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Festas do Espírito Santo, em Alenquer,
na fase final das Maravilhas 2020
As Festas do Império do Divino Espírito Santo são finalistas regionais 
do distrito de Lisboa no concurso das 7 Maravilhas da Cultura Popular, 
na categoria de Festas e Feiras. Selecionada entre 504 candidaturas, estas 
festas vão estar presentes na fase final deste concurso, que nesta nona 
edição vai eleger as 7 Maravilhas da Cultura Popular e que conta com 140 
finalistas, em diversas categorias.
Fundadas, em Alenquer, pela Rainha Santa Isabel e pelo Rei D. Diniz, no século 
XIV, tendo estendido para diversos pontos do país e, depois, do mundo, im-
pulsionadas pelos Descobrimentos e pelas rotas de imigração. No século XIX, 
começaram a perder expressão em Alenquer, tendo acabado por se extinguir. 
Foram recuperadas em 2007, por influência do então Bispo Auxiliar de Lisboa, 
e atual Cardeal-Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, organizadas pelo 
município de Alenquer, com o apoio das paróquias e freguesias do concelho.

VIVÊNCIA DO 
MISTÉRIO PASCAL 
FOI A “GRANDE LIÇÃO”
Cardeal-Patriarca destaca legado deixado pelo 
cónego Luís Manuel, pároco da Sé e responsável 
pelo Departamento da Liturgia da diocese, que 
faleceu a 12 de junho, aos 63 anos. pág.02
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Emissão do ‘3 DICAS’ dedicada aos ‘Empresá-
rios cristãos na pandemia’ enalteceu a importân-
cia da relação família-trabalho,  
analisou os desafios do tele- 
trabalho e apontou a liderança 
 empresarial como “um serviço”  
e uma “nobre vocação”. pág.06

‘3 DICAS’

PANDEMIA É “UMA GRANDE
OPORTUNIDADE” PARA
“UMA SOCIEDADE MELHOR”
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“O CUIDADO PARA NÃO CONTAGIAR OS OUTROS 
É COMUNHÃO VERDADEIRA”
Na Solenidade do Corpo de Deus, na Sé de Lisboa, o Cardeal-Patriarca, D. Manuel  
Clemente, enalteceu a postura dos cristãos durante a pandemia. pág.05
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Cónego Luís Manuel Pereira da Silva (1956-2020)

“AMOR À LITURGIA VIVIDA”
O Cardeal-Patriarca de Lisboa recordou o cónego Luís Manuel Pereira da Silva, falecido 
no dia 12 de junho, como um dos grandes nomes associado à tradição litúrgica na 
diocese, e sublinhou o entusiasmo e a vivacidade com que o sacerdote partilhava o 
“cerne de toda a vida da Igreja”: o Mistério Pascal. Paroquianos e colegas destacam 
o “amor e a dedicação” com que o antigo pároco da Sé serviu a Igreja, mesmo nos  
últimos anos, com “os sucessivos golpes da doença que o levou”.
texto por Filipe Teixeira; fotos por Arlindo Homem e Arquivo

Um sacerdote que “representou muito” 
para a diocese e também fora dela. É 
desta forma que D. Manuel Clemente 
recorda o cónego Luís Manuel. “Aca-
bou por se inscrever, de alma e cora-
ção, de pensamento e de ação pastoral, 
numa tradição [litúrgica] que, concre-
tamente na nossa diocese, teve como 
fulcro o Seminário dos Olivais, na sua 
ligação a esta Catedral [Sé], com Patriar-
cas sucessivos, antes e depois da reforma 
conciliar. E com nomes grandes que to-
dos nós recordamos, não só historica-
mente, mas também eclesialmente, como 
coisa viva”, tais como monsenhor Pereira 
dos Reis, padre José Ferreira, e dos quais 
também faz parte o cónego Luís Manuel, 
observou, na homilia da Missa exequial 
do sacerdote, no Domingo, 14 de junho.
Na Sé de Lisboa – a única igreja da qual 
o cónego Luís Manuel foi feito pároco, 
desde 1996 –, o Cardeal-Patriarca referiu 
que essa tradição litúrgica ainda hoje “se 
continua a manifestar”, e significa “aquilo 
que se redescobriu como cerne de toda a 
vida da Igreja”. “Chama-se – numa ter-
minologia que o Concílio sublinhou – o 
Mistério Pascal. Um dos belos frutos da 
reforma conciliar foi ter-nos reconduzi-
do à primeiríssima tradição, aos primei-
ros elos da tradição da Igreja, em que to-
dos eles se resumem no anúncio de Jesus 
Cristo, morto e ressuscitado”, apontou D. 
Manuel Clemente, lembrando o entu-
siasmo com que o sacerdote falecido par-
tilhava publicamente esta verdade e, em 
particular, na preparação e no decorrer do 
ano pastoral 2018-2019, que teve como 
tema ‘Viver a liturgia como lugar de en-
contro’ (CSL, n.º 47). “Foram dezenas e 
dezenas de palestras que estão no coração 
das pessoas. Com certeza, porque ele era 
um belíssimo conferencista, sabia muito 
bem pensar e sabia muito bem dizer... 
Mas também por aquilo mesmo que o 
galvanizava a ele e que o passava a to-
dos: o Mistério Pascal do Senhor Jesus. 
Tenho a certeza que o seu percurso, o 
seu testemunho, o seu legado continuará 

vivo entre o Seminário dos Olivais e esta 
Catedral. E, a partir daqui, a oferecer-se 
à Igreja em geral. Estou certo disso por-
que é muito forte, é muito determinante, 
é muito longevo, é muito garantido… É 
certíssimo”, assegurou. “O Mistério Pas-
cal, a Páscoa do Senhor Jesus: Não te-
mos mais nada para nos salvar, não temos 
mais nada para afirmar, não temos mais 
nada, porque isto é Tudo”, prosseguiu o 
Cardeal-Patriarca, salientando que foi 
esta vivência a “grande lição” do cónego 
Luís Manuel, que muitos puderam tes-
temunhar, sobretudo nos últimos quatro 
anos, em que o sacerdote viveu com “os 
sucessivos golpes da doença que o levou”. 

“Aprendemos tanto”
Na Sé Patriarcal, por onde passaram, 

a Missa”, através das inúmeras forma-
ções que organizou. “Ele incutiu-nos 
esse conhecimento sobre a liturgia: o 
saber estar, o saber vivê-la. Foi um cres-
cimento imenso. Tudo o que sei, a nível 
litúrgico, deve-se muito a ele”, conta. 
Teresa divide a sua ‘paroquialidade’ en-
tre duas paróquias – a de origem, a Sé, 
e, onde reside, Olivais –, tendo acom-
panhado o processo de desertificação 
do centro da cidade, e, em particular, 
da Paróquia da Sé. Nos últimos anos, 
desde que soube da notícia da doença 
do padre Luís, o facto de serem “mui-
to poucos” não desanimou o cuidado 
com a liturgia. “Quando ele nos con-
tou [da doença], na Quaresma de há 
quatro anos, foi um ‘balde de água fria’. 
Durante esse tempo, faltava a presen-
ça dele em algumas celebrações. Ten-
támos fazer com que a Sé estivesse 
sempre como ele gostaria, sempre com 
a nossa assiduidade, sempre arranjada, 
com aqueles pormenores que ele tan-
to gostava, para que ele ficasse conten-
te, mesmo não estando lá, fisicamente. 
Ia sabendo pelas fotos que tirávamos e 
mandávamos”, recorda Teresa Carreira, 
afirmando que o legado do cónego Luís 
Manuel vai perdurar. “Nós aprendemos 
tanto com ele que, agora, tentamos pas-
sar aos outros”, conclui.

“Deu tudo”
Durante o tempo em que lidou com a 
doença, o cónego Luís Manuel mostrou-
-se sempre dedicado ao trabalho que de-
senvolveu, desde 2001, como responsável 
pelo Departamento da Liturgia do Pa-
triarcado de Lisboa. Ao Jornal VOZ DA 
VERDADE, o diretor-adjunto do de-
partamento, padre Pedro Lourenço, des-
taca o “amor e dedicação” com que o sa-
cerdote ajudou a organizar as iniciativas 
que decorreram no ano pastoral dedicado 
à liturgia (2018/2019). “Felizmente, na-
quele ano, ele teve uma melhoria signifi-
cativa do seu estado de saúde e, por graça 
de Deus, pôde dedicar-se em pleno. Fez 

durante os dias 14 e 15 de junho, vá-
rias centenas de fiéis para se despedi-
rem do cónego Luís Manuel, estiveram 
também muitos dos que privaram com 
o sacerdote ao longo de vários anos e 
que acompanharam os últimos tempos 
de “luta” contra um linfoma. Ao Jornal 
VOZ DA VERDADE, a paroquiana 
da Sé Teresa Carreira destaca a proxi-
midade do “padre Luís”, que esta leiga 
conheceu quando tinha 20 anos. “Ti-
nha começado a namorar nesse ano e o 
padre Luís fez parte de tudo na minha 
vida. Acompanhou o nosso namoro, 
o nosso casamento, o crescimento da 
nossa filha, faz parte da nossa família”, 
e “era um pai que me chamava, muitas 
vezes, à razão”, refere. Com o sacerdote, 
Teresa afirma que aprendeu “o que era 

  

  

O padre Pedro Lourenço é diretor-adjunto 
do Departamento da Liturgia

Nos dias 14 e 15 de junho, centenas de fiéis passaram pela 
Sé de Lisboa, para se despedirem do cónego Luís Manuel



Domingo, 21 de junho de 2020

Destaque /03

tantas ou mais formações como qualquer 
um dos outros membros. Sentiu-se um 
querer dar tudo da parte do padre Luís. 
O padre Luís deu tudo! Tudo com mui-
to amor, com muita dedicação”, conta o 
padre Pedro Lourenço. A “vivacidade” e 
“empenho” do sacerdote que faleceu no 
dia 12 de junho, aos 63 anos, foram ainda 
significativos, mesmo durante este tempo 
de pandemia e da suspensão das celebra-
ções comunitárias. “Foi pedido ao De-
partamento da Liturgia e, concretamente 
ao padre Luís, um contributo para ajudar 
as famílias a viverem a Páscoa em casa e 
ele fez um trabalho de recolha e de coor-
denação de elementos que foram muito 
úteis e percebeu-se, mais uma vez, que, 
enquanto pôde, deu-se”, revela. 

