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Patriarcado de Lisboa incentiva à matrícula
na disciplina de EMRC
O Patriarcado de Lisboa, através do Secretariado Diocesano do Ensino 
Religioso (SDER), apelou aos párocos para sensibilizarem os pais na ins-
crição dos filhos na disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica. 
“Tendo em conta que para a semana, dia 26, vai começar a renovação das 
matrículas escolares, nas missas do próximo domingo (e noutros encon-
tros) era importante sensibilizar os pais e Encarregados de Educação para 
inscreverem os seus filhos na disciplina de Educação Moral e Religiosa 
Católica (EMRC)”, convida uma carta, assinada pelo padre Paulo Ma-
lícia, diretor do SDER de Lisboa, que foi enviada recentemente ao clero.
A missiva recorda ainda que a “EMRC não substitui a catequese, pois é 
um espaço privilegiado de presença do Evangelho em contexto educativo 
e cultural, essencial para uma verdadeira educação integral”. “Hoje, mais 
do que nunca, é essencial proporcionar aos jovens uma visão cristã do 
mundo e do Homem, numa escola onde, infelizmente, predominam pro-
jetos educativos secularizados e contrários aos valores e pilares educativos 
cristãos”, concretiza a carta.

Juristas Católicos afirmam que “a legalização
da eutanásia é hoje ainda mais censurável”
A Associação dos Juristas Católicos (AJC) considera que, “depois da 
experiência que vivemos há vários meses devido à pandemia do coro-
navírus”, a iniciativa de legalização da eutanásia “ainda se mostra mais 
censurável” e “encerra uma profunda contradição com estas lições que 
podemos colher desta pandemia”. “Na verdade, essa experiência veio re-
cordar-nos, precisamente, o valor supremo da vida humana em todas as 
suas fases e da missão dos profissionais de saúde”, assinala um comunica-
do. Segundo a AJC, “para proteger vidas humanas, aceitámos a privação 
de liberdades fundamentais, a paralisação do país e danos económicos 
e sociais incalculáveis”. “Só um objetivo tão válido como esse poderia 
levar-nos a tal e só ele dá sentido a tantos sacrifícios”, frisa a associação, 
sublinhando que “as vidas a preservar eram, e são, sobretudo, as de pes-
soas na última fase da sua existência e particularmente vulneráveis, que 
nem por isso são menos merecedoras de proteção”, acrescenta. 
A AJC lembra que, “a avançar esta iniciativa, o recurso ao referendo nesta 
questão corresponderia ao mínimo de verdade democrática”.
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’“ESCUTEIROS VÃO-SE ENRIQUECENDO, COM VIVÊNCIAS TÃO DISTINTAS”
No ‘3 DICAS’, quatro escuteiros, incluindo o chefe regional de Lisboa, João Esteves, partilharam como a pandemia modificou 
a forma de viver o escutismo. pág.06
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INSTRUMENTOS DA GRAÇA DE DEUS
Mendo Ataíde, Eduardo López, Gonzalo Palácios, Tomás Castel-Branco e Artur Delgado – aqui, na 
ordenação de diáconos, em dezembro passado – vão ser ordenados sacerdotes, neste Domingo, 28 de 
junho, pelo Cardeal-Patriarca de Lisboa, numa celebração no Mosteiro dos Jerónimos, que terá um 
número limitado de participantes. pág.02
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José Luís Nunes Martins 
O que quer Deus de mim?

P. Manuel Barbosa, scj 
D. António Braga, 50 anos de Sacerdócio
Homem de coração novo, alegre, puro e grande
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Ordenações presbiterais, nos Jerónimos

PROJETOS DE VIDA 
MOLDADOS POR DEUS
Neste Domingo, 28 de junho, às 16h00, o Cardeal-Patriarca de Lisboa vai ordenar cinco  
novos sacerdotes, que o Jornal VOZ DA VERDADE dá a conhecer. A celebração vai decorrer  
no Mosteiro dos Jerónimos, com um número limitado de participantes, devido à pandemia,  
e vai ser transmitida, em direto, pelo site e redes sociais do Patriarcado de Lisboa.
texto por Filipe Teixeira

“ENTREGA E OBEDIÊNCIA” “FELICIDADE NUM PROJETO 
QUE NÃO ERA O MEU”

Artur Delgado
46 anos
Paróquia de São Nicolau

Eduardo López
30 anos
Arquidiocese de Santiago  
de Guatemala, Guatemala

Enquanto jovem, Artur Delgado sem-
pre procurou experiências de volun-
tariado pelo mundo. “Era aí que eu 
me sentia completo”, refere, ao Jor-
nal VOZ DA VERDADE. Foram meses, 
sobretudo durante as férias, a visitar 
vários países e povos, mas sempre 
com o desejo de aprender mais das 
suas culturas. Artur fez a sua forma-
ção cristã em Lisboa, na Basílica da 
Estrela, Paróquia de Nossa Senhora 
da Lapa. Da parte dos pais, sempre 
recebeu a certeza de que queriam que 
“fosse feliz naquilo que escolhesse”, 
e, por isso, deram-lhe sempre “muita 
liberdade”. “Sempre que podia, via-
java”. Nessas viagens, existiriam dois 
momentos determinantes para o seu 
percurso até ao seminário. O primei-
ro, há 20 anos, na Birmânia, quando 
num terminal rodoviário encontra 
uma criança a vender lixo. “Naquele 
instante, sinto a interpelação: ‘O que 
estás a fazer com a tua vida?’. Senti 
a necessidade urgente de oferecer a 
vida toda, que passava por ficar ali e 
ajudar, mas, durante uma semana, re-
zei e percebi que era voluntarismo”, 
revela. O segundo momento acon-
teceu na Guatemala, numa comuni-
dade indígena. “Ao iniciar a subida 
para uma montanha, onde estava a 
comunidade, deixei a mochila com 
a carteira na sede da organização. 
Quando regressei, tinham assalta-
do a sede. Fiquei sem o passaporte. 
Numa aldeia de metros, percorri qui-
lómetros à procura do passaporte. 
Senti que aquilo que Deus me disse 
foi: ‘Tu não precisas de mais nada, 
mas Eu estou contigo. Entrega-te, 
oferece-te, tal como estás’”, conta. 

Artur consegue regressar a Portugal 
e é orientado para uma conversa com 
o padre Ricardo Neves, no Seminário 
de Caparide. “Na primeira conversa, 
ele disse-me que fazia todo o senti-
do” a entrada no seminário. E assim 
foi, em 2007, e até ao quarto ano, 
quando o percurso foi interrompido. 
Mesmo assim, Artur completou a li-
cenciatura e a tese de mestrado em 
Teologia. “Enquanto estava a fazer 
a tese, falei com o padre Mário Rui, 
que tinha acabado de ser nomeado 
diretor da Pastoral da Mobilidade e 
Turismo do Patriarcado. Fui ajudá-lo 
durante uma semana e acabei por fi-
car dois anos”, conta Artur Delgado, 
que ficou a colaborar na dinamização 
da Pastoral do Turismo na diocese. 
Com “a serenidade de quem já tinha 
entregue a vida” e “que sentia que 
o caminho era por ali”, regressa ao 
seminário. No trabalho pastoral, re-
cebeu “um presente muito grande de 
Deus” ao exercer o seu ministério de 
diácono na Paróquia de Alcabideche, 
onde acompanhou os últimos meses 
de vida do padre João Braz, falecido 
em dezembro de 2019. Aos 46 anos, 
Artur Delgado afirma que a Igreja 
pode esperar dele, ao ser ordenado 
sacerdote, “entrega e obediência e 
ser um instrumento nas mãos d’Ele”.

Eduardo é o terceiro de quatro filhos e, 
desde cedo, tinha o projeto de tirar um 
curso técnico de Mecânica, para traba-
lhar com o pai, e depois fazer formação 
em Engenharia. Apesar de a família vi-
ver a uma rua da igreja, na Cidade da 
Guatemala – num país maioritariamente 
católico –, a frequência religiosa só co-
meçou com 7 anos. E a vida de Eduardo 
“mudou”. “Os meus pais iniciam a cami-
nhada no Caminho Neocatecumenal e 
pude ver muito a mudança do meu pai. 
Era alguém que tendia para a depres-
são, violência e com uma história muito 
difícil. A determinada altura, a mudan-
ça foi tal que ele chegou a pedir-nos 
perdão. Tocou-me imenso”, revela, ao 
Jornal VOZ DA VERDADE. Aos 13 anos, 
Eduardo inicia a sua caminhada numa 
comunidade Neocatecumenal. “Sempre 
houve motivos para não aderir ao cha-
mamento de Deus. Dei muita luta ao 
Senhor! Eu tinha os meus projetos: que-
ria acabar a faculdade e casar”, conta. 
Tudo parecia que estava a correr como 
planeado, mas, entre 2009 e 2010, ex-
perimentou “uma crise profunda” com o 
fim do namoro, insucesso na faculdade 
e a doença, provocada por uma bactéria. 
“Durante esse tempo, o Senhor falou-
-me fortemente”, revela. Seguiu-se a 
entrada no pré-seminário e, em 2011, 
“calhou-lhe” o Seminário ‘Redemptoris 
Mater’ de Lisboa. Para a família, que já 
convivia com um filho no seminário, mas 
em El Salvador, só o facto de Eduardo “ir 
para mais longe de casa” custou “mais”.
Chegado a Portugal em 2012, Eduardo 

