e cheia de 
amor. #MariaMãeDaIgreja”

1 de junho

“Vinde, Espírito Santo! Vós que sois harmonia, tor-
nai-nos construtores de unidade; Vós que sempre 
Vos doais, dai-nos a coragem de sair de nós mes-
mos, de nos amar e ajudar, para nos tornarmos uma 
única família. Amen. #Pentecostes”

31 de maio

“Pais e filhos, avós e parentes, constituem o núcleo 
básico de entreajuda e carinho onde a comunidade 
ganha o seu primeiro rosto e exercício. Por isso a 
promoção e proteção das famílias deve ser o pri-
meiro objetivo de qualquer sociedade organizada. 
https://bit.ly/Carta_Familias”

1 de junho

“A obra do Espírito é a restauração de tudo, como 
começou em Cristo, na sua união indissolúvel com 
Deus Pai. #Pentecostes https://bit.ly/Pentecostes-
Se2020”

31 de maio

“É com cautela, mas também com muito entusias-
mo que retomaremos, nesta solenidade de Pente-
costes, as nossas celebrações comunitárias.”

27 de maio

D. Manuel Clemente @patriarcalisboa
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Editorial

TOCAR, DE NOVO, O JORNAL
P. Nuno Rosário Fernandes, diretor
p.nunorfernandes@patriarcado-lisboa.pt

zem máscara, se desinfetam as mãos, 
se têm o distanciamento social, se não 
se movimentam desnecessariamente, 
se... tudo porque é necessário e acre-
dito nisso. Mas a mesma forma de agir 
deve ser para todos e não só para al-
guns. Há quem nos mostre, em cam-
pos mais pequenos, que, afinal, não há 
igualdade.
A liberdade é muitas vezes mal-en-
tendida, esquecendo que a minha li-
berdade toca a liberdade do outro e, 
como já dizia São Paulo: “Tudo me é 
permitido, mas nem tudo me convém” 
(1Cor 6,12). 
Da nossa parte, ao longo deste tempo, 
apesar de não termos publicado o jor-
nal, fomos procurando acompanhar a 
atualidade diariamente, publicando in-
formação no online (www.vozverdade.
org) e criámos o ‘3 DICAS’, um progra-
ma semanal, transmitido em direto no 
Facebook, YouTube e Meo Kanal, para 
dar a conhecer as realidades pastorais 
da nossa diocese, e a forma como a 
Igreja foi estando presente durante 
este tempo de pandemia. Este progra-
ma vai continuar, agora às segundas-
-feiras, às 21h30.
Estamos felizes por poder tocar, de 
novo, o nosso jornal diocesano.

Igreja foi encontrando meios de conti-
nuar a realizar a sua missão, sobretudo 
procurando manter proximidade. 
E assim, o mundo foi mudando, o 
ecossistema, em parte, regenerou, al-
guns comportamentos foram sendo 
avaliados e repensados, e percebemos 
que há coisas que têm mesmo que mu-
dar. Desde o modo de tratar o mundo, 
até ao olhar com amor o irmão.
No entanto, temos assistido a diferen-
tes modos de enfrentar esta pande-
mia, com maior ou menor credibilida-
de, maior ou menor empenho, maior 
ou menor responsabilidade e caridade. 
A luta contra esta situação depende 
de todos e não só de alguns. Se muitos 
têm dado a vida estando na linha da 
frente, a responsabilidade desta luta é 
de todo o ser humano, que se distin-
gue dos animais, precisamente, pela 
sua racionalidade. Mas, depois, vemos 
os exemplos que nos são dados por 
quem devia ser exemplo. Continua-
mos com limitações, com restrições, 
mas só para alguns. Compreendo e 
aceito as limitações, pela segurança e 
pela saúde de todos, mas devem ser 
mesmo para todos. Andamos com 
equipas de voluntários a controlar nas 
igrejas o acesso das pessoas, se tra-

Quase três meses depois, retomamos 
a publicação do nosso jornal. A sus-
pensão deveu-se ao facto de mais de 
90% da publicação ter distribuição nas 
igrejas e paróquias da diocese, que es-
tiveram encerradas, e, por isso, não ser 
comportável a sua impressão. Lamento 
a ausência e digo que, também nós, ti-
vemos saudades suas. 
Este tempo de pandemia, em que ain-
da nos encontramos, tem-se mani-
festado um tempo difícil para todos. 
Para além daquelas que foram e, ain-
da, são, as consequências imediatas 
desta doença, provocada pelo novo 
coronavírus, ainda vamos percebendo 
as consequências remotas de toda a 
revolução que esta situação causou e 
pode causar.
Estivemos ausentes dos nossos amigos, 
familiares, distantes dos nossos lugares 
de trabalho, da possibilidade de cele-
brar a fé em comunidade; muitos, infe-
lizmente, perderam os seus empregos, 
definitivamente ou temporariamente; 
da estrutura social e económica, mui-
tas coisas tiveram de ser reorganizadas, 
reestruturadas, repensadas em função 
do distanciamento sanitário a que a 
possibilidade de contágio deste vírus 
obriga. No aspeto pastoral, também a 