Liturgia vivida
O padre Pedro Lourenço lembra do có-
nego Luís Manuel “o amor que ele ti-
nha à liturgia vivida, ou seja, à vivência 
da liturgia como experiência de encon-
tro com Cristo”. “Não era um teórico e, 
muito menos, um rubricista. Por vezes, 
tem-se aquela ideia de que um liturgis-
ta é aquele que tem que conhecer as ru-
bricas todas. E não é isso. Por vezes, os 
liturgistas até desconhecem algumas ru-
bricas, porque o que é central no estudo e 
na vivência da liturgia é conhecer a litur-
gia vivida. Isto, no padre Luís, era muito 
notório: o amor à liturgia viva, celebrada, 
com alma. Isso, ele vivia, celebrava assim 
e transmitia, contagiando no modo como 
comunicava nos encontros de formação 
e nas aulas”, recorda o padre Pedro, que, 
apesar de não ter sido seu aluno, testemu-
nhou a partilha de inúmeros seminaristas 
– hoje, sacerdotes, que tiveram o cónego 
Luís Manuel como professor do curso de 
Teologia, na Universidade Católica Por-
tuguesa.
Para este formador no Seminário dos 
Olivais, o legado do cónego Luís Manuel 
como uma das “figuras motoras e promo-
toras” da tradição litúrgica, ligada ao Se-
minário dos Olivais, “tem dado frutos e 
vai continuar a dar”. “Isto vive-se em co-
munidade. Portanto, mesmo quando de-
saparecem estas figuras, há alguma coisa 
que foi comunicado ao povo de Deus, à 
comunidade. O povo de Deus, quando 
percebe o valor e a riqueza do que re-
cebe, continua a preservá-lo, vivendo. E 
essa vivência, creio que está ativa na nossa 
diocese e no nosso seminário”, assegura o 
padre Pedro Lourenço.

“Um sorriso que significa 
a certeza na vitória”
Na manhã do último dia das exéquias 
do cónego Luís Manuel, o Bispo Au-
xiliar de Lisboa D. Américo Aguiar 

homenageou o sacerdote e recordou o 
seu testemunho, sobretudo nos últimos 
anos, nos “momentos de maior fragili-
dade”, ao vê-lo, com “o tal sorriso, sem-
pre com uma serenidade que desarmava 
qualquer um”.
Na Sé de Lisboa, o prelado que acom-
panha as paróquias da cidade afirmou 
que o cónego Luís Manuel Pereira da 
Silva “continua a ser, para nós, a pre-
sença de um homem de Deus”, e asso-
ciou o momento da notícia do seu fa-
lecimento ao facto de estar a presidir à 
procissão das velas, no dia 12 de junho, 
durante a Peregrinação Aniversária In-
ternacional das Aparições, no Santuá-
rio de Fátima. “Se nós somos homens 
de barro, também temos consciência de 
que o Senhor nos entregou Sua mãe, 
na circunstância de ser a Senhora das 
Dores. É este colo, este regaço materno, 
que queremos significar nesta entrega, 
devolução, do cónego Luís Manuel 
junto de Deus”, sublinhou, na Missa 

exequial e na encomendação do corpo.
A coincidência (ou não) no facto de o 
falecimento do cónego Luís Manuel 
ter ocorrido na véspera do dia de Santo 
António – quando, por tradição, se rea-
lizam os ‘Casamentos de Santo Antó-
nio’, habitualmente presididos pelo pá-
roco da Sé –, não foi deixada ao acaso. 
“Tinha que ser! Quem tem fé, sabe que 
não são coincidências. Deus providen-
cia sempre”, afirmou o Bispo Auxiliar 
de Lisboa, referindo a denominação 
‘Cónego Luís Manuel, padre casamen-
teiro do Santo António’, dada pelos 
media. “Agora, o Santo António tem 
um ajudante, alguém muito especial 
junto dele, que partilha esta qualidade 
e o que isso significou e significa para 
tantos e tantas que, aqui, celebraram 
o seu Matrimónio, oficiado pelo co-
ração, pela oração deste nosso irmão”, 
sublinhou D. Américo Aguiar, pedin-
do para que o sacerdote “continue a ser 
patrono, presença nos casais, famílias, 

de todos aqueles e aquelas que abra-
çam com coragem o desafio do Matri-
mónio, da constituição de família e de 
todos aqueles problemas e dificuldades 
maiores que as nossas famílias vão atra-
vessando e vivendo, na certeza da vitó-
ria, na certeza de que aquele sorriso de 
sempre é um sorriso que significa a cer-
teza na vitória, a certeza de que aqueles 
que palmilham os caminhos de Deus 
saem obrigatoriamente vitoriosos”.
A concluir a homilia, D. Américo 
Aguiar pediu ainda a intercessão do có-
nego Luís Manuel pelas “vocações para 
esta amada Diocese de Lisboa e para 
todas as Igrejas por este mundo intei-
ro, para que possamos ter pastores desta 
qualidade, que sorriem perante a adver-
sidade, porque não temem, sabem e têm 
a certeza de que Deus está com eles”, e 
assim possam viver a mensagem, tantas 
vezes transmitida pela voz do cónego 
Luís Manuel: “De Páscoa em Páscoa, 
até à Páscoa eterna, junto de Deus”. 

O cónego Luís Manuel Pereira da Silva era pároco 
de Santa Maria Maior da Sé Patriarcal, desde 1996. 
Nascido a 2 de setembro de 1956, na freguesia de São 
José, na cidade de Lisboa, foi ordenado sacerdote a 
28 de novembro de 1993, no Mosteiro dos Jerónimos, 
pelo então Cardeal-Patriarca, D. António Ribeiro. 
Era mestre das Cerimónias Patriarcais, desde 1998, 
e responsável pelo Departamento de Liturgia do 
Patriarcado, desde 2001. Foi criado cónego do 
Cabido da Sé em 22 de janeiro de 2004. O sacerdote 
foi também professor na Universidade Católica 
Portuguesa e assistente da Associação de Professores 
Católicos. A nível nacional, o cónego Luís Manuel foi 
também membro do Secretariado Nacional de Liturgia.

  O padre Luís Manuel celebrou o casamento  
de Teresa Carreira, paroquiana da Sé
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a lavagem das mãos ou o uso de máscaras. O 
que tem acontecido é que ao longo de quatro 
décadas a crescente desigualdade social e eco-
nómica destruiu os laços sociais, a coesão e a 
confiança. Não pode haver compartimentos es-
tanques nem becos sem saída. A pandemia está 
a afetar profundamente a cultura em todos os 
seus domínios. Importa, por isso, usar as novas 
tecnologias e os meios de comunicação, como 
modos de melhor regressarmos ao contacto 
pessoal, olhos nos olhos. Hoje a partilha mútua 
tornou-se claramente necessária, o que obriga a 
uma nova política do bem comum, centrada na 
economia e no trabalho humano (e recordemos 
o Cardeal Cardijn ou o Padre Lebret e a expe-
riência da Ação Católica Operária). A criação 
de valor obriga a dar importância à capacida-
de inovadora – que exige o desenvolvimento 
solidário da humanidade, que é uma proposta 
atualíssima do Papa Paulo VI.

Há alguns meses, a revista “The Economist” 
perguntava-se sobre o que representa, de facto, 
o pensamento económico do Papa Francisco. 
Com efeito, torna-se necessário fazer uma lei-
tura atenta da encíclica “Laudato Si’” para que 
retiremos dela consequências num momento 
como o atual de grande incerteza e dúvida. 
Muitas vezes temos ouvido dizer que há eco-
nomia a mais no mundo de hoje – contudo o 
que há é uma abordagem pobre sobre a impor-
tância de uma economia humana. A economia 
é central para que se pense no progresso da hu-
manidade. Não pode, porém, confundir-se uma 
mera lógica financeira com a “regra da casa” que 
está na base da economia (do grego oikos, casa 
e nomos, regra). Se a economia se reporta à vida 
quotidiana e à dignidade humana, ao invés a 
lógica financeira vem da etimologia latina finis, 
que significa prazo e que nos conduz à dívida e 
ao crédito, à usura e ao curto prazo.
Para o Papa Francisco e para a doutrina social 
da Igreja, desde tempos imemoriais, a econo-
mia está intimamente ligada à ideia de justiça, 
de repartição, de partilha e de equidade entre 
gerações. Ao apelar para a lição de S. Francis-
co de Assis, o Papa, como S. João Paulo II e 
Bento XVI, mas essencialmente S. João XXIII 
e S. Paulo VI, não propõe um modelo ideoló-
gico ou um programa fechado – mas sim uma 

visão aberta e transversal, capaz de animar a 
economia contemporânea. Ao colocar os jo-
vens e o seu compromisso no centro do encon-
tro de Assis, o Papa suscita a exigência de se 
ir além das respostas gerais e globais – prefe-
rindo a atenção, o cuidado e o compromisso. 
Aliás, o pensamento franciscano desenvolve 
esta perspetiva, merecendo especial referência 
o contributo decisivo de Santo António de 
Lisboa para esse aprofundamento, mercê da 
extraordinária compreensão de S. Francisco 
relativamente à força inovadora que o gran-
de religioso português pôde assumir. No seu 
pensamento, encontramos uma das chaves da 
originalidade dos frades menores – na procura 
da dignidade pessoal, no sentido da fraterni-
dade, na troca de dons, na vivência espiritual 
da pobreza, na compreensão do outro, na pro-
cura de tudo o que a irmã Natureza tem para 
nos dar e nós para lhe atribuir… De facto, os 
Sermões de Santo António, longe da abstração, 
contêm uma voz severa e crítica contra os falsos 
profetas, os hipócritas, os padres avarentos, os 
prepotentes, os ladrões, os luxuriosos, os bispos 
indignos, os monges que fazem do deserto um 
palácio, do claustro um castelo, da solidão uma 
corte real – e ainda contra os leigos presos de 
todos os vícios… Sem eufemismos, Frei Antó-
nio pôs cada um perante as suas responsabili-