López recorda os “tempos difíceis com 
a adaptação à língua, os estudos e as 
crises dos primeiros anos”, mas enalte-
ce “a paciência que o Senhor teve”. “A 
ideia de seminário era outra. Achava 
que se passava o dia todo a rezar. Claro 
que rezamos, mas faz-se vida. Tem sido 
uma experiência maravilhosa, com uma 
experiência tão próxima de Deus. Tenho 
conhecido o Senhor como Pai que pro-
videncia”, conta. “Encontro-me muito 
feliz por este ministério que a Igreja me 
quer dar. Encontro muita felicidade num 
projeto que não era o meu”, revela. 
Nos últimos meses, enquanto diácono, 
Eduardo exerceu o trabalho pastoral na 
Paróquia de Oeiras. “Foi uma experiên-
cia edificante. É uma ocasião que o Se-
nhor me convidou a ser mais generoso”, 
salienta. O futuro padre garante ainda 
que aquilo que tem para oferecer é Je-
sus Cristo. “A Igreja envia-me a alimen-
tar e a sarar o povo”. 
Neste Domingo, na sua ordenação pres-
biteral, Eduardo não contará com a pre-
sença física da família e da comunidade 
que, devido à pandemia, não poderão 
viajar. “Quando soube, custou-me, mas 
Deus centra-me no fundamental, na-
quilo que fica, que é a graça do sacra-
mento. Por isso, esse facto não me tira a 
alegria”, assegura.
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A família foi, para Tomás, o “meio” para come-
çar a “ver Deus presente” na sua vida. “Cresci 
numa família católica que, desde pequeno, me 
ensinou a rezar”, começa por referir, ao Jornal 
VOZ DA VERDADE. Nos Salesianos de Lisboa, 
começou a procurar formas de estar disponí-
vel para os outros. “Comecei a ter amigos que 
me despertavam para a importância de me 
dispor ao serviço dos outros, fosse através de 
voluntariado, fosse através de atividades orga-
nizadas pelo colégio. Por altura do 11.º ano, 
fui convidado por uma amiga para entrar nas 
Equipas de Jovens de Nossa Senhora (EJNS). 
Isso também foi muito importante para a mi-
nha vocação, porque foi quando comecei a ter 
uma vida de oração mais regular e comecei a 
perceber quão essencial era ter uma amizade 
diária com Jesus”, aponta.
Tomás Castel-Branco tem dois irmãos e foi um 
deles que entrou, ao mesmo tempo, para as 
EJNS e, mais tarde, lhe apresentou o padre 
Hugo Santos, vigário paroquial de São Nico-
lau. “Comecei a ter direção espiritual com o 
padre Hugo, a acolitar e a confessar-me mais 
regularmente. Foi neste contexto que surgiu a 
vocação”, realça, sublinhando que prosseguiu 
os estudos em Sistemas e Tecnologias de In-
formação, na Universidade Nova. “Comecei a 
questionar o que Deus queria de mim. Neste 
tempo, também foi importante o testemunho 
feliz dos padres com quem contactava”, afir-
ma. A meio do curso, teve um primeiro impul-
so para ir para o seminário. Foi “numa Semana 
de Verão”, em que “disse que iria entrar no 
seminário”, mas não concretizou. “No dia se-
guinte, o Evangelho da Missa era: ‘Quem não 

“SER UM INSTRUMENTO DA SUA GRAÇA”

“ENCONTREI O MEU LUGAR NA IGREJA”

“DISPONÍVEL PARA OS JOVENS 
E PARA LEVAR JESUS A TODOS”

Mendo Ataíde
29 anos
Paróquia de São Nicolau

Tomás Castel-Branco
28 anos
Paróquia de São Nicolau

Gonzalo Palácios, 38 anos
Arquidiocese de Sevilha, Espanha

Ao recordar o início da sua caminhada na 
fé, Mendo Ataíde começa por lembrar “pe-
quenas coisas” que lhe “foram formando um 
coração cada vez mais voltado para Deus”. 
“A minha mãe a rezar comigo à noite, a mi-
nha avó a ensinar-me as orações que tinha 
aprendido quando era pequena, o meu avô 
a perguntar se eu tinha ido à Missa e o que 
se tinha falado”, partilha ao Jornal VOZ DA 
VERDADE. Para este futuro padre, esta ‘he-
rança’ familiar e o percurso na catequese, 
feito nos colégios que frequentou, sempre o 
fizeram acreditar em Deus, mas, mais do que 
isso, seria “cair num extremismo”. “No final 
do último ano do Colégio Militar, fiz uma ex-
periência de intercâmbio, e vivi, nos Estados 
Unidos, numa família de acolhimento, com 
11 filhos – algo que eu nunca tinha visto”, 
confessa. “Essa família tinha em Deus o 
princípio que orientava a vida deles, reza-
vam em família... Viver assim não era uma 
seca ou um extremismo. Eles eram felizes, 
normalíssimos”, lembra, reconhecendo que, 
até esse momento, “nunca tinha pensado 
no que significava ser católico”. 
O exemplo fê-lo seguir em frente com os 
planos de “ser gestor” e ter “uma grande fa-
mília”. Ao entrar no curso de Gestão, da Uni-
versidade Católica, Mendo foi também toca-
do pela “experiência marcante” da Missão 
País, em 2010, orientada pelo então cape-
lão, padre Hugo Santos. Na missão, depois 
de uma confissão, foi sentindo a pergunta: 
‘Será que o Senhor te pede mais?’. Mendo 
Ataíde continuou o curso e completou um 
mestrado em Gestão, também na UCP. Com 
o grupo de amigos que o “ajudava a crescer 

na fé”, frequentava a Paróquia de São Ni-
colau, em Lisboa, onde foi partilhando com 
o pároco, padre Mário Rui, as suas “ques-
tões vocacionais”. “Começava a achar que 
queria entregar a minha vida a Deus, mas 
não era claro no quê. Ainda tinha um pouco 
de incerteza”, revela. A vida dos sacerdotes 
diocesanos, que conhecia, foi determinante 
para a entrada no seminário. Apesar de a sua 
família “ter tido algum tempo para aceitar 
a decisão”, sempre contou com o apoio de 
todos, “sem qualquer resistência”.
Da experiência em seminário, Mendo subli-
nha a vivência comunitária. “Encontrei mui-
to boa gente no seminário e com vontade de 
seguir Jesus com todo o coração. E isso faz 
toda a diferença”, assegura. Nestes últimos 
meses, na Paróquia da Ramada, Mendo re-
vela que se sentiu “soterrado” face à gran-
deza do que implicou o ministério diaconal, 
através das suas palavras e gestos. “Foi uma 
alegria acompanhar aquelas pessoas na sua 
descoberta de Jesus e, ao mesmo tempo, 
um desafio”, assegura este futuro padre, 
que quer dedicar a sua vida “para a santifi-
cação de todos”. “Que seja um instrumento 
da sua graça, onde for preciso”, deseja.

deixar casa, mãe... tudo por Mim, não é digno 
de Mim’”, recorda. A leitura foi germinando e, 
depois de completar o curso, em 2013, entra 
no seminário. Para a família e amigos, “foi uma 
grande alegria verem que eu procurava entre-
gar a minha vida a Deus”.
A caminhada no Seminário de Caparide e, de-
pois, no Seminário dos Olivais, “trouxe muitas 
novidades boas” à vida de Tomás. “Foi muito 
importante para olhar para a minha vida e 
perceber como Deus me foi chamando. Foi 
também bom descobrir a vida comunitária 
como uma realidade nova e perceber que são 
mais importantes os ritmos da Igreja e não os 
meus”, observa.
Nos últimos anos de seminário, em trabalho 
pastoral na Paróquia de Loures e, nos últimos 
dois anos e alguns meses como diácono na 
Paróquia do Parque das Nações, Tomás Castel-
-Branco realça a importância destas experiên-
cias para ir conhecendo “a realidade da Igreja 
de Lisboa”. “Foi muito importante ver que 
Deus me enviava a tantos grupos como seu 
instrumento. Foi um tempo muito rico”, refe-
re. Neste contexto de preparação da Jornada 
Mundial da Juventude, Tomás deseja ser tam-
bém um sacerdote “disponível para os jovens 
e para ajudar a levar Jesus a todos”. 

Aos 18 anos, Gonzalo “não encontrava lugar 
dentro da Igreja, nem respostas para os proble-
mas” ou para a sua história. Foi um tempo de 
distanciamento que, apesar de não ter significado 
uma rutura completa, fê-lo pensar em encontrar 
“respostas noutro lado”. Natural de Sevilha, em 
Espanha, Gonzalo é o terceiro de cinco filhos e 
destaca ao Jornal VOZ DA VERDADE a preocupa-
ção da mãe em ajudá-lo a “saber viver a Missa”, 
todos os Domingos. “Mas eu estava à procura, 
a precisar de mais alguma coisa”, revela. Aos 20 
anos, através de uma amizade durante o curso de 
Direito – do qual desistiu no segundo ano –, foi 
desafiado a fazer “um percurso mais aprofundado 
na fé”, ao entrar para uma Comunidade Neocate-
cumenal. “Ajudou-me bastante e comecei a en-
contrar o meu lugar na Igreja”, assume. A questão 
da vocação “sempre esteve lá”. “Fui acólito e, já 
nessa altura, havia qualquer coisa que me atraia. 

Depois, na escolha da faculdade, também pensei 
na possibilidade de ir para o seminário, mas como 
não tinha uma estrutura, uma vivência cristã pro-
funda, isso sempre ficou no ar”, aponta. “Nesta 
caminhada de Igreja, houve uma altura em que 
fizemos uma peregrinação e parámos em várias 
cidades, para fazer missão nas ruas, cantando e 
convidando as pessoas a escutar a Palavra. Foi 
essa experiência que mexeu comigo. Com aquilo, 
fez-se uma luz. Era aquilo que estava chamado a 
fazer”, assegura, revelando que, num encontro 
vocacional, então com 24 anos, tomou a decisão 
de entrar no seminário. A notícia causou, inicial-
mente, alguma estranheza à família, sobretudo 
porque “podia ir para qualquer parte do mundo”, 
revela Gonzalo Palácios, reconhecendo que os 
seus pais “foram aceitando e sempre estiveram 
disponíveis para tudo”. A ideia que tinha de se-
minário era “um pouco romântica” e, por isso, à 

chegada “foi um choque forte”. “É um seminário 
internacional, onde cada um falava a sua língua, 
mas a vivência do seminário é experimentar o mi-
lagre da comunhão”, assegura este futuro padre, 
que esteve dois anos num seminário em França e 
só depois rumou ao Seminário ‘Redemptoris Ma-
ter’ de Lisboa.
Desde a ordenação de diácono, em dezembro, 
Gonzalo ficou a viver e fazer o trabalho pastoral 
na Paróquia da Penha de França, onde “o desafio 
é grande”. “É uma zona envelhecida, e é, agora, 
habitada por muitos jovens e turismo... não é uma 
população fixa. Não podemos ficar na igreja à es-
pera que venham à Missa. Temos que sair à procu-

ra destes jovens. Esse desafio motivou-me muito. 
Temos que sair dos esquemas habituais”, apela, 
assegurando à diocese que poderá contar com ele 
para “propor o Evangelho, de uma maneira radical 
e concreta”. “Porque essa foi a minha experiên-
cia”, partilha.
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aprende a amar e a perdoar!
Claro que nada é garantido e muitas vezes se-
remos atacados com olhares, palavras e gestos 
dilacerantes. No íntimo dessas pessoas seremos 
acusados de agir por outros motivos e julgar-
-nos-ão como sendo apenas egoístas iguais aos 
outros, mas com uma forma diferente e estra-
nha de alimentar o nosso íntimo maldoso. 
Deus quer que eu reze e aí encontre, longe 
das preocupações superficiais de cada dia, um 
lugar mais profundo onde posso repousar e 
ter paz. É no mais fundo de mim que encon-
tro a passagem para o que na vida há de mais 
elevado no céu. 
Não sei quase nada de Deus, tão-pouco 
consigo compreender o mundo. Sei pouco 
de mim, mas sei o suficiente para escolher o 
caminho que quero seguir: é impossível ser 
feliz sem amor.
Sou amado e sou chamado a amar.

Deus quer que eu seja livre e escolha bem, 
que escolha o bem. Deus não me impõe um 
projeto de vida que devo cumprir sob pena 
de ser infeliz. Antes propõe-me um caminho, 
aponta uma direção que faz sentido na minha 
existência, mas que só tem valor se eu decidir 
segui-la de forma livre. 
Deus quer que cada um de nós seja feliz e as 
alegrias mais profundas são as que brotam do 
amor: a do dar-se e a do perdoar.
O que faz Deus connosco? Ama-nos e per-
doa-nos. Mesmo quando não fazemos o mes-
mo com os outros e com Ele. Porque o seu 
amor é extraordinário. 
Hoje dá-se o nome de amor a muitas coisas que 
não têm relação nenhuma com o verdadeiro 
amor. Até ao egoísmo, que é o oposto do amor, 
hoje se dá o estranho nome de amor-próprio! 
É comum pensar que devemos amar quem nos 
ama. Gostar de quem gosta de nós. Mas que 
grande amor é esse de gostar de quem gosta de 
nós? É quase um preço, uma compensação, um 
negócio. Mais parece um simples contrato de 
troca de egoísmos. 
O amor verdadeiro é extraordinário e diferente, 
também porque não se faz depender do que por 
nós sente o outro, mas do que ele precisa, do que 
lhe faz falta para ser melhor. Por isso, procura os 
mais afastados, aqueles que andam mais longe 

do amor. Vai ao seu encontro, valorizando a sim-
ples presença do outro como algo bom.
Deus faz isso mesmo connosco. Ama-nos sem 
que nós o amemos, ama-nos e perdoa-nos, 
mesmo quando nós não acreditamos Nele, 
mesmo quando julgamos que podemos viver 
muito bem sem Ele. Eis a razão pela qual o 
amor de Deus é superior. 
Mas o que Deus quer de cada um de nós é que 
amemos os outros assim! Buscando os mais ne-
cessitados e amando-os, mesmo que não nos 
amem... talvez porque ou nunca foram ama-
dos assim, pelo que são, ou porque sofreram 
mais do que podemos imaginar e a desilusão 
os afastou da esperança.
Todos sofremos e não há duas dores iguais. Mas 
há algo que é uma constante: se formos capazes 
de manter uma esperança forte, então teremos 
mais ânimo do que dor.
Há quem seja derrotado por dores menores e há 
quem sorria apesar daquilo que lhe dói ser capaz 
de fazer desistir a maior parte de nós. Onde está 
a diferença? Na esperança que resulta da fé. No 
amor de que se é capaz, na forma como se vê o 
que se passa e o que nos ultrapassa. Amar o que 
nos rodeia e o que há de vir. 
Deus quer que eu saiba que posso e devo ser me-
lhor, para ser mais feliz. 
Deus não depende de mim, mas, pelo seu amor, 

faz-se dependente! Sofre e está comigo, mesmo 
quando eu me julgo sozinho e abandonado, que 
é quase sempre.
A alegria verdadeira não se encontra em ne-
nhum mercado de interesses, resulta do que cada 
um de nós for capaz de dar. Se formos melhores, 
daremos mais e melhor!
Quantas vezes já nos amaram sem que nós o 
merecêssemos? Quantas vezes já nos perdoaram 
sem qualquer ressentimento, apenas com amor, 
aceitando-nos como somos, mesmo com todas 
as nossas fraquezas? Isso fez diferença em nós? 
Então, a missão é simples: faz o mesmo. 
Amar quem não merece, perdoar sem res-
sentimento e aceitar o outro como ele é. Isto 
pode fazer grandes milagres.
Perdoar é um dom do amor. Perdoar é um dar 
superior, extraordinário. 
Quem é amado é perdoado. Basta que aceite o 
amor e o perdão. Quem assim se deixar amar 

José Luís Nunes Martins 

O que quer Deus de mim?

gesto tão simples de atenção solidária e efe-
tiva para quem tanto necessitava do simples 
alimento.
“Tudo bem?” É saudação habitual de Dom 
António quando passa por cada um de nós 
nos corredores, desejando que cada um este-
ja bem, mesmo se, por causa da sua doença, 
nem sempre esteja bem, mas exprime sem-
pre a sua bondade com um alegre sorriso 
que só pode brotar do seu coração novo, 
puro e grande.
Que assim permaneça entre nós, motivando-
-nos a continuar no mesmo dinamismo de 
vida de oblação a Deus e de serviço aos ir-
mãos que D. António Braga vive no mais 
profundo do seu coração, onde habita o Co-
ração de Deus.

D. António de Sousa Braga, dehoniano, 
Bispo emérito de Angra, celebrou 50 anos 
de Sacerdócio a 17 de maio de 2020 na co-
munidade do Seminário de Alfragide, onde 
reside. Na Congregação foi Conselheiro 
Geral, Superior Provincial, superior, forma-
dor e professor. No Patriarcado de Lisboa 
serviu a Paróquia de Alf ragide como Vi-
gário Paroquial e Pároco de 1983 a 1991. 
Na partilha deste breve testemunho pessoal 
quero apenas render uma singela homena-
gem a D. António Braga.
Na ordenação sacerdotal de António Braga 
na Solenidade de Pentecostes de 1970 em 
Roma, São Paulo VI terminou a sua homi-
lia em atitude orante, invocando o Espírito 
Santo para que desse aos novos ordinandos 
um coração novo, puro e grande: um cora-
ção novo sempre jovem e alegre; um coração 
puro como o de uma criança, capaz de se 
entusiasmar e trepidar; um coração grande, 
forte e constante, quando for necessário até 
ao sacrifício, um coração cuja felicidade é 
palpitar com o coração de Cristo e cumprir 
humilde e fiel e fielmente a vontade divina.