dades, exigindo aos cristãos que soubessem dar 
o exemplo…
Regressemos ao tempo atual. Vejamos os com-
promissos que nos são exigidos, pois, como 
disse Emmanuel Mounier, não podemos res-
ponder aos anseios dos nossos filhos com as 
audácias de nossos avós. De facto, precisamos 
de mais audácia e de mais capacidade inovado-
ra: de melhor segurança laboral, de mais justiça 
distributiva, de rendimento mínimo, de conci-
liação entre os tempos para o trabalho e para a 
família, de equidade intergeracional e de refor-
ço da qualidade dos serviços públicos. A frag-
mentação social põe em causa o funcionamen-
to das instituições e da sua função mediadora, 
bem como a participação e a representação dos 
cidadãos. 
Michael Sandel tem referido, por isso, que uma 
certa visão do sucesso, em que os ganhadores 
se consideram os artífices do êxito, deixando 
que os outros se sintam desprezados, foi posta 
em xeque nesta pandemia, que revelou a im-
portância dos que com salários modestos rea-
lizam tarefas essenciais, com o risco da própria 
vida. A linha da frente do combate do vírus foi, 
com efeito, assegurada por pessoas comuns, e 
o sucesso dependeu da colaboração e da in-
terdependência de todos. Houve intervenções 
científicas que falharam, por generalização im-
prudente, como a defesa da imunidade de gru-
po, com efeitos desastrosos na mortalidade dos 
mais idosos ou frágeis. Por outro lado, houve 
soluções muito simples que puderam ter resul-
tados positivos, como o distanciamento físico, 

seria um horrível sacrilégio! 
O amor e respeito pela Sagrada Eucaristia tam-
bém obriga todos os fiéis a observar, “pelo menos 
uma hora” de jejum eucarístico, em relação a to-
dos os alimentos e bebidas, com a única excep-
ção da água (cân. 919, § 1). Por se tratar de uma 
lei universal na Igreja católica, todos os fiéis estão 
obrigados à sua observância, de que não podem 
ser dispensados, excepto em caso de doença. 
Por ocasião desta solenidade do Corpo de Deus 
e da gozosa e tão desejada retoma das Missas 
comunitárias, saibamos traduzir a nossa certeza 
na presença real de Jesus Cristo, Deus e homem 
verdadeiro, em actos de fé, esperança e caridade. 
Sobretudo, peçamos a Deus a graça de O receber 
na Sagrada Comunhão com a pureza, humildade 
e devoção de Maria Santíssima, para que cada 
Comunhão eucarística seja também expressão da 
comunhão eclesial.

Em Portugal, a solenidade do Corpo e San-
gue de Nosso Senhor Jesus Cristo é designa-
da ‘Corpo de Deus’. Em latim, esta festa do 
calendário cristão recebe o nome de ‘Corpus 
Christi’, ou simplesmente ‘Corpus’, mas não 
consta que em nenhum outro país se utilize a 
expressão portuguesa, que é uma maravilhosa 
lição de fé na Eucaristia.
É verdade que, em termos teológicos, Corpo de 
Deus e Corpo de Cristo, ou Corpus Christi, são 
expressões sinónimas. Mas, enquanto estas duas 
últimas designações referem apenas a presen-
ça real de Jesus Cristo na hóstia consagrada, a 
primeira também afirma a sua divindade. Com 
efeito, na Eucaristia, não está apenas presente 
a Santíssima Humanidade de Jesus de Nazaré, 
com a sua Alma, Corpo e Sangue, mas também a 
sua divindade, que outra coisa não é do que a se-
gunda Pessoa divina, o Filho unigénito de Deus.
A verdade desta presença real é um mistério, 
que ultrapassa a limitada compreensão da razão 
humana. Por isso, depois de pronunciadas as 
palavras da consagração, que transubstanciam 
o pão e o vinho no Corpo e Sangue de Jesus, 
o celebrante ajoelha e adora, confessando assim 

a realidade da presença divina sobre o altar. E, 
depois, com um misto de maravilhoso espanto e 
devoto tremor, anuncia ao povo: mistério da fé!
A fé na presença real, verdadeira e substancial, 
de Nosso Senhor Jesus Cristo, com o seu Corpo, 
Sangue, Alma e divindade, sob as espécies euca-
rísticas, exige a nossa adoração. 
Dois fundadores de comunidades evangélicas, 
também ditas protestantes, estabeleceram uma 
relação directa entre a posição do fiel quando 
comunga e a presença real de Jesus Cristo na 
Eucaristia: “Nas primeiras comunidades lutera-
nas, recebia-se a Comunhão na boca e ajoelha-
do, uma vez que Lutero não negava a presença 
real. Pelo contrário, Zuínglio, Calvino e os seus 
sucessores, que negavam a presença real, intro-
duziram – ainda no século XVI – a Comunhão 
na mão e de pé.”
Hoje em dia, a fé na presença real já não exi-
ge a comunhão directamente na boca. Aliás, 
mais importante do que esta questão ritual, é a 
fé, esperança e caridade de quem comunga, até 
porque a comunhão eucarística é a forma mais 
plena e perfeita de comunhão eclesial. Privilegiar, 
nesta matéria, a opção pessoal, em detrimento 

das legítimas recomendações da competente au-
toridade eclesial, seria uma contradição. 
Conta-se que a santa reformadora do Carmelo, 
Teresa de Jesus, também dita de Ávila, queixou-
-se a Nosso Senhor porque não lhe serem per-
mitidas, por razões de saúde, as grandes penitên-
cias que outras religiosas faziam.  Nessa ocasião, 
Jesus disse-lhe que preferia a sua obediência aos 
sacrifícios das outras religiosas. Também agora, 
neste período excepcional, será decerto mais 
grata a Deus a obediência às recomendações dos 
legítimos pastores, igualmente por uma questão 
sanitária, do que qualquer outra expressão da de-
voção pessoal, se contrária às indicações eclesiais.  
Mais do que a forma como se recebe a Sagrada 
Comunhão, na mão ou directamente na boca, 
importa não comungar o Corpo de Deus se se 
tiver consciência de algum pecado grave, ainda 
não absolvido na confissão sacramental, porque 

P. Gonçalo Portocarrero de Almada 

Comunhão eucarística e comunhão eclesial

Guilherme d’Oliveira Martins

Economia e trabalho humano...

A
R

L
IN

D
O

 H
O

M
E

M



Domingo, 21 de junho de 2020

Lisboa /05
Cardeal Tolentino vence prémio europeu 
D. José Tolentino Mendonça venceu o Prémio Europeu Helena Vaz da Silva para 
a Divulgação do Património Cultural, pelo seu contributo “excecional” enquanto 
divulgador da cultura e dos valores europeus. Entrega do prémio no outono, na 
Fundação Calouste Gulbenkian, em data a anunciar

O Cardeal-Patriarca enalteceu a postura dos cristãos durante a pandemia, quando foram impedidos de 
participar na Missa presencialmente. Na Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, na Sé de 
Lisboa, D. Manuel Clemente considerou que “a abstenção” foi “comunhão”.

“É a caridade de Cristo que leva os seus discípulos
ao que for necessário para o maior bem dos outros”

“Bento XVI lembrou-nos que «a antigui-
dade cristã designava com as mesmas pa-
lavras – corpus Christi – o corpo nascido 
da Virgem Maria, o corpo eucarístico e 
o corpo eclesial de Cristo» (Sacramentum 
Caritatis, 15). Assim mesmo o sentiram 
muitos cristãos durante a pandemia que 
nos chegou. Impedidos como estavam de 
participar na assembleia eucarística e de 
receber a hóstia consagrada, não deixa-
ram de comungar espiritualmente, com 
inteira verdade e bom fruto. Foi a carida-
de que levou Cristo ao sacrifício de que 
a Eucaristia é sacramento. É a caridade 
de Cristo que leva os seus discípulos ao 
que for necessário para o maior bem dos 
outros. Neste caso, a abstenção é comu-
nhão”, observou o Cardeal-Patriarca, na 
Missa de Corpo de Deus, celebrada na Sé 
Patriarcal, no dia 11 de junho. “Também 
o cuidado que tivermos para não sermos 
contagiados, nem contagiar os outros, é 

comunhão verdadeira, consequente e ne-
cessária. Cuidado a manter, para «não 
cantarmos vitória antes de tempo», como 
nos lembrou o Papa Francisco no passado 
Domingo, e acrescentando: «Continua a 
ser necessário seguir com cuidado as nor-
mas vigentes, porque são normas que nos 
ajudam a evitar que o vírus ganhe for-
ça»”, acrescentou D. Manuel Clemente, 
não escondendo que “foi e continua a ser 
difícil tanto resguardo, que nos tolhe a 

Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo

natural necessidade de comunicar direta-
mente com os outros”. “As possibilidades 
mediáticas de que dispomos – para quem 
realmente as tenha e saiba usar – ajudam 
a prosseguir doutro modo o trabalho, a 
escolaridade, os contactos em geral. Mas 
não conseguem dispensar a relação pró-
xima e espontânea que a nossa corporali-
dade requer. Precisamos de ver e ser vis-
tos, de ouvir e ser ouvidos, de tocar e ser 
tocados. O próprio Deus nos quis chegar 

assim, na corporalidade humana que em 
Jesus Cristo teve. Se hoje nos resguarda-
mos a bem dos outros, é para melhor nos 
recuperamos amanhã, em convivência 
mais segura”, considerou.