D. António levou a peito este fecundo pro-
grama cordial na sua vida sacerdotal, em to-
das as fases por que passou a sua peregrina-
ção de oblação a Deus e entrega aos irmãos, 
assumindo o caminho de Cristo como o seu 
caminho, sendo servidor de todos por ser 
servo de Deus.
Assim o conheci ao longo dos caminhos 
próximos que fomos palmilhando, desde os 
tempos de formação até hoje, em que nos en-
contramos na mesma comunidade religiosa, 
passando pelos tempos em que fui chamado 
a exercer a missão de Superior Provincial e 
de superior deste Seminário de Alfragide 
dedicado a Nossa Senhora de Fátima. Aqui o 
acolhi com gosto, quando quis integrar esta 
comunidade após 20 anos de intenso minis-
tério episcopal nas ilhas dos Açores.
Não é novidade apontar, na pessoa de D. 
António, humildade e simplicidade, bonda-
de e bem, proximidade e solidariedade, forte 
de sentido de oração e oblação, amor à Igre-
ja e à Congregação, vida de comunhão em 
Cristo e de comunidade de irmãos, vivência 
do ar novo do Concílio Vaticano II, sintonia 

com o magistério da Igreja, em particular 
dos papas São Paulo VI e Francisco, força 
sinodal nas decisões tomadas, serenidade e 
paz interior, olhar atento aos mais pobres e 
descartados, cuidado extremoso pelos con-
frades, nunca abandonando os que estavam 
menos bem por qualquer motivo das suas 
existências... Tudo isso, e muito mais, está 
emprenhado na prática de vida de D. An-
tónio, não em belas teorias e princípios que 
bem conhecia e aprofundava, mas a partir 
daquilo que é, vive e anuncia, com palavras 
certamente e sobretudo com o silencioso 
testemunho de vida.
Nesta proximidade, há sempre muitos mo-
mentos de amizade e de dedicação que fi-
cam na memória vivida de cada um e que 
não cabe aqui transparecer. Um mero exem-
plo, quando eu estava a exercer a função de 
capelão militar no Estado Maior da Força 
Aérea em Alfragide, sendo D. António pá-
roco de Alfragide, que incluía na altura o 
Bairro do Zambujal. Via-o repetidamente, 
carregado de grandes panelas e tachos, ir 
buscar comida à messe de Alfragide para 
a levar para o centro social do Zambujal e 
para famílias mais necessitadas. Um exercí-
cio simples e anónimo, que motivava sorrisos 
e comentários dalguns militares bem nutri-
dos, sem perceberam o que significava este 

P. Manuel Barbosa, scj 

D. António Braga, 50 anos de Sacerdócio
Homem de coração novo, alegre, puro e grande
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Lisboa /05Faleceu o padre João Beato 
O sacerdote, de 84 anos, foi ordenado em 1961 na Diocese de Leiria-Fátima. A partir 
de 1965, o padre João Beato trabalhou junto da Ação Católica e da JOC, na Diocese de 
Lisboa. Foi também professor na Universidade Clássica e residia na Casa Sacerdotal

Igreja de São Miguel, em Sintra
O convite a edificar
a Igreja-comunidade
Na Eucaristia dos 25 anos da dedicação 
da Igreja de São Miguel, o Bispo Auxiliar 
de Lisboa D. Joaquim Mendes convidou 
as paróquias de Sintra a crescerem “como 
comunidade verdadeiramente acolhedora”. 
“Ao celebrar 25 anos da dedicação desta 
igreja-templo, peço ao Senhor que vos aju-
de a edificar a Igreja-comunidade, crescendo 
sempre mais como comunidade verdadei-
ramente acolhedora, marcada pelo espírito 
de família, que confessa a fé em Jesus como 
Filho de Deus e a irradia como um testemu-
nho de unidade, de comunhão, de amor e 
solicitude para com todos, muito particular-
mente pelos mais pobres”, referiu o prelado, 
na celebração do passado dia 18 de junho. 
D. Joaquim Mendes fez ainda “memória 
agradecida” a todos os que contribuíram para 
a construção deste templo.

O Cardeal-Patriarca de Lisboa enviou uma carta aos padres, assinalando o dia de 
oração pela santificação dos sacerdotes, onde sublinhou as dificuldades criadas pela 
pandemia do novo coronavírus e enalteceu a criatividade para chegar “a todos”.

“Vamos reencontrando o nosso lugar, 
no lugar de todos”

“Os últimos meses, marcados pela pande-
mia que grassou, foram particularmente 
exigentes para o nosso povo em geral e o 
nosso ministério em particular. Chamados 
e formados para acompanhar as comunida-
des, não o pudemos fazer presencialmente 
e alguns viveram em isolamento custoso. 
Superámos como pudemos essa grande 
limitação, usando os atuais meios de co-
municação, com bastante criatividade até. 
Garantimos catequeses, transmissões euca-
rísticas e tempos de oração, ações solidárias 
de vário tipo. Estamos agora em descon-
finamento paulatino, retomando cautelo-
samente as celebrações e ações comunitá-
rias. Vamos reencontrando o nosso lugar, 
no lugar de todos”, salienta a carta de D. 
Manuel Clemente, enviada aos “caríssimos 
irmãos sacerdotes do clero secular e regular, 
ao serviço do Povo de Deus no Patriarcado 
de Lisboa”. 
Na missiva publicada por ocasião da Sole-
nidade do Sagrado Coração de Jesus (19 de 

junho), o Cardeal-Patriarca recordou a im-
portância do acompanhamento mútuo en-
tre os sacerdotes. “Vários me testemunha-
ram como foi importante a companhia de 
colegas, mesmo por telefone ou internet, ao 
longo destes meses. Será ótimo se tal conti-
nuar, também presencialmente, em oração, 
partilha e convívio. Rezo muito especial-
mente por isso, porque o acompanhamento 
mútuo é indispensável para o bom exercício 
do ministério. Assim começou com Cristo 
e os doze e assim aconteceu nos melhores 
períodos da Igreja”, destacou.
D. Manuel Clemente desafiou ainda os sa-
cerdotes a dedicarem algum tempo a “lem-
brar e agradecer” a quem lhes deu a conhe-
cer Jesus. “Por razões que só Deus sabe, o 
amor de Cristo tocou-nos fortemente. Ao 
ponto de fazer de nós sacramentos da sua 
entrega (sacerdotes) e da sua compaixão 
(pastores), para bem de todos. Por isso aqui 
estamos e assim continuamos. Dediquemos 
algum tempo a lembrar e agradecer quan-

Carta do Cardeal-Patriarca de Lisboa aos sacerdotes

tos nos assinalaram a presença do Ressus-
citado e nos fizeram crescer na comunhão 
com Ele. Imitaram assim aqueles primeiros 
discípulos, que depois chamaram outros ao 
primeiro grupo apostólico”, frisou.
A carta, que pode ser lida na íntegra em 
www.vozdaverdade.org, é acompanhada 
pela informação de que as ordenações sa-
cerdotais deste Domingo, 28 de junho, vão 
ter participação limitada, face à pandemia, e 
adianta, ainda, a supressão da Missa Crismal 
deste ano, tal “como na Diocese de Roma”.

Fundo solidário
Salesianos querem ajudar
famílias vulneráveis
A Fundação Salesianos lançou uma pla-
taforma de recolha de fundos, intitulada 
‘Missão Dom Bosco - Fundo Solidário Sa-
lesiano’, que visa “recolher e canalizar fundos 
de doadores para apoiar projetos de ação 
social direcionados para as crianças e jovens 
mais vulneráveis, em Portugal e no mundo”. 
“Os projetos serão prioritariamente focados 
na educação de qualidade, mas também na 
proteção, promoção, saúde, saneamento bá-
sico e acesso a água potável”, assinalam os 
Salesianos, em comunicado. 
A plataforma está integrada no site dos sa-
lesianos (www.salesianos.pt) e apresenta 
notícias da ação social salesiana e disponi-
biliza várias formas de contribuição.

D. António Marto será orador
‘Vestida de Branco’ em
visita temática
O Santuário de Fátima vai promover, no 
dia 1 de julho, a primeira visita temática à 
exposição temporária ‘Vestida de Branco’, 
comemorativa do centenário da primei-
ra escultura de Nossa Senhora de Fátima. 
A visita temática vai ter como orador D. 
António Marto, bispo da Diocese de Leiria-
-Fátima, “que irá convidar os participantes a 
refletir sobre ‘Tota pulchra’: a beleza de Ma-
ria – a propósito da temática da exposição”, 
informa um comunicado. Em declarações à 
Sala de Imprensa do Santuário de Fátima, 
o comissário da exposição, Marco Daniel 
Duarte, explicou que esta iniciativa visa 
“interpretar algumas peças” e “aprofundar 
temas da arte mariana”.

A Federação Portuguesa pela Vida (FPV) entre-
gou, no Parlamento, 95287 assinaturas para pedir 
um referendo sobre a eutanásia. Número supera 
em 35 mil o mínimo legal exigido para que a As-
sembleia debata o projeto popular de referendo.

Eutanásia

Federação pela Vida entrega 95 mil
assinaturas a pedir referendo 

“Infelizmente, alguns deputados consideram 
que a sua urgência para o país é a sua agenda 
ideológica e não enfrentar a crise que aí está”, 
referiu, aos jornalistas, José Maria Seabra 
Duque, secretário do organismo, lamentan-
do o que diz ser a “obsessão de que a eutaná-
sia seja sempre o tema mais urgente”.
À Renascença, José Maria Seabra Duque 
lembrou que, “durante os anos que já leva 
este debate da eutanásia, foram ouvidos os 
especialistas e os especialistas disseram cla-
ramente que não”. “Relembro que todos os 
pareceres que foram pedidos a estes projetos 
de lei foram negativos”, sublinhou. 
Recorde-se que os projetos de lei para a le-
galização da eutanásia foram aprovados na 
generalidade no Parlamento, em fevereiro, 

e estão nesta altura em fase de discussão na 
especialidade.
A iniciativa popular de referendo teve entre 
os seus mandatários nomes como Manue-
la Ramalho Eanes, Manuela Ferreira Lei-
te, Manuel Braga da Cruz, antigo reitor da 
UCP, e Eugénio Fonseca, presidente da Cá-
ritas Portuguesa.
fotos por Federação Portuguesa pela Vida
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‘3 DICAS’ – Escuteiros