Corpo de Cristo 
continuará a oferecer-se
Na celebração do Corpo de Deus des-
te ano, devido à pandemia, não houve a 
tradicional procissão pelas ruas da cidade 
de Lisboa. “Hoje não poderemos sair em 
procissão. Mas o Corpo de Cristo con-
tinuará a oferecer-se, por nós que o co-
mungamos e à cidade que edificamos, no 
cuidado comum. Connosco, forma um 
só corpo e connosco chegará aonde for-
mos”, garantiu o Cardeal-Patriarca que, 
no final da celebração, benzeu a cidade e 
a diocese, no adro da Sé Patriarcal, com o 
Santíssimo Sacramento.
fotos por Arlindo Homem

Corpo de Deus em Odivelas
“Eucaristia compromete
na edificação da paz”
Na celebração do Corpo de Deus na Paró-
quia de Odivelas, o Bispo Auxiliar de Lisboa 
D. Joaquim Mendes destacou que “quem 
reconhece Jesus na Hóstia Consagrada em-
penha-se, de modo concreto, na causa do 
bem comum”. “A participação na Eucaristia 
compromete-nos na promoção da cultura do 
encontro e na edificação da paz, tão urgente 
e necessária no nosso mundo marcado por 
violências e guerras; pelo terrorismo e pela 
corrupção económica; por situações de in-
digência; pela tragédia dos refugiados, dos 
emigrantes, da pandemia e da ecologia, do 
cuidado da criação”, observou o prelado, na 
Missa a 11 de junho, no Jardim da Música, 
que foi decorado com os tapetes de sal que 
acompanham a tradicional procissão, este 
ano cancelada.

Santo António apresenta-se, “aos jovens de hoje, tal como eles, como  
um «santo com o coração inquieto»”, salientou o Bispo Auxiliar de  
Lisboa D. Joaquim Mendes, celebração da Festa de Santo António. 

“Que exemplo tão belo e luminoso é
para os jovens Santo António!”

“Também ele na sua juventude estava 
constantemente à procura das novida-
des que o Senhor lhe pudesse indicar 
na escuta da Palavra”, observou o pre-
lado, na Missa do passado dia 13 de 
junho. Na Igreja de Santo António de 

Lisboa, D. Joaquim Mendes sublinhou 
que a vida do santo “apresenta-se sem-
pre como um itinerário de busca”. “Em 
jovem, tinha uma vida segura e tudo o 
que poderia desejar alguém para ser re-
conhecido no seu tempo. E, no entanto, 

tudo isto não acal-
ma a sua inquieta-
ção”, frisou.
Para o Bispo Au-
xiliar, “António de 
Lisboa brilha no 
céu como fúlgida 
estrela que pode ser 
guia e testemunho”. 
“Na sua pessoa, no 
seu caminho espiri-
tual e na sua aven-

Festa de Santo António 

tura de pregador e mestre, vemos a ca-
pacidade de colocar Deus e os irmãos 
em primeiro lugar e de lhes entregar a 
plenitude do que se é. Que exemplo tão 
belo e luminoso é para os jovens San-
to António! E como somos abençoados 
em poder acolher os jovens do mundo 
inteiro na próxima Jornada Mundial 
da Juventude com a palavra e o abraço 
deste grande santo!”, manifestou, re-
forçando, depois, que “Deus continua 
a servir-se de Santo António, da sua 
vida e da sua pregação, para proclamar 
ao mundo e a cada um de nós as suas 
maravilhas”.
No final, D. Joaquim Mendes benzeu a 
cidade de Lisboa, Portugal e o mundo 
com relíquia de Santo António.
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‘3 DICAS’ – Empresários cristãos na pandemia

Na décima emissão do ‘3 DICAS’, o pre-
sidente da ACEGE sublinhou que a crise 
trazida pela pandemia é “uma oportunida-
de” para “uma sociedade melhor”. “Há que 
tomar este momento como uma grande 
oportunidade para transformar a sociedade 
numa sociedade melhor, mais justa social-
mente, mais equitativa, com maior criação 
de valor e distribuição de valor e não tirar 
partido de posições de força perante famí-
lias, colaboradores ou perante terceiros, no-
meadamente fornecedores”, desejou João 
Pedro Tavares.
Este responsável recordou que, “logo no 
início desta pandemia e deste tempo de cri-
se”, em março, a associação teve uma toma-
da de posição, numa nota intitulada ‘Cons-
truir a esperança na crise’, onde procurou 
“dar uma mensagem de esperança, não só 
aos empresários e gestores, como aos tra-
balhadores, aos desempregados, a toda a 
sociedade, no sentido de construírem essa 
esperança fundamentados na fé, no amor 
e nos valores cristãos”. “Ser empresário, ser 
gestor, ser líder empresarial é uma voca-
ção e é uma nobre vocação, diz-nos o Papa 
Francisco. Portanto, não é o exercício de 
um cargo, mas é muito mais um exercício 
e um serviço. E esta tomada de posição é 
muito assente no bem comum – uma ima-
gem do bem comum, hoje em dia, são as 
máscaras que trazemos na cara, que são um 
sinal para proteger o outro e não para me 
proteger a mim próprio. O bem comum é 
precisamente o estar disponível para que, 
comunitariamente, todos possamos ter 
mais. Nesse sentido, abordámos os empre-
sários e gestores a fazerem da sua liderança 
um serviço”, explicou, no programa trans-
mitido online, em direto, na noite da passa-
da segunda-feira, 15 de junho.

Relação família-trabalho
A pandemia levou a que muitos traba-
lhadores ficassem em teletrabalho, muitos 
deles com filhos em aulas escolares, tam-
bém, a partir de casa. Uma nova realida-
de que “vem aumentar a preocupação da 
ACEGE” com a relação família-trabalho. 
“É muito importante que as famílias se-

jam consideradas como um importante 
‘stakeholder’ [em português, parte interes-
sada ou interveniente] das empresas. Um lí-
der empresarial não pode olhar apenas para 
o número de colaboradores, mas tem que 
olhar para o número de famílias que estão à 
sua responsabilidade e qual é o impacto so-
cial que representam essas famílias”, obser-
vou o líder da ACEGE, partilhando uma 
das recomendações desta associação cristã: 
“Uma das nossas recomendações é que não 
se despeça absolutamente ninguém de uma 
família que não tenha outra forma de sus-
tento. Porque sabemos que há pessoas po-
bres, mas há sobretudo famílias pobres. E 
sessenta por cento da pobreza em Portugal 
está em famílias de desempregados”. 
Para João Pedro Tavares, a nova realidade é 
“um desafio muito grande para os empre-
sários e gestores”, que deve ser “assumido 
em conjunto com outros parceiros sociais, 
nomeadamente as associações, o próprio 
Estado”. “É uma responsabilidade que é 
conjunta. Este momento é o momento 
de soluções coletivas e de busca de solu-
ções que, de facto, criem um valor conjunto 

va da Impresa, grupo de comunicação que 
detém a SIC e o Expresso, esteve também 
neste ‘3 DICAS’ e sublinhou que, no iní-
cio da pandemia, “a grande preocupação 
foi dar tranquilidade e confiança às pes-
soas”. “Dizer aos trabalhadores que a em-
presa está lá e não os iria abandonar. Foi 
uma situação muito rápida. Recordo-me 
que cinquenta por cento de nós ficaram 
em teletrabalho entre sexta-feira e segunda, 
e a principal mensagem foi: ‘Nós estamos 
convosco, com todos os trabalhadores, com 
as suas vicissitudes. A empresa precisa de 
vós e não vos vai abandonar’”, contou, lem-
brando que a Impresa “não recorreu aos 
mecanismos do Estado, nomeadamente o 
lay-off ”. “Tentámos sempre, com base nos 
nossos recursos, porque somos um gru-
po de comunicação que vive das receitas 
que consegue recolher no investimento 
publicitário, e mantivemos sempre toda a 
nossa atividade, apoiando as pessoas sem 
qualquer sinal de que vamos cortar, vamos 
reduzir, vamos eliminar postos de traba-
lho”, observou, lembrando que “a empresa 
só existe porque existem pessoas”. “Ainda 

muito superior àquele que vínhamos a criar 
no passado”, apontou.
Sobre o tipo de apoio que a ACEGE pode 
prestar aos empresários e gestores, este res-
ponsável sublinhou que a missão da asso-
ciação é “inspirar os líderes empresariais a 
viver o amor e a verdade como critérios de 
gestão, para, com isso, transformar as suas 
empresas e influenciar a sociedade”. João 
Pedro Tavares recordou diversas iniciati-
vas recentes, como as “webinars de apoio, 
com mais de 150 a 200 pessoas em cada 
uma delas”, e os grupos ‘Cristo na empre-
sa’. “Procuramos meditar o que significa 
esta unidade de vida, como é que eu posso 
ser cristão 24 × 7, este estar no mundo sem 
ser do mundo para transformar o mundo e 
como é que, a partir dessa realidade, pos-
so, em conjunto com outros, transformar a 
minha vida e transformar a vida dos outros, 
através de um compromisso pessoal muito 
mais forte”, explicou.

Dar tranquilidade e 
confiança às pessoas
Cristina Vaz Tomé, da Comissão Executi-

“FAZER DA LIDERANÇA UM SERVIÇO”
O presidente da ACEGE - Associação Cristã de Empresários e Gestores lembrou que “ser líder 
empresarial é uma vocação, e é uma nobre vocação”, e “um serviço”. “Esta pandemia é uma grande 
oportunidade para transformar a sociedade numa sociedade melhor”, considerou João Pedro 
Tavares, na emissão do ‘3 DICAS’ dedicada aos ‘Empresários cristãos na pandemia’, que contou 
ainda com a presença de Cristina Vaz Tomé, da Comissão Executiva do grupo Impresa, e de Armindo 
Monteiro, empresário e vice-presidente da CIP - Confederação Empresarial de Portugal.
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para mais, porque somos um grupo fami-
liar”, reforçou.
Esta gestora recordou depois que “já se 
falava na crise dos media antes da pande-
mia”. “É uma sombra que vem pairando 
sobre nós, há alguns anos”, assumiu. “Não 
vivemos de subsídios do Estado, mas do 
reconhecimento do público sobre o nosso 
trabalho, o trabalho que os jornalistas pro-
duzem. E a realidade é que é um mercado 
difícil. Estamos a sentir que, com a entrada 
na normalidade, de facto aquilo que era o 
consumo de notícias e a compra de jornais 
está a voltar ao normal, ao que seria normal 
antes desta pandemia”, observou, subli-
nhando que “é um tema interessante” a for-
ma “como o financiamento desta indústria 
se fará”. “Provavelmente, se o investimento 
em publicidade continuar a baixar, vamos 
ter que reajustar-nos. Não tenho soluções, 
nem eu, nem a nível internacional. Anda-
mos todos a testar como fazer”, manifestou.

ACEGE tem sido 
“uma ajuda muito relevante”
Cristina Vaz Tomé pertence à atual direção 
da ACEGE, mas começou por integrar os 
grupos ‘Cristo na empresa’. “Por vezes, no 
mundo empresarial, é muito difícil parti-
lharmos com outros – que nós não sabemos 
se são cristãos ou não – que somos cristãos. 
Parece que os outros vão olhar de lado para 
nós e pensar que somos estranhos, porque 
vamos à Missa e rezamos”, começou por 
partilhar esta gestora católica, assumin-
do que o facto de pertencer à ACEGE e 
aos grupos ‘Cristo na empresa’ a ajuda “a 
reconhecer” que “há pessoas como nós, ca-
tólicos, cristãos praticantes”, que também 
“partilham das mesmas dificuldades e dos 
mesmos dilemas”. “É essencialmente um 
local onde nós podemos partilhar essas 
nossas dúvidas, essas nossas dificuldades e 
como devemos ultrapassá-las. E também 
como é que, num contexto empresarial, eu 
posso de facto partilhar o que é a minha 
vida cristã e aquilo que é a minha forma de 
pensar, os meus valores, junto dos meus co-
legas. Tem sido uma ajuda muito relevante, 
para mim”, assegurou Cristina Vaz Tomé.

“Nunca tantos dependeram 
de tão poucos”
Para Armindo Monteiro, empresário e vi-
ce-presidente da CIP - Confederação Em-
presarial de Portugal, a pandemia “fez au-
mentar” nas empresas a preocupação pela 
responsabilidade social. Começando por 
referir que “esta crise trouxe várias coisas 
novas”, este empresário sublinhou ser ne-
cessário “ter esta visão social”. “Porventura 
mais do que nunca, nunca tantos depende-
ram de tão poucos. E os líderes empresa-
riais devem ter essa consciência, os líderes 
empresariais podem ser ‘céu’ e podem ser 
‘inferno’, pelas decisões que tomam e pe-
las suas ações. Neste contexto, é necessária 
uma consciência muito grande para que as 
ações e as decisões não sejam um ‘inferno’ 
para muitos. É necessário, agora, uma gran-
de resiliência dos empresários”, apontou, 
reforçando que “o momento obriga todos 
a ter humildade e a pedir inspiração para 
que as ações não sejam de curto prazo e de 
desespero”. “Se conseguirmos evitar esse 
momento de desânimo e desespero, temos 
mais tempo para resolver as coisas e temos 
a perspetiva de que vamos encontrar uma 
solução”, frisou.
O documento da ACEGE ‘Construir a 
esperança na crise’, publicado no início da 
pandemia, apela, no ponto n.º 6, à “coope-
ração entre todos – governo, organizações 

e pessoas”. Como vice-presidente da CIP, 
Armindo Monteiro considerou “absoluta-
mente essencial” haver cooperação empre-
sarial. “Estou na área associativa por con-
vicção, e acredito que a eficiência coletiva 
é importante, mesmo sem ser em cenários 
de crise como esta, que estamos a viver. Em 
conjunto, somos sempre mais eficientes. 
Somos mais fortes se juntarmos esforços. 
Isto não é um chavão, é uma prática conso-
lidada, sobretudo nas nossas empresas, que 
são micro e pequenas empresas”, explicou, 
garantindo que “se não houver cooperação 
uns com os outros, vamos ficar muito mais 
frágeis”. “Não é possível enfrentar uma 
onda com a dimensão desta que estamos a 
enfrentar se estivermos sozinhos”, manifes-
tou, convidando ainda as empresas a “não 
encontrarem soluções de curto prazo”. “A 
esperança não pode ser uma palavra vã. Te-
mos de acreditar que a esperança é inevitá-
vel, mas não pode ser inviável. Não pode-
mos aceitar imitações de esperança, temos 
que acreditar na esperança real”, desafiou.

Utilizar bem o teletrabalho
Empresário com experiência na área das 
Tecnologias de Informação, Armindo 
Monteiro considerou ainda, durante o ‘3 
DICAS’, que a evolução tecnológica pode 
trazer benefícios para a harmonia fami-
liar e para o funcionamento das empresas. 

1.ª DICA: “Para os empresários e gestores – não ficar à 
espera que tudo volte ao antigamente. Pôr-se a caminho 
e ser construtor do futuro. As coisas evoluem, vão surgir 
novas oportunidades, imensas oportunidades, questione 

Na emissão do ‘3 DICAS’ dedicada aos ‘Empresários 
cristãos na pandemia’, foi o presidente da ACEGE - 
Associação Cristã de Empresários e Gestores, João 
Pedro Tavares, que deixou as três dicas sobre o tema.

AS ‘3 DICAS’ os modelos antigos. É uma oportunidade única para fazer 
coisas diferentes, para promover uma sociedade mais jus-
ta, mais solidária e mais distributiva.”

2.ª DICA: “Para o mundo empresarial – considerar a família 
como um ‘stakeholder’ interveniente. As decisões já não são 
decisões gerais, são decisões particulares, em que tem que se 
tomar em consideração o contexto da família. Perceber que a 
dignidade das pessoas também passa pelas suas famílias, mui-
tíssimo. Um líder empresarial tem que tomar em consideração a 
realidade das famílias, a pobreza de muitas famílias, a pobreza 
de muitos colaboradores, o drama do desemprego...”

3.ª DICA: “Buscar soluções conjuntas e não individuali-
zadas. As tais soluções de bem comum, de médio e lon-
go prazo, de construir uma esperança viável e não uma 
contrafação da esperança. E ter presente duas dicas do 
Papa Francisco: o tempo é superior ao espaço; e o todo 
é maior do que as partes. Fomentem o trabalho em rede, 
partilhem, peçam ajuda, a Governo, empresas, associa-
ções, famílias, para que possamos construir uma socieda-
de absolutamente diferente, tomando a liderança como 
um serviço. Inspirem-se no nosso Mestre, que formou e 
serviu, formando novos líderes e trabalhou em conjunto 
com todos eles.”

“Hoje, verifica-se que podemos ser igual-
mente produtivos sem ter que estar 16 ho-
ras no escritório. Podemos ser igualmente 
produtivos se conseguirmos conciliar, com 
a ajuda das tecnologias da informação, es-
tas duas áreas tão fundamentais nas nossas 
vidas. De facto, as tecnologias não são obs-
táculo, são uma vantagem muito grande, se 
forem bem utilizadas, e permitem efetiva-
mente dar essa realidade de conciliação en-
tre trabalho e família”, referiu.
Este empresário acrescentou que “o teletra-
balho obriga a uma disciplina muito gran-
de”, e “obriga a que os horários das refei-
ções sejam os mesmos, a que os horários de 
descanso sejam os mesmos”. “A diferença é 
que não há uma deslocação para o escritó-
rio, para a empresa, mas a disciplina tem de 
continuar a ser a mesma, porque se não é 
um risco muito grande”, alertou.
Já Cristina Vaz Tomé disse “crer que o te-
letrabalho pode ser uma oportunidade para 
as pessoas terem melhor qualidade de vida”, 
enquanto João Pedro Tavares sublinhou 
que “as coisas não são boas nem más, de-
pendem é do uso que lhe dermos”. “Por-
tanto, se dermos um bom uso à tecnologia, 
a tecnologia pode ser uma grande ajuda no 
desenvolvimento futuro”, assegurou o pre-
sidente da ACEGE.

texto por Diogo Paiva Brandão

      João Pedro Tavares Cristina Vaz Tomé Armindo Monteiro
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O novo presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) apelou à “convergência” para “superar 
esta crise”. D. José Ornelas, Bispo de Setúbal, foi eleito para o triénio 2020/2023 e assegurou ainda 
que “não há divisão” entre os bispos lusos.

“Os próximos tempos não vão ser fáceis e precisamos
da convergência de toda a gente nesta sociedade”

“Sobre os temas fundamentais na vida da 
Igreja não há divisão na Conferência Epis-
copal absolutamente nenhuma”, garantiu o 
novo presidente da CEP, à Agência Eccle-
sia, após ser eleito, em Fátima, no dia 16 
de junho. D. José Ornelas, que sucede no 
cargo a D. Manuel Clemente, afirmou que 
foi eleito “surpresa” e com “receio”, e ex-
pressou “gratidão” pela liderança da CEP 
nos últimos dois mandatos. “Dá-me muito 
gosto ser parte de uma Igreja que continua 
a refletir, a pensar e a caminhar procuran-
do auscultar o ritmo dos tempos e trazer 
para eles a presença da Igreja, do Espírito 
de Deus”, observou.
A Assembleia Plenária da CEP, que de-
correu em Fátima, elaborou um docu-
mento que é um “contributo” da Igreja em 
Portugal para o “diálogo social” a partir da 
emergência que se vive por causa da pan-
demia covid-19. “Temos de construir um 
mundo que não seja totalmente igual, que 

utilize todas as riquezas que nós temos, 
mas também seja capaz de sonhar mundos 
novos e que aprendamos dos esforços to-
dos que se fizeram neste tempo para cons-
truir uma humanidade melhor para todos”, 
sublinhou. “Os próximos tempos não vão 
ser fáceis e precisamos da convergência de 
toda a gente nesta sociedade, de todos os 
quadrantes da política e de todos os seto-
res da sociedade para superarmos esta crise 
e construirmos algo de mais significativo, 

D. José Ornelas, Bispo de Setúbal, eleito presidente da Conferência Episcopal Portuguesa

porque os nossos jovens precisam disso”, 
acrescentou o novo presidente da CEP.