No início da pandemia, em março, a Re-
gião de Lisboa do CNE cancelou todas 
as atividades escutistas. No entanto, não 
deixou de haver colaboração dos escutei-
ros com a sociedade civil, e o escutismo 
passou a ser realizado a partir de casa. “Aos 
olhos de alguns, se calhar não temos an-
dado a fazer nada de jeito; mas, por ou-
tro lado, parece-me, a julgar pela grande 
maioria, que temos andado a fazer muitas 
coisas”, referiu o chefe regional de Lisboa 
do CNE, no programa ‘3 DICAS’ do pas-
sado dia 22 de junho, explicando depois as 
“várias dinâmicas” propostas pelo “CNE, a 
nível nacional e a nível de Lisboa” para os 
escuteiros continuarem em atividade. “De 
todas as maravilhas do método [escutista], 
a vivência na natureza ao ar livre é, sem 
dúvida, aquela que ficou mais beliscada, 
porque fomos convidados a ficar em casa. 
Mas tudo resto, nós fizemos. Foi criado 
um site de escutismo em casa [www.es-
cutismoemcasa.pt], que tem uma série de 
dinâmicas, houve um ‘Scout Talent’, hou-
ve e tem havido tertúlias, houve inclusi-
vamente um acampamento nacional, na 
vertente em casa, portanto acantonamen-
to, chamado ‘AcantoNac’… portanto, te-
mos feito mesmo muitas coisas”, observou 
João Esteves.
Mostrando “uma grande alegria” por par-
ticipar nesta emissão do ‘3 DICAS’ e “tes-
temunhar o que os escuteiros do CNE, e 
mais concretamente os da Região de Lis-
boa, têm andado a fazer nestes três me-
ses”, este responsável partilhou as “duas 
preocupações” que quiseram fazer chegar 
a cada escuteiro, no início da pandemia. 
“A primeira preocupação que tivemos foi 
de apelar aos nossos jovens e adultos do 
CNE da Região de Lisboa para que se 
protegessem, que evitassem locais de cine-
mas, de praias, de restaurantes, de centros 
comerciais… Em segundo lugar, ficando 
em casa para uma maior proteção, que 
evitassem ficar no sofá, inativos. As ati-
vidades realmente estão suspensas, mas o 
escuteiro não é suposto estar inativo”, su-
blinhou o chefe João.

“Se a situação se mantiver, 
mantemos a suspensão”
A nível nacional, a suspensão das atividades 
escutistas terminou no passado dia 18 de 
junho, sendo que, neste desconfinamento, 
cada agrupamento define a sua jornada de 
regresso às atividades presenciais. Em Lis-
boa, que vive atualmente um maior foco 
da pandemia, esta região do CNE confir-
mou que, até dia 2 de julho, as atividades 
escutistas mantêm-se suspensas. Depois 
dessa data, haverá nova avaliação. “Quando 
o CNE, a nível nacional, há uma semana, 
levantou a suspensão das atividades, fê-lo 
numa perspetiva de que a nação é grande, 
tem 20 regiões do CNE que não estão todas 
na mesma fase do covid. A Região de Lis-
boa, conhecendo os números que conhece e 
analisando a situação, viu-se ‘obrigada’ – não 
era, necessariamente, essa a nossa vontade – 
a continuar com a suspensão das atividades 
mais algum tempo. Se a situação se manti-
ver hoje como há uma semana atrás, fica-
mos ‘chateados’, mas não teremos proble-
mas em continuar com a suspensão, porque 
se pudermos que haja menos casos de co-
vid por causa desta suspensão, pois que seja. 

civil – de alguma necessidade que surja a 
nível de proteção civil local, municipal, re-
gional –,  e de campanhas, do Banco Ali-
mentar, por exemplo”, referiu.

“Não foi fácil a adaptação 
ao escutismo em casa”
Ao longo da pandemia, o Agrupamento 
1401 - São Pedro de Lousa tem procurado 
estar sempre ativo. “O nosso agrupamento 
fez questão de continuar ativo, com o es-
cutismo em casa. Não é o ideal, como foi 
bem dito pelo chefe João, não é aquilo que 
nós idealizamos e aquilo pelo qual os ele-
mentos estão no escutismo – eles gostam 
de estar no campo, o nosso fundamento 
vem de campo, de rua e de natureza, mas, 
sem dúvida, que aprendemos muito ao es-
tar em casa”, frisou a chefe do agrupamen-
to, Marisa Coelho. No entanto, segundo 
assumiu esta responsável no programa ‘3 
DICAS’, o estar a realizar as atividades a 
partir de casa permitiu uma maior “apro-
ximação aos nossos elementos”. “Quando 
estamos em atividade, acaba por ser mais 
difícil este contacto tão individual, algo que 
é possível agora, ao trabalharmos em gru-

Não é uma decisão fácil e não é uma decisão 
a pensar nos exploradores que querem fa-
zer reuniões de patrulha, nos pioneiros que 
querem fazer acampamentos e atividades 
com os seus pares, neste verão…”, assumiu 
o chefe regional.

A colaboração com 
as paróquias
Em diversas paróquias do Patriarcado de 
Lisboa, os escuteiros têm integrado as no-
vas equipas de acolhimento das Missas. 
Para João Esteves, tem sido importante 
esta colaboração, na missão de serviço dos 
escuteiros nas paróquias. “A suspensão das 
atividades esteve, e está, prevista para ser 
para todos os escuteiros em termos de ati-
vidades escutistas, à exceção – como acha-
mos que não podia deixar de ser – de par-
ticipar em duas vertentes: a primeira, nas 
atividades da paróquia, a pedido e combi-
nado com o pároco, o assistente do agru-
pamento, que articula com os escuteiros o 
que é que é necessário para o acolhimento, 
arrumar os lugares, limpar a igreja; por ou-
tro lado, a vertente que não nos podemos 
esquecer, de todas as atividades da proteção 

“ATIVIDADES ESCUTISTAS ESTÃO SUSPENSAS, 
MAS O ESCUTEIRO NÃO É SUPOSTO ESTAR INATIVO”
O chefe regional de Lisboa do CNE - Corpo Nacional de Escutas assumiu, no programa ‘3 DICAS’, que se o foco 
de covid-19 se mantiver na capital portuguesa as “atividades escutistas na Região vão manter-se suspensas”.  
O que não quer dizer que “o escuteiro esteja inativo”, salientou João Esteves. A emissão contou ainda com  
o testemunho de uma chefe de agrupamento, uma pioneira e um chefe de núcleo, e abordou a forma como  
tem sido vivido o escutismo durante a pandemia.
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pos pequenos, através do Zoom”, apontou 
Marisa, salientando ainda a importância 
do “contacto mais próximo com as famí-
lias” que a pandemia proporcionou. “So-
mos um agrupamento que tivemos a sorte 
de ter um apoio muito grande dos pais, por 
trás. Desde a alcateia até aos mais velhos, 
conseguimos que participassem ativamente 
em todas as reuniões. Ponderámos se seria 
ou não produtivo ter mais atividades, devi-
do às escolas, e chegámos à conclusão que 
sim, que para estes elementos é necessário 
haver qualquer coisa de diferente da rotina 
da escola e percebemos que, se calhar ago-
ra não fazemos o nosso escutismo habitual, 
mas servimos um pouco de apoio até para 
as famílias, para ouvir as crianças. Nem que 
seja ouvir dizer que estão fartos de estar em 
casa, ou para explicar vinte vezes que têm 
de estar em casa e que, mais tarde, vamos 
todos agradecer o facto de estarmos pro-
tegidos”, destacou, assumindo que “não foi 
fácil a adaptação ao escutismo em casa”. 
“Não estamos habituados a não ter contac-
to físico, a não nos vermos e a não poder-
mos olhar e abraçar as pessoas”, confessou.
Esta chefe destacou ainda que o Agrupa-
mento 1401 - São Pedro de Lousa “está 
numa freguesia privilegiada”, porque “está 
escondida na zona do Oeste”, e tem “muito, 
mas mesmo muito, pinhal à volta” para ati-
vidades ao ar livre. “Não queremos criar ex-
pectativas de ser possível reiniciar as ativi-
dades presenciais ainda este ano. Tão cedo 
não teremos as atividades a que estamos 
habituados, com o agrupamento inteiro, 
mas assim que for possível estamos prepa-
rados para ter atividades por bandos ou por 
patrulhas, que são pequenos grupos de 6-7 
elementos, com um dirigente, para que eles 

voltem à normalidade possível”, assegurou 
Marisa, referindo “estar certa” que “o escu-
tismo não vai sair prejudicado” desta pan-
demia. “O escutismo existe há 100 anos e já 
passámos por tantas crises. Esta, é só mais 
uma. Poderá acontecer alguns elementos 
ficarem mais fragilizados e termos que vol-
tar ao contacto com eles, mais tarde”, ob-
servou esta responsável.

Um escutismo “diferente”
Este programa em direto do Jornal VOZ 
DA VERDADE contou também com o 
testemunho de uma jovem escuteira, Ana 
Carolina Rodrigues, que pertence à sec-
ção dos pioneiros do Agrupamento 485 - 
Ajuda e não escondeu que “foi diferente” 
viver o escutismo neste tempo de pande-
mia. “Não era uma coisa que estávamos à 
espera. Nos pioneiros, estamos entre os 14 
e os 18 anos e começa a ser uma idade mais 
difícil para estarmos todos presentes nas 
atividades, mas conseguimo-nos habituar 
e começar a trabalhar depressa. Sentimos 
todos que precisávamos de ter alguma coi-
sa para nos distrair, para nos ajudar e para 
nos apoiar, e notámos que éramos cada vez 
mais pessoas nas reuniões e tínhamos qua-
se cem por cento de presença nas reuniões. 
Todos criámos dinâmicas novas e jogos, 
para continuarmos a trabalhar, mesmo que 
de maneira diferente”, partilhou.
Entre as várias atividades deste tempo, 
Ana Carolina lembrou que fizeram “mui-
tas coisas”, mas destacou “os scones feitos 
em comunidade, por videochamada, e que 
foi uma experiência deveras engraçada”, 
e “uma outra experiência” que a “marcou 
muito”. “Em equipa, fizemos um plano 
pessoal de vida. Fizemos, trabalhámos e 

depois falámos todos sobre o que cada um 
tinha respondido. Foi um momento muito 
forte de partilha e de ver o que queríamos 
melhorar”, contou.
Da vivência neste agrupamento da cida-
de de Lisboa, esta jovem pioneira garan-
tiu que o que sente “mais saudades” é de 
“ir acampar”. “Fazer uma construção, fazer 
uma construção elevada, dormir na tenda, 
ir fazer um raid, o fogo de conselho – es-
tarmos todos à volta da fogueira, naqueles 
momentos tão bons que partilhamos…”, 
testemunhou Ana Carolina Rodrigues.