Os “debates socioculturais 
muito fortes”
Nas palavras de abertura desta Assembleia 
Plenária, o então presidente da CEP lem-
brou que a reunião dos bispos portugueses 
decorria “num momento especial da socie-
dade e da Igreja em Portugal”, que “des-
pertou muita solidariedade”. “Reconheço e 

louvo tudo quanto se fez para minorar os 
efeitos da pandemia, nos âmbitos da saú-
de, da segurança social e do ensino, como 
na continuação de tudo o que é necessá-
rio à vida das populações. Houve heroísmo 
em muitos casos”, considerou D. Manuel 
Clemente, desejando que “tanto bem que 
emergiu, face a um grande mal, recresça 
para o futuro”.
Nas últimas palavras enquanto presidente 
da Conferência Episcopal fez “um breve 
relance dos últimos sete anos”, afirmando 
ter sido “um tempo exigente”, com “deba-
tes socioculturais muito fortes, por atin-
girem pontos essenciais da vida e do que 
ela requer”. “Disseram e dizem respeito ao 
princípio e ao fim da existência humana, ‘da 
conceção à morte natural’, posta em causa 
pelo aborto e a eutanásia. Continuam pre-
sentes e a requerer a nossa atenção prioritá-
ria e constante”, assegurou.
fotos por Agência Ecclesia

Cardeal-Patriarca e a eutanásia
“A vida é um todo e tem
de ser respeitada” assim
O Cardeal-Patriarca de Lisboa lamentou 
que o Parlamento tenha regressado à dis-
cussão da legalização da eutanásia. “A nossa 
posição é a mesma. A vida é um todo e 
tem de ser respeitada como um todo, como 
nós dizemos, da conceção à morte natural”, 
referiu D. Manuel Clemente, em declara-
ções aos jornalistas, após a celebração da 
solenidade do Corpo de Deus, na Sé de 
Lisboa. A posição surge depois do regresso 
das reuniões do grupo de trabalho que vai 
tratar o assunto na especialidade. “Falamos 
de cuidados paliativos e é muito importante 
e estão muito longe de cobrir toda a nossa 
rede de saúde. É muito importante que se 
alargue”, considerou.

Dia de Portugal
D. Tolentino apela a
pacto entre gerações
O cardeal D. José Tolentino Mendonça, 
presidente das Comemorações do Dia de 
Portugal, de Camões e das Comunida-
des Portuguesas, defendeu um pacto entre 
gerações, para a construção de uma nova 
sociedade. “Precisamos de uma visão mais 
inclusiva do contributo das várias gerações”, 
referiu o biblista e arquivista da Santa Sé, na 
cerimónia simbólica que assinalou este ano 
o 10 de junho, no Mosteiro dos Jerónimos, 
devido às limitações impostas pela pande-
mia.  O cardeal madeirense assinalou que a 
“tempestade” provocada pela crise sanitária 
obriga todos, como comunidade, “a refletir 
sobre a situação dos idosos em Portugal e 
nesta Europa da qual somos parte”.

O Bispo Auxiliar de Lisboa D. Américo Aguiar presi-
diu à peregrinação aniversária das aparições de Nos-
sa Senhora, em Fátima, sublinhando a importância 
da hospitalidade e desejando que a “solidariedade 
europeia” seja “uma marca da sua identidade”.

D. Américo presidiu à peregrinação aniversária em Fátima

“Reaprender a gramática 
da hospitalidade”

“Uma das grandes lições que a humanidade 
aprendeu com a covid-19 é que os nossos pe-
quenos gestos podem ter uma consequência 
não só em relação a quem está próximo, mas 
também comunitária e mesmo até universal. 
Perante isto, todos teremos de reaprender 
a «gramática da hospitalidade»: somos res-
ponsáveis pela saúde, o bem-estar, a alegria 
e a salvação dos outros! A hospitalidade é 
um ato racional permanente de acolhimen-
to do outro”, apontou o prelado, na homilia 
da Missa de 13 de junho. No Santuário de 
Fátima, D. Américo Aguiar desejou ainda 
que a União Europeia seja “uma verdadei-
ra comunidade humana, mais hospitaleira, 
determinada no combate solidário às con-
sequências económicas e sociais desta pan-

demia, decidida no acolhimento de todos e 
apostada no respeito pela casa comum que 
todos habitamos”. À “nossa querida Senhora 
de Fátima”, pediu: “Mãe continua a guardar 
tudo e todos no teu Imaculado Coração”.
Na noite de dia 12, o Bispo Auxiliar de Lis-
boa destacou que a “maior riqueza” é “«dar e 
ficar contente»”, como refere um fado. “Este 
é o segredo do mandamento do amor, o si-
nal da nossa identidade. Este é o pedido do 
Senhor Jesus”, apontou.
fotos por Arlindo Homem
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Família Vicentina contra o racismo
 O Comité Executivo da Família Vicentina afirma, num manifesto 
online (www.ssvpglobal.org/pt-pt), que o racismo é “totalmente 
oposto à fé em Deus”. Jesus “nunca fez distinção entre pessoas e 

tratou a todos com dignidade e respeito”
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Roma /09com Aura Miguel
Jornalista da Rádio Renascença, 
à conversa com Diogo Paiva Brandão

1. No final da habitual audiência geral 
das quartas-feiras, proferida a partir da 
biblioteca do Palácio Apostólico, o Papa 
recordou que “decorre hoje a Jornada da 
Consciência”, inspirada no testemunho do 
diplomata português Aristides de Sousa 
Mendes que, há 80 anos, decidiu “seguir a 
voz da consciência e salvou a vida de milha-
res de judeus e de outros perseguidos”. A 
opção assumida pelo diplomata português, 
motivou ainda Francisco a deixar um apelo 
ao respeito por esta liberdade, tantas vezes 
em risco. “Que a liberdade de consciência 
possa ser respeitada, sempre e em todo o 
lado, e que cada cristão possa dar o exem-
plo de coerência com uma consciência reta 
e iluminada pela palavra de Deus”, pediu.
Durante a audiência, no passado dia 17 
de junho, o Santo Padre falou ainda do 
percurso de Moisés, como ponte entre 
Deus e o seu povo, e sublinhou que “o 
pastor deve ser ponte”, tal como foi o 
profeta. “Não se é pastor para fazer car-
reira, mas para servir o povo que Deus 
nos deu”, concluiu Francisco.

2. O Papa associou-se, a 15 de junho, à 
celebração do Dia Mundial de Consciencia-
lização da Violência Contra a Pessoa Idosa, 
recordando o impacto da pandemia na po-
pulação mais velha. “A pandemia da #CO-
VID19 mostrou que as nossas sociedades 
não estão organizadas o suficiente para dar 
lugar aos idosos, com justo respeito pela sua 
dignidade e fragilidade. Onde não há cui-
dado com os idosos, não há futuro para os 
jovens”, escreveu Francisco, na sua conta da 
rede social Twitter (@Pontifex_pt).
Este ano, as Nações Unidas destacam a ne-

cessidade de proteger os idosos durante e 
depois da pandemia.

3. Na homilia da Missa do Corpo de 
Deus, que em Itália se celebrou no passado 
Domingo, 14 de junho, o Papa Francisco 
lembrou que a memória não é uma coisa 
privada, mas é fazer parte de uma história e 
respirar como um povo. “Sem memória de-
senraizamo-nos e deixamo-nos levar como 
folhas pelo vento. Pelo contrário, fazer me-
mória é amarrar-se aos laços mais fortes, 
sentir-se parte duma história, respirar com 
um povo”, porque “a memória não é uma 
coisa privada, mas o caminho que nos une 
a Deus e aos outros”.
Ainda em confinamento, Francisco cele-
brou na Basílica de São Pedro, no Vaticano, 
com apenas 50 fiéis presentes. Na homilia, 
o Papa condenou os que se fecham e des-
confiam dos outros. “As feridas, que con-
servamos dentro, não criam problemas só a 
nós, mas também aos outros. Tornam-nos 
medrosos e desconfiados… a princípio, fe-
chados, mas com o passar do tempo, cíni-
cos e indiferentes. Levam-nos a reagir aos 
outros com insensibilidade e arrogância, 
iludindo-nos de que assim podemos con-
trolar as situações; mas enganamo-nos! Só 
o amor cura o medo pela raiz, e liberta dos 
fechamentos que aprisionam”.
Numa extensa reflexão sobre o valor da Eu-
caristia, o Papa recordou ainda que quem 
vai à Missa e comunga não pode pensar só 
em si. “A Eucaristia apaga em nós a fome de 
coisas e acende o desejo de servir. Levanta-
-nos do nosso estilo cómodo e sedentário 
de vida, lembra-nos que não somos apenas 
boca a saciar, mas também as mãos d’Ele 

para saciar o próximo”, observou.
Lembrando o contexto de pandemia, diz 
ser “urgente cuidar de quem tem fome de 
alimento e dignidade, de quem não trabalha 
e tem dificuldade em seguir para diante”. “E 
fazê-lo de modo concreto, como concreto é 
o Pão que Jesus nos dá. É preciso uma pro-
ximidade real. São necessárias verdadeiras 
correntes de solidariedade. Na Eucaristia, 
Jesus aproxima-Se de nós – não deixemos 
sozinho quem vive ao pé de nós”, apelou.

4. O Papa apelou à comunidade inter-
nacional que ajude a reatar a paz na Líbia 
e se preste auxílio humanitário aos milha-
res de refugiados e deslocados em virtude 
da situação naquele país. “Sigo com grande 
apreensão e também com dor a dramática 
situação na Líbia, que tem estado presen-
te nas minhas orações, nestes últimos dias”, 
começou por dizer o Papa, no final da ora-
ção do Angelus, no Domingo, 14 de junho, 
exortando de seguida “os organismos inter-
nacionais e os que têm responsabilidades 
políticas e militares a relançar com convic-
ção e determinação a busca de um caminho 
para pôr fim à violência e que conduza à 
paz, estabilidade e unidade do país”. Em 
seguida, rezou pelos “milhares de migrantes 
refugiados, requerentes de asilo e desloca-
dos internos na Líbia”.
A situação sanitária agravou as suas já pre-
cárias condições, “tornando-os mais vulne-
ráveis a formas de exploração e violência. 
Há crueldade”, advertiu o Papa. “Convido 
a comunidade internacional a preocupar-se 
com a sua condição, a identificar caminhos 
e fornecer meios para lhes garantir a prote-
ção de que precisam, uma condição digna e 

um futuro de esperança. Todos temos res-
ponsabilidade disto, ninguém se pode con-
siderar dispensado”, sublinhou.

5. Na Mensagem para IV Dia Mundial 
dos Pobres, o Papa Francisco convidou a 
“estender a mão” como “condição de auten-
ticidade da fé”. “Manter o olhar voltado para 
o pobre é difícil, mas tão necessário para 
imprimir a justa direção à nossa vida pes-
soal e social. Não se trata de gastar muitas 
palavras, mas antes de comprometer con-
cretamente a vida, impelidos pela caridade 
divina. Todos os anos, com o Dia Mundial 
dos Pobres, volto a esta realidade fundamen-
tal para a vida da Igreja, porque os pobres 
estão e sempre estarão connosco para nos 
ajudar a acolher a companhia de Cristo na 
existência do dia a dia”, escreveu Francisco, 
numa mensagem divulgada dia 13 de junho, 
pela Sala de Imprensa da Santa Sé. O Papa 
indica que o encontro com uma pessoa em 
condições de pobreza não pode parar de 
“provocar e questionar”. “Como podemos 
contribuir para eliminar ou pelo menos ali-
viar a sua marginalização e o seu sofrimen-
to? Como podemos ajudá-la na sua pobreza 
espiritual?”, perguntou.
Este ano, a mensagem para este dia, a 15 de 
novembro, surge no contexto da pandemia 
da covid-19, com Francisco a evidenciar que, 
estes meses, mostram que “estender a mão é 
um sinal que apela imediatamente à proxi-
midade, à solidariedade, ao amor” e que, ape-
sar da “malvadez e a violência, a prepotência 
e a corrupção”, a vida está “tecida por atos 
de respeito e generosidade que não só com-
pensam o mal, mas impelem a ultrapassá-lo 
permanecendo cheios de esperança”.

1. 2. 4.

5.

3. 

O Papa Francisco elogiou o exemplo do diplomata português Aristides de Sousa Mendes. Na semana em que alertou 
que “sem idosos não há futuro”, o Papa apelou à criação de “verdadeiras correntes de solidariedade”, na Igreja e na 
sociedade, denunciou a “dramática situação” na Líbia e publicou a Mensagem para o IV Dia Mundial dos Pobres.

“Que cada cristão possa dar o exemplo de coerência”, pede o Papa
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quase escravizadas num trabalho duro que 
mal garante a sobrevivência. Lutar contra 
esta realidade é a missão quase impossível 
dos Maristas no Bangladesh. “O alvo da 
nossa acção aqui”, explica Eugenio Sanz 
Sanchez, “são as crianças dos jardins de 
chá”. Os Maristas procuram educar crian-
ças e jovens seguindo o sonho de S. Mar-
celino Champagnat, o fundador da con-
gregação, que pretendia tornar Jesus Cristo 
conhecido e amado, formando simultanea-
mente “bons cristãos e virtuosos cidadãos”.

Não ser dono de nada
Quando chegou àquelas terras quase es-
condidas no meio de um verde exuberante, 
o Irmão Sanchez terá percebido que aque-
la ia ser uma tarefa complicada. “Os Britâ-
nicos decidiram criar jardins de chá nesta 
região.” Para isso, explica, prometeram aos 
habitantes locais “uma terra de leite e mel, 
mas na verdade enganaram-nos”. A vida 
das pessoas em toda a região demonstra 
isso. “As casas não lhes pertencem. A ter-

ra não lhes pertence. Pertence tudo à em-
presa. Nenhum ser humano merece isto.” 
É dura a vida por ali. Há sofrimento em 
cada rosto, em cada pessoa. Em cada fa-
mília. Por ali, ninguém é dono de nada a 
não ser do trabalho que é pago miseravel-
mente. O Irmão Sanchez faz um retrato 
doloroso de uma região onde ninguém é 
verdadeiramente senhor do seu destino.

Vida muito dura
“Nesta área, existem muitos campos de 
chá onde milhares de pessoas vivem em 
condições de extrema pobreza. O paga-
mento que recebem por dia é de 70 cên-
timos, cerca de 69 taka, a moeda nacional. 
Setenta cêntimos é quanto um trabalha-
dor recebe por 23 quilos de folhas de chá.” 
É muito duro. “Trabalham entre 10 e 12 
horas e, em teoria, folgam aos domingos, 
mas às vezes nem isso. As plantações são 
um mundo paralelo que é governado pe-
las suas próprias leis.” Um mundo parale-
lo gerido pelos donos dos campos ou os 

O Bangladesh é um país essencialmente 
muçulmano. Calcula-se que tem cerca de 
168 milhões de habitantes. Os Católicos 
são menos de 400 mil. São muito poucos, 
apenas 0,23%. Em Giasnogor, numa plan-
tação de chá, são apenas sete. O Irmão Eu-
genio Sanz Sanchez é um deles. Está no 
Bangladesh há pouco mais de uma déca-
da. Quando chegou, este marista espanhol 
de Talavera de La Reina levava consigo 
apenas uma mala com 20 quilos. Foi as-
sim, carregado de quase nada, mas cheio 
de energia, que deitou mãos à construção 
de uma comunidade religiosa numa região 
extremamente pobre em que praticamente 
todas as pessoas vivem da plantação do chá.

Memórias lusas
Há muito poucos cristãos no Bangladesh 
apesar de haver registos da sua presença 
desde o séc. XVI, no tempo em que os 
Portugueses, os primeiros colonizadores 
oriundos da Europa, aportaram por ali. 
Não se apagou por completo essa me-
mória. Ainda hoje, os chamados “velhos 
cristãos” são parte da linhagem dessas 
primeiras famílias que rezaram as pri-
meiras orações com os missionários que 
partiram do Rio Tejo nas caravelas com 
a Cruz de Cristo. Apesar de profunda-
mente minoritários, hoje há cristãos en-
tre as populações tribais, assim como em 
antigos membros da comunidade hindu 
e até há muçulmanos convertidos. Serão 
poucos e a maioria vive a sua fé quase 
clandestinamente, para não serem mar-
ginalizados pelas próprias famílias.

Educar crianças e jovens
De facto, nos últimos anos tem havido si-
nais de intolerância para com as religiões 
minoritárias, nomeadamente os Cristãos. 
São indícios de um extremismo jihadista 
que está a galgar fronteiras e que ameaça 
também o Bangladesh. No entanto, ali, na 
região de Giasnogor o problema é outro e 
bem mais antigo: a pobreza. A beleza das 
plantações de chá engana os sentidos, es-
conde a tristeza e amargura das populações 

seus administradores. Os trabalhadores 
das plantações de chá vivem em casas mi-
seráveis, quase casebres, muitas vezes com 
paredes de barro, erguidas sob estacas de 
madeira e com telhados de colmo. É um 
mundo triste que alimenta a fortuna de al-
gumas das maiores multinacionais do chá.

Projecto apoiado pela AIS
É um mundo que os Irmãos Maristas pro-
curam contrariar. A começar pela educa-
ção. Essa é a revolução que importa fazer. 
“Queremos dar dignidade a estas pessoas. 
Vai haver uma escola secundária, um liceu 
e também alojamentos para raparigas e ra-
pazes”, explica o Irmão Sanchez à Funda-
ção AIS. É um projecto ambicioso. Educar 
para tirar da pobreza as crianças e os jo-
vens que vivem em Giasnogor. É um pro-
jecto imenso que está a acontecer dia a dia 
com a energia que parece inesgotável de 
Eugenio Sanchez e de todos os outros ir-
mãos que, com ele, constituem esta missão 
católica no Bangladesh. A Fundação AIS 
apoia esta missão desde o início. A casa 
dos irmãos, até o carro em que se deslo-
cam todos os dias, é a expressão concreta 
da solidariedade dos benfeitores da Fun-
dação AIS de Portugal e de todo o mun-
do. O Irmão Sanchez agradece essa ajuda 
que está a tornar este projecto possível. 
“Agradeço a todos”, diz, acrescentando 
que, assim, “os sonhos de muitas pessoas 
vão tornar-se realidade”. Contrariar o in-
fortúnio das populações locais extrema-
mente pobres, que vivem num ambien-
te de quase escravatura, é a aventura de 
amor do Irmão Eugenio Sanz Sanchez e 
da sua comunidade marista no Bangla-
desh. Não há impossíveis nesta missão. E 
ele agradece, dizendo ‘obrigado’, uma das 
primeiras palavras que aprendeu na lín-
gua bengali: “Dhonnobad”...

texto por Paulo Aido,
Fundação Ajuda à Igreja que Sofre

A aventura dos Irmãos Maristas nas plantações de chá no Bangladesh

Missão impossível
No noroeste do Bangladesh, numa região onde quase tudo gira em redor das 

plantações de chá, uma pequena comunidade de Irmãos Maristas procura contrariar 
o infortúnio das populações locais extremamente pobres e que vivem num ambiente 

de quase escravatura. Não é fácil. Mas, para o Irmão Eugenio Sanz Sanchez, nunca 
haverá impossíveis nesta missão que é, acima de tudo, uma aventura de amor...

www.fundacao-ais.pt | 217 544 000
  

  
  

Através da educação, os Irmãos Maristas procuram ajudar as crianças e 
os jovens dos jardins de chá, na região de Giasnogor, no Bangladesh.