“Centro Escutista do Oeste 
é a casa de todos”
O Centro Escutista do Oeste, situado em 
Salir do Porto, celebrou recentemente o 
10.º aniversário. Presente no ‘3 DICAS’, o 
chefe do Núcleo do Oeste, Carlos Pache-
co, sublinhou a importância deste lugar. “O 
Centro Escutista do Oeste é a casa de to-
dos nós, é a casa onde qualquer escuteiro 
do Oeste se sente em casa e faz com que 
aquele espaço seja um espaço de perten-
ça. O celebrar deste aniversário foi algo 
especial, porque foi há 10 anos que foi 
inaugurado oficialmente, mas é um so-
nho com mais de 40 anos. Foi importante 
celebrar, para este sentido de união e de 
pertença”, referiu, lembrando depois que 
este espaço “não é só uma casa ou um lo-
cal para acampar”. “O Centro Escutista 
do Oeste é o sítio onde os jovens vão e 
sabem aquilo que podem fazer, sabem que 
foram eles que o construíram e que conti-
nuam a construir naquilo que é a vivência 
do núcleo; e, para os adultos, é o local de 
eleição para a formação. Os agrupamen-
tos do núcleo também utilizam o centro 

Na emissão do ‘3 DICAS’ dedicada aos 
‘Escuteiros’, foi o chefe regional de 
Lisboa do CNE – Corpo Nacional de 
Escutas, João Esteves, que deixou as 
três dicas sobre o tema.

AS ‘3 DICAS’ 1.ª DICA: “Proteção/cautela: preocuparmo-nos com a proteção e 
com a cautela deste vírus. Não sabemos onde está, não sabemos 
quem já tem, não sabemos como encontrá-lo a olho nu, e por isso 
muita cautela, toda a cautela.”

2.ª DICA: “Resiliência, com muita ação: é importante contentar-
mo-nos com o que temos e tirar de tudo o que temos o maior 
proveito. Claro que a pandemia é muito má para todos, mas sai-

bamos tirar as lições certas, saibamo-nos adaptar e viver com esta 
situação.”

3.ª DICA: “Muito otimismo: o slogan do ‘Vamos ficar todos bem’ 
é muito importante. Otimismo e o acreditar seriamente que vamos 
todos ficar bem. Só assim um escuteiro, que é positivo, que tem 
sempre boa disposição de espírito, pode encarar esta pandemia. 
De certeza que Deus nos vai ajudar a ultrapassar esta situação.”

escutista como um espaço privilegiado 
para poderem acampar e desenvolverem 
as suas atividades, quer de unidade, quer 
de agrupamento”, salientou este responsá-
vel, sublinhando que o Centro Escutista 
do Oeste acolhe também “escuteiros de 
toda a Região de Lisboa e de todo o país”. 
“Recebemos, em média, por ano, quatro 
mil escuteiros. Claro que desde março, até 
agora, o centro também está fechado, mas 
quando for permitida a realização de ati-
vidades no campo e nos centros escutistas, 
ele está preparado, e que toda a gente se 
sinta seguro em realizar as suas atividades 
no Centro Escutista do Oeste”, desejou.
Sobre a forma como têm decorrido as 
atividades escutistas no Oeste, durante a 
pandemia, Carlos Pacheco realçou que “os 
agrupamentos aproveitaram as dinâmicas 
criadas pela estrutura nacional e pela estru-
tura regional”. Depois, lembrou que, nesta 
zona da diocese, existem “realidades mui-
to distintas”. “Há as realidades dos centros 
urbanos, das cidades, onde há uma deter-
minada dinâmica, e há a dos centros mais 
rurais, em que, para termos o exemplo, há 
agrupamentos que foram contactados pe-
los planos municipais de proteção civil para 
criarem, eles, os kits, com o material for-
necido pelas câmaras municipais, para se-
rem distribuídos pela comunidade. Houve 
também iniciativas do banco alimentar, e 
a recolha de alimentos das misericórdias 
e das cáritas”, partilhou o chefe do Núcleo 
do Oeste, reforçando que os agrupamentos 
“estiveram na linha da frente” e, assim, “os 
jovens vão-se enriquecendo, com estas vi-
vências tão distintas”.

texto por Diogo Paiva Brandão

  João Esteves   Ana Carolina Rodrigues  Marisa Coelho   Carlos Pacheco
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Em atendimento à distância, os pedidos 
não pararam de chegar ao Gabinete e Ação 
Social (GAS) e ao Centro Local de Apoio 
à Integração de Migrantes (CLAIM Cas-
cais), com a maioria a solicitar apoio ali-
mentar e ajuda no pagamento de rendas de 
casa. Imigrantes provenientes de Angola, 
Brasil, Cabo-Verde e Guiné-Bissau foram 
os que mais se fizeram presentes, com um 
deles em situação de sem-abrigo.
A CDL distribuiu por paróquias, Grupos 
Paroquiais de Ação Social, Cáritas Paro-
quiais, Centros Sociais, congregações reli-
giosas e outras instituições, equipamentos 
de proteção individual e alimentos, como 
os que lhe foram doados pela marca DIA e 
os comprados diretamente ao Recheio. 
E mulheres, que se preparavam para serem 
mães, também puderam fazer o enxoval do 
seu bebé com roupa doada à Loja Solidária. 
Com cerca de 300 mil euros, institui-
ções como o Banco Alimentar, a Refood, 
a Casa do Gaiato, a Comunidade Vida e 
Paz, Centros Sociais e paróquias em gran-
de dificuldade, viram a sua capacidade de 
resposta melhorada.

A aposta na educação
e na info-inclusão
O ensino à distância, com o encerramento 

das escolas, foi certamente uma boa medi-
da para que o ano letivo não ficasse total-
mente comprometido e sobretudo os mais 
novos não ficassem sem saber o que fazer 
em suas casas. Mesmo assim, cerca de 55% 
dos professores dizem não ter conseguido 
contactar com todos os seus alunos. E uma 
das razões, também reveladoras do nível de 
infoexclusão de que padece o país, deveu-se 
precisamente ao facto de nem todos terem 
acesso à internet em casa, muito menos a 
equipamento informático à altura de mí-
nimos de exigência, no acompanhamento 
das aulas. A pobreza, que facilmente se tem 
por sinónimo de falta de alimentos, ves-
tuário ou rendimentos, tem de facto outras 
dimensões ignoradas pela generalidade do 
público, quando se ouve dizer que o núme-
ro de telemóveis em Portugal é de 2 ou 3 
por cada residente. 
Com a Jornada Mundial da Juventude 
adiada para 2023, o Comité que preside à 
sua organização local decidiu doar à CDL 
35 portáteis que lhe tinham sido ofereci-
dos, afirmando, em comunicado, que era 
“mais útil e pertinente” coloca-los “à dispo-
sição daqueles que mais necessitam”. Em 
entrevista à Agência Ecclesia, o próprio D. 
Américo Aguiar, um dos Coordenadores-
-gerais da JMJ – que é também, ao nível do 
Patriarcado, quem acompanha atividade da 
Cáritas na diocese de Lisboa – dizia que “a 
urgência” e o “foco” estavam na pandemia, e 
que “tudo o resto” passava “para segundo lu-
gar”. E a verdade é que, assim que se soube 
que a CDL iria começar a ter computado-
res para dar, como apoio ao ensino à distân-
cia, os pedidos não se fizeram esperar. 
Licenciados, garantido o acesso à internet e 
o acompanhamento, seja do ponto de vista 
informático como da informação de que se 
precisa e é relevante aos trabalhos da escola 
e ao crescimento individual de cada um, os 

computadores começaram a ser entregues 
às paróquias que os solicitaram com res-
posta a situações muito concretas e por elas 
acompanhadas. 
Crianças que faziam os trabalhos da escola 
através do telemóvel da mãe; computador ava-
riado e sem dinheiro para o conserto; mãe que 
perdeu o emprego por causa da pandemia e sem 
poder adquirir um computador para o filho; 
filha de imigrante brasileira grávida e ainda 
sem direito ao RSI; criança a viver com a avó 
com uma pequena reforma; famílias apoiadas 
pela Paróquia de Camarate e pelo Projeto Jo-
vem Despertar. 
Estas e outras as situações receberam e 
agradeceram os computadores doados pela 
CDL. Nunca é demais sustentar e defen-
der que é pela educação que a pobreza per-
sistente no nosso país pode ver o seu fim, 
o que significa que é pelo investimento na 
formação dos mais novos e dos jovens, que 
as famílias podem viver, já no aqui e agora, 
melhores condições de vida.       

Cuidar incondicionalmente 
do idoso
No período do confinamento, o Lar da Ba-
fureira foi semanalmente desinfetado por 
uma equipa da CM de Cascais, tendo os 
vereadores Frederico Pinho de Almeida 
e Joana Balsemão, o Presidente da União 
de Freguesias de Carcavelos e o Pe. Nuno 
Alves visitado este equipamento da CDL. 
A oferta de artigos doados pela Associação 
de São Bartolomeu dos Alemães (Lisboa), 
Rotary Cascais-Estoril, e EDP Solidária 
também ajudaram a garantir maior segu-
rança e proteção. 
Como se costuma dizer, poderá existir 
sempre alguma dose de sorte ou de azar, 
mesmo quando todas as regras de seguran-
ça e proteção se cumprem, mas a verdade 
é que o Lar da Bafureira se deu sempre ao 

Cáritas Diocesana de Lisboa

Estar à altura das exigências do momento presente
Através de uma insistente comunicação dirigida às paróquias da Diocese de Lisboa, durante o período de confi-
namento, a Cáritas Diocesana de Lisboa (CDL) procurou defender e proteger crianças e idosos, orientar e apoiar 
migrantes e melhorar a capacidade de resposta de paróquias e de outras organizações aos efeitos, a vários níveis, 
da pandemia, numa disponibilidade que se desdobra em continuados e novos apoios num pós-confinamento.   

trabalho de evitar a presença de quem quer 
que fosse, num local errado e à hora errada. 
E sem deixar de cuidar, de estar ainda mais 
próximo, por altura da Páscoa mimou os 
seus residentes e colaboradoras com um 
presente e comunicou com os familiares 
dos idosos, através de cartazes com mensa-
gens e desenhos feitos pelos próprios. 
Os colaboradores viram a sua proteção re-
forçada no percurso entre as suas habita-
ções e o Lar e receberam da Direção CDL, 
muito recentemente, uma agradecida-gra-
tificação pelo exemplar desempenho das 
suas funções. 
E com o bom tempo e o sol a brilhar, os re-
sidentes começaram a sair para o espaço do 
jardim do Lar para respirarem fundo, con-
versarem, rirem e sentirem a natureza, as 
plantas, as árvores e o chilrear dos pássaros.  

Na Caridade, a relevância 
de cada um
A identidade da Igreja está na Caridade 
e só esta pode ser a sua força. Mobilizá-
-la, formá-la, dinamizá-la, acompanhá-la é 
missão da CDL. O que lhe é confiado, o 
que recebe em donativos e o que consegue 
angariar, servem esse mesmo propósito. E 
porque as necessidades são sempre muitas, 
e em tempos, como no atual, ainda mais 
abrangentes e gravosas, a CDL continua-
rá a apelar à generosidade de quem ainda 
pode colaborar consigo a favor de quem 
voltou a ter fome, de quem está pobre pela 
primeira vez, de quem deixou de poder pagar 
a sua habitação e outras despesas fixas, de quem 
perdeu o trabalho ou nunca deixou de estar de-
sempregado. 
A Loja de Donativos da CDL, já aqui di-
vulgada, tem precisamente esse objetivo: o 
de dar a conhecer necessidades muito con-
cretas e urgentes a quem deseja fazer parte 
deste esforço-conjunto e solidário.

Cáritas Diocesana de Lisboa
Av. Sidónio Pais, 20, 5º Dto, 1050-215 Lisboa  

Telefone: 213573386 Email: geral@caritaslisboa.pt 
Site: www.caritaslisboa.pt  

“Os vales foram muito úteis, e a maioria das pessoas que usufruíram deles foram agregados novos, atin-
gidos pela situação da pandemia. Como sabemos, nunca conseguimos dar a totalidade dos bens alimen-
tares de que as pessoas mais precisam, e os vales dão a possibilidade de complementar essas carências, 
podendo as pessoas comprar o que mais necessitam, apesar do valor ser baixo. Mas como já diziam os 
nossos avós: mais vale pouco do que nada! Claro que são ajudas pontuais, mas as pessoas ficam na 
expectativa de poder haver mais. Os bens alimentares que levantámos em Lisboa foram uma grande 

mais-valia, numa altura em que o Banco Alimentar do Oeste não consegue responder eficazmente às 
necessidades das instituições. Também lançámos uma campanha na nossa comunidade de angariação de 
bens alimentares e está a ter uma resposta muito razoável. Dos 88 agregados familiares passámos para 
118, de 220 pessoas apoiadas, passámos para 323 e de 45 crianças nestes agregados, passámos para 78. 
Mas Deus nunca nos falta e ninguém ficará sem o apoio de que precisa.”

Diácono Raúl Penha (Guias de São Lourenço - Óbidos)

  Garantir proteção e segurança a 
quem cuida e é cuidado © CDL
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Domingo, 28 de junho de 2020

Roma /09com Aura Miguel
Jornalista da Rádio Renascença, 
à conversa com Diogo Paiva Brandão

1. O Papa pediu a proteção aos refugiados 
que também são afetados pela pandemia de 
Covid-19. “A crise provocada pelo corona-
vírus trouxe à luz a exigência de assegurar 
a proteção necessária também às pessoas 
refugiadas, para garantir a sua dignidade 
e segurança”, disse, no final da oração do 
Angelus, no passado Domingo, 21 de ju-
nho. Francisco apelou a “um compromisso 
renovado e eficaz de todos a favor da pro-
teção efetiva de cada ser humano, em par-
ticular daqueles que foram forçados a fugir 
devido a situações de grave perigo para eles 
ou para as suas famílias”.
A pandemia motivou ainda outra reflexão 
do Papa, agora sobre a relação do homem 
com o meio ambiente. “O confinamento 
reduziu a poluição e fez redescobrir a beleza 
de muitos lugares livres de tráfego e de ba-
rulho. Agora, com a retoma das atividades, 
todos devemos ser mais responsáveis pelo 
cuidado da casa comum”, apelou. Sobre a 
encíclica Laudato Si’, Francisco elogiou “as 
múltiplas iniciativas que, em todas as partes 
do mundo, nascem a partir ‘de baixo’ e se-
guem nessa direção”, que podem favorecer 
“uma cidadania cada vez mais consciente 
deste bem comum essencial”.
Durante as reflexões relacionadas com o 
Evangelho de Domingo, o Papa homena-
geou a quantidade de cristãos perseguidos 
em todo o mundo nos dias de hoje, “os 
mártires de nossos dias”, e deixou um con-
selho: “Não devemos ter medo de quem 
tenta extinguir a força evangelizadora com 
arrogância e violência”, porque “nada po-
dem contra a alma, isto é, contra a comu-
nhão com Deus”. Para Francisco, “o único 
medo que o discípulo deve ter é o de per-

der esse dom divino, renunciando viver de 
acordo com o Evangelho e, assim, obter a 
morte moral, o efeito do pecado”.

2. O Papa emérito regressou esta segun-
da-feira, 22 de junho, ao Vaticano, num voo 
que partiu de Munique. Bento XVI tinha 
deixado na quinta-feira, dia 18, a sua re-
sidência no mosteiro Mater Ecclesiae, no 
Vaticano, e viajado até à Alemanha para 
estar à cabeceira do irmão que está doente. 
O diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, 
Matteo Bruni, tinha declarado que Bento 
XVI ficaria em Ratisbona “pelo tempo ne-
cessário”.
No Domingo, último dia em que passou na 
Baviera, o Papa emérito realizou duas visi-
tas ao irmão. Na véspera, foi a alguns locais 
importantes para a família, que não visitava 
desde 2006, durante a última visita domi-
ciliar oficial. A primeira paragem foi no 
cemitério de Ziegetsdorf, no túmulo onde 
estão sepultados os pais e a irmã mais ve-
lha, um momento de oração concluído por 
aspersão com água benta. A segunda para-
gem foi em sua casa, em Pentling, nos arre-
dores de Ratisbona. Foi aqui que morou ao 
longo dos anos como professor de teologia 
dogmática na Universidade da cidade, de 
1969 a 1977, antes da sua nomeação como 
arcebispo de Munique e Freising. A casa 
agora abriga o Instituto Bento XVI, onde 
o seu património teológico é preservado. 
Bento XVI reuniu-se ainda com o Núncio 
Apostólico na Alemanha, que veio de Ber-
lim, o arcebispo Nikola Eterović, que nos 
anos do pontificado do Papa emérito ocu-
pou o cargo de secretário-geral do Sínodo 
dos Bispos.

3. O Papa agradeceu o trabalho dos pro-
fissionais de saúde durante a pandemia e 
classificou-os de “anjos” para os doentes, no 
decorrer de uma receção a estes trabalhado-
res da região de Lombardia, a mais afetada 
pelo coronavírus. Francisco explicou que “no 
turbilhão da pandemia com efeitos chocan-
tes e inesperados”, a presença do pessoal 
médico “foi um ponto de referência seguro 
para os doentes, antes de mais, mas de uma 
maneira muito especial para os membros da 
família que, neste caso, não tinham opor-
tunidade de visitar os seus entes queridos”. 
“Os pacientes sentiam, frequentemente, que 
tinham ‘anjos’ ao seu lado, que os ajudavam 
a recuperar a saúde e, ao mesmo tempo, os 
consolavam e apoiavam, inclusivamente, 
com o telemóvel para contactar a pessoa 
mais velha que estava prestes a morrer com 
o seu filho, a sua filha, para se despedir, para 
os ver pela última vez”, acrescentou, no en-
contro do passado sábado, 20 de junho.
O Papa destacou ainda que, mesmo quando 
estavam exaustos, continuaram a trabalhar 
com abnegação. “Quantos médicos e para-
médicos, enfermeiros, não puderam ir para 
casa e dormiram ali, onde puderam, porque 
não havia camas no hospital? E isso gera es-
perança”, disse.
Francisco indicou que, “agora, é o momento de 
aproveitar toda a energia positiva que se gerou 
durante a pandemia” e acrescentou que foi “um 
drama que, em grande parte, pode e deve dar 
frutos para o presente e o futuro”. “Para honrar 
o sofrimento dos doentes e dos muitos fale-
cidos, especialmente idosos, cuja experiência 
de vida não deve ser esquecida, é necessário 
construir o amanhã e isso exige compromisso, 
força e a dedicação de todos”, afirmou. O Papa 

assegurou ainda que médicos, paramédicos, 
voluntários, sacerdotes, religiosos, leigos, to-
dos, “começaram um milagre”.