No Bangladesh, há poucos cristãos.
“Queremos dar dignidade a estas pessoas" 
explica o Irmão Eugenio Sanz Sanchez.
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Vida após 
a pandemia
O livro ‘Vida após a pandemia’ recolhe di-
versas palavras do Papa, sobre o tempo que 
o mundo está a viver. “Esta é uma pequena 
recolha de intervenções do Papa Francisco, 
em que ele manifesta o seu olhar do mun-
do, que se está a preparar para o período 
de pós-pandemia, sem se ter tido sequer o 
tempo para interiorizar e interpretar o que 
aconteceu à Humanidade, nestes últimos 
três meses, nem tão-pouco se ter consegui-
do um distanciamento indispensável para 
uma avaliação ponderada, que urge, no 
assumir de posições robustas de discerni-
mento para os tempos da retoma”, salienta 
a sinopse da obra, que tem prefácio do car-
deal Michael Czerny, SJ, e é publicada pela 
Paulinas Editora. “O Papa apela a uma viva 
tomada de consciência de todos – gover-
nantes, políticos, técnicos e povo em geral 
–, para que não se desperdice a oportuni-
dade facultada à Humanidade pelos males 
do COVID-19, e refaçam-se agora cami-
nhos”, acrescenta a nota.

À PROCURA DA PALAVRA

DOMINGO XII COMUM
“Não temais os que matam o corpo, 
mas não podem matar a alma.”
Mt 10, 28

Ultrapassar o medo pelo P. Vítor Gonçalves
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De entre as muitas imagens de celebra-
ções em tempo de confinamento, cer-
tamente alguns vimos aquela em que 
o padre subiu a um terraço da igreja 
e, rodeado de prédios, com as pessoas 
em suas casas, celebrou a eucaristia, “à 
luz do dia e sobre os telhados”. Seme-
lhantes iniciativas manifestaram inúme-
ros dotes musicais, jogos, saudações, e 
festas em varandas. Era preciso vencer 
o isolamento e não ficar reduzidos a 
écrans cheios de imagens.
Se o distanciamento social é uma forma 
de evitar o contágio deste vírus perigo-
so e de proteger a vida dos mais frá-
geis, não podemos ceder ao medo. É 
com prudência e responsabilidade que 
devemos caminhar. Com novos ritos 
de cuidado comuns, e redescobrindo a 
felicidade das pequenas coisas. Algu-
ma insaciabilidade e uma certa soberba 
perante o mundo e os outros pode dar 
lugar à humildade e à solidariedade. Não 
é uma pandemia que termina com a vio-

lência nem com problemas mais fundos 
da sociedade, como os conflitos em tor-
no do racismo e do julgamento da histó-
ria trouxeram à tona da vida. 
São frequentes os apelos de Jesus a 
não termos medo. Afinal, ele é o maior 
obstáculo ao amor, que supõe confian-
ça, e incita à entrega e à coragem. O 
medo fecha, o amor abre; o medo isola, 
o amor faz encontro; o medo antecipa 
o pior, o amor tem esperança; o medo 
é egoísta, o amor é confiante; o medo 
prende, o amor liberta; o medo mata, 
o amor dá vida. Dizia Clarice Lispector: 
“Agora preciso de tua mão, não para 
que eu não tenha medo, mas para que 
tu não tenhas medo. Sei que acreditar 
em tudo isso será, no começo, a tua 
grande solidão. Mas chegará o instante 
em que me darás a mão, não mais por 
solidão, mas como eu agora: por amor.”
De três medos previne Jesus os discípu-
los ao enviá-los em missão. O medo do 
fracasso, e que a violência dos homens 

reduza a nada o esforço em levar a boa 
notícia do amor de Deus. Jesus pede-lhes 
a coragem de O anunciar em todas as 
circunstâncias; afinal, o Reino germina a 
partir do que é frágil e cresce onde menos 
se espera. Só fracassa quem não tenta, e 
o cristão tem sempre diante si o risco de 
não ver germinar as sementes que lan-
çou. Adverte-os para o medo dos maus 
tratos e da morte. Só a confiança na 
vida maior que Deus dá aos seus filhos 
é mais forte. E se o medo do sofrimento 
que pode atingir os que mais queremos 
também é real, Jesus lembra a fragili-
dade dos passarinhos e a caducidade 
dos cabelos para falar do cuidado e do 
carinho de Deus. Não promete que não 
irá acontecer nada, ou que fará milagres 
para evitar o que é difícil. Simplesmente 
diz que valemos mais do que muitos pas-
sarinhos. E com a nossa entrega e con-
fiança, Ele fará o que for necessário. A 
última palavra é sempre de Deus e é uma 
palavra de vitória e vida plena.

DOMINGO XIII DO TEMPO COMUM – A (28 DE JUNHO) 

CÂNTICO

Louvai, louvai o Senhor 

Louvai o Senhor, povos de toda a terra 

Povos todos, vinde com júbilo 

Não vivamos para nós 

Se morremos com Cristo 

Baptizados em Cristo 

Se alguém quer vir após Mim 

Se alguém quiser seguir-Me 

A minha alma louva o Senhor 
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“O cónego Luís Manuel ensinou-nos a 
olhar para a liturgia com esta beleza, mas, 
sobretudo, testemunhou-nos a beleza de Deus 
em cada gesto litúrgico, simples e discreto.”

Tweets da Semana

Papa Francisco @Pontifex_pt

“A pandemia #COVID19 mostrou que as nossas so-
ciedades não estão organizadas o suficiente para 
dar lugar aos idosos, com justo respeito à sua dig-
nidade e fragilidade. Onde não há cuidado com os 
idosos, não há futuro para os jovens.”

15 de junho

“O Dia Mundial do Dador de Sangue é uma ocasião 
para estimular a sociedade a ser mais solidária. Ex-
presso o meu apreço a todos os que realizam este ato 
simples, mas muito importante de ajuda ao próximo.”

14 de junho

“Jesus acolhe os pecadores e come com eles. É o 
que acontece connosco, em cada missa, em cada 
igreja: Jesus fica feliz por nos acolher na sua mesa, 
onde oferece a Si mesmo por nós. #CorpusDomini”

11 de junho

“Louvo o empenho de tantas comunidades ecle-
siais e instituições sociocaritativas que, neste tem-
po de pandemia, souberam estar presentes e ativas 
junto dos seus fiéis e dos mais necessitados, tanto 
no apoio especificamente religioso como em várias 
formas de prática solidária.”

15 de junho

“A força e a luz da pregação de #SantoAntónio pro-
vêm da radicalidade cristã com que se abeirou das 
muitas fraquezas do seu tempo. Que o seu exem-
plo seja, para todos nós, ocasião para testemunhar, 
“com palavras e obras, o amor de Deus”.”

13 de junho

“Viver eternamente é viver comunitariamente, por-
que Deus é amor e amor é ser com os outros e para 
os outros. https://bit.ly/CorpodeDeus2020”

11 de junho

D. Manuel Clemente @patriarcalisboa

Editorial

“DE PÁSCOA EM PÁSCOA”
P. Nuno Rosário Fernandes, diretor
p.nunorfernandes@patriarcado-lisboa.pt

turgia com grande entusiasmo, mas, 
sobretudo, cuidado e amor, levando-
-nos ao interior do coração de Deus.  
Há uma escola litúrgica, na nos-
sa diocese, ligada ao Seminário dos 
Olivais, que vem da reforma levada 
a cabo por figuras como monsenhor 
Pereira dos Reis, o cónego José Fer-
reira, o padre Manuel Luís e, ago-
ra, também, o cónego Luís Manuel 
que, recordava D. Manuel Clemente 
na missa de exéquias a que presidiu, 
participou na tradição que liga o Se-
minário dos Olivais à Catedral de Lis-
boa na valorização da liturgia.
O cónego Luís Manuel ensinou-nos a 
olhar para a liturgia com esta beleza, 
mas, sobretudo, testemunhou-nos a 
beleza de Deus em cada gesto litúr-
gico, simples e discreto, nas celebra-
ções que, cuidadosamente, prepara-
va, vivia e nos levava a celebrar.

e alegria que nos fazia entrar den-
tro dela, desejar participar nela, mas 
sobretudo vivê-la. Nas aulas de Li-
turgia, na Faculdade de Teologia da 
Universidade Católica Portuguesa, 
em Lisboa, absorvíamos não apenas 
uma sabedoria intelectual, mas um 
conhecimento e experiência de vida 
que nos colocava dentro da cele-
bração litúrgica, olhando para o seu 
lado exterior, aprofundando o seu 
interior, onde se revela o Amor e a 
beleza de Deus. Porque cada gesto 
na liturgia não é apenas um símbo-
lo, mas é a própria Verdade de Deus 
que está presente e se faz presente 
no meio de nós. 
O cónego Luís Manuel, que já fez a 
sua Páscoa definitiva, foi, não ape-
nas na UCP, mas em tantos outros 
lugares, por todo o país, o liturgis-
ta que nos ensinou a olhar para a li-

Embora muitas vezes não queira-
mos reconhecer, ou aceitar, sabemos 
que temos limites. Sabemos que a 
nossa vida, aqui, por onde anda-
mos, não é eterna, mas pelo nosso 
batismo já estamos na eternidade. 
Sabemos que muitas vezes lutamos, 
guerreamos, discutimos, zangamos, 
dividimos, ofendemos, separamos, 
destruímos por coisas inúteis e, por 
vezes, até, insignificantes, mas ape-
nas porque sim. De que serve tudo 
isso, se a vida é uma Páscoa? Isto é, 
uma passagem...
O modo como vivemos este tempo 
de Páscoa – e não falo de tempo li-
túrgico, mas do tempo que marca a 
nossa vida –, definirá o que deixa-
mos de herança quando chegarmos 
à nossa Páscoa definitiva, a da pas-
sagem para o lado de lá, junto do 
Senhor que nos glorificará com Ele.
No próximo fim-de-semana, dia 27 
de junho, eu e outros colegas, não 
apenas da nossa diocese, celebra-
remos 10 anos de ordenação sa-
cerdotal. Do tempo de formação, 
e mesmo deste tempo de ministé-
rio, em muitos momentos, ouvi fa-
lar da celebração da Páscoa de um 
modo único, com uma interioridade 