4. A Congregação para o Clero, da Santa 
Sé, assinalou o Dia de Oração pela Santi-
ficação dos Sacerdotes, a 19 de junho, com 
uma reflexão onde alerta para um “défice de 
intimidade” na vida dos padres católicos. “O 
que representa um alto potencial de risco na 
vida do padre é aquilo a que se chamou ‘dé-
fice de intimidade’. Todo o estado de vida, 
para ser integralmente abraçado e protegido 
de incursões ameaçadoras, deve cultivar uma 
especial ‘relação íntima’ que lhe valorize as 
possibilidades e lhe diminua os riscos: para 
um sacerdote, trata-se da amizade pessoal 
e quotidiana com o Senhor”, refere o tex-
to, divulgado em Portugal pela Comissão 
Episcopal das Vocações e Ministérios. O 
Dia de Oração pela Santificação do Clero 
é celebrado todos os anos na Solenidade do 
Coração de Jesus.

5. A Santa Sé afirmou, junto do Conse-
lho dos Direitos Humanos da ONU, em 
Genebra, na Suíça, que qualquer ato racista 
é “intolerável”, sublinhando que, para os ca-
tólicos, todos as pessoas são “iguais na sua 
dignidade”. “Todos os membros da família 
humana, feitos à imagem e semelhança de 
Deus, são iguais em sua dignidade intrín-
seca, independentemente de raça, nação, 
sexo, origem, cultura ou religião”, disse o 
observador permanente da Santa Sé neste 
organismo das Nações Unidas, arcebispo 
Ivan Jurkovic, apelando aos Governos para 
“reconhecer, defender e promover os direitos 
humanos fundamentais de cada pessoa”.

1. 2. 4.

5.

3. 

O Papa Francisco apelou à defesa dos refugiados que também são afetados pela Covid-19. Na semana em que o Papa 
emérito Bento XVI foi uns dias à Alemanha visitar o irmão, que está doente, Francisco agradeceu a profissionais de saú-
de e o Vaticano advertiu para o “défice de intimidade” dos sacerdotes e considerou “intolerável” qualquer ato racista.

“Compromisso renovado e eficaz a favor da proteção efetiva de cada ser humano”
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ajudado imenso na reparação dos auto-
móveis e motas. Sempre que temos uma 
avaria ou um problema, ele ajuda-nos 
sempre. É um homem bom.”

Pobreza acentuada
Na Zâmbia, a Igreja debate-se com vá-
rios problemas. A pobreza é, seguramen-
te, um dos principais. Por enquanto, não 
têm ocorrido episódios significativos de 
violência por parte dos grupos armados 
que se transformaram numa das maiores 
ameaças à vida dos Cristãos no continen-
te africano. Mas as dificuldades materiais 
são uma contante. A pobreza é outra 
violência… O fosso entre ricos e pobres 
nesta antiga colónia britânica é cada vez 
mais acentuado. O sistema de saúde é 
débil, assim como a educação. A Igreja 
Católica desempenha, por isso, também 

um papel crucial no apoio às populações 
mais desfavorecidas. Mas faltam meios 
humanos e materiais. Há poucos sacer-
dotes e é extremamente difícil a deslo-
cação pelo país, especialmente na época 
das chuvas. Há regiões que ficam quase 
isoladas, às vezes durante meses, onde só 
se pode ir de barco. As estradas tornam-
-se inúteis e os carros obsoletos.

Presença da Igreja
Também por isso, o Padre Francis é tão 
estimado. Na sua simpatia e simplicida-
de, este sacerdote nunca diz que não a 
um pedido de ajuda. Nunca se importa 
em sujar as mãos de óleo para consertar 
mais um carro ou uma mota para que 
alguém se possa deslocar até alguma 
aldeia, alguma paróquia, alguma famí-
lia. Levar a presença da Igreja a luga-

Há um vaivém constante junto à igreja. 
Numa espécie de alpendre, alguns car-
ros amontoam-se quase em cima uns 
dos outros. Quase todos estão cheios 
de pó, de um pó castanho-avermelhado 
das estradas maltratadas da Zâmbia. São 
quase todos carros de padres ou de irmãs 
ou de catequistas. Todos aguardam por 
Francis. Rosto redondo, olhar simpático, 
Francis é o mecânico, mas é também o 
padre da igreja situada mesmo ao lado 
da oficina. As mãos que abençoam os 
fiéis são as mesmas mãos que, sujas de 
óleo, rectificam correias, apertam pa-
rafusos, acertam válvulas e devolvem a 
vida aos automóveis. Uma vocação que 
aprendeu, ainda garoto, a espreitar como 
o pai trabalhava. “O meu pai era mecâ-
nico e foi aí que o interesse começou. 
Aprendi a maior parte das coisas sem 
uma educação formal, mas através da 
experiência, vendo como o meu pai tra-
balhava.”

Um homem bom
De alguma forma pode dizer-se que a 
sua vida inteira cabe quase toda naque-
le quarteirão. A igreja onde hoje é sa-
cerdote foi a igreja onde foi baptizado, 
onde fez a primeira comunhão… Tudo. 
Foi lá que descobriu a sua outra vocação. 
De facto, fez-se mecânico, mas a igre-
ja situada mesmo ao lado do alpendre 
transformado em oficina nunca deixou 
de o seduzir. “Aquilo que mais gosto é 
ser mecânico e padre.” Hoje, o Padre 
Francis é estimado por todos. Cura as 
almas e trata dos automóveis. “Ele tem 
um dom”, diz o Padre Mathias, cujo jipe 
cinzento, que perdeu a conta aos mi-
lhares de quilómetros galgados em ca-
minhos e veredas, é um dos carros que 
aguarda reparação. “O Francis tem-nos 

res distantes, onde não há electricida-
de, nem escolas, nem centros de saúde, 
é uma prioridade. Levar a presença da 
Igreja a lugares onde não há esperança é 
fundamental. Os padres e as irmãs e os 
catequistas deslocam-se para esse traba-
lho missionário de carro, de mota ou de 
bicicleta. Ao fim de algum tempo, can-
sados dos quilómetros em duras estradas 
de terra batida, esses carros acabam por 
ir parar aos cuidados de Francis. Ele de-
volve-lhes a energia, quase se diria que 
os ressuscita. De facto, este mecânico 
não é uma pessoa qualquer...

texto por Paulo Aido,
Fundação Ajuda à Igreja que Sofre

A história de Francis, um homem bom com um talento muito especial

O mecânico de Deus
Para muitos, faz autênticos milagres. Os carros chegam-lhe por vezes já moribundos, 
esfalfados de quilómetros em duras estradas de terra batida, mas ele devolve-lhes 
a energia. Quase se diria que os ressuscita. O mecânico Francis não é, porém, uma 
pessoa qualquer. Por ali, na Zâmbia, naquela oficina situada junto à igreja, todos  
o conhecem. É que Francis também é sacerdote...

www.fundacao-ais.pt | 217 544 000

  Levar a presença da Igreja a lugares onde não há esperança é fundamental, na Zâmbia e em toda a África.

Graças à generosidade dos benfeitores da Fundação AIS em Portugal e em todo o mundo, 

a Igreja recebeu, no ano passado, 750 veículos, 4 autocarros, 3 camiões e até 12 barcos 

para o seu trabalho missionário. Saiba mais em bit.ly/AIS_Relatorio2019.
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Leitura orante 
da Palavra
Secretariado Nacional de Liturgia publica 
o livro ‘Leitura orante da Palavra – Lectio 
Divina Ferial’ da autoria de Manuel José 
Marques. “Lectio Divina Ferial para todos 
os Tempos Litúrgicos: Advento, Natal, 
Quaresma, Tríduo Pascal, Tempo Pascal e 
Tempo Comum. A apresentação de cada 
Lectio Divina inicia pela apresentação do 
texto litúrgico da Primeira Leitura, para os 
anos pares e ímpares, depois desenvolve o 
encontro com a Palavra de Deus em quatro 
momentos: ‘Compreender a Palavra’; ‘Me-
ditar a Palavra’; ‘Rezar a Palavra’ e ‘Com-
promisso com a Palavra’. O Evangelho 
segue o mesmo itinerário proposto para a 
Primeira Leitura dos anos pares e ímpares. 
No Santoral, o autor inicia a proposta de 
cada Lectio com uma breve síntese biográ-
fica do Santo, Santa ou Santos a celebrar, e 
quando necessário apresenta com brevida-
de o contexto litúrgico/pastoral da celebra-
ção”, refere uma nota.
Editada neste mês de junho, esta obra pode 
ser adquirida no site do SNL.
Informações: https://livros.liturgia.pt

À PROCURA DA PALAVRA

DOMINGO XIII COMUM
“Se alguém der de beber, 
nem que seja um copo de água fresca, 
a um destes pequeninos…”

Mt 10, 42

Penso nos outros... pelo P. Vítor Gonçalves

SIGLAS | CEC - Cânticos de Entrada e Comunhão, vol. I-II, Secretariado Nacional de Liturgia | LHC III - Liturgia das Horas. Edição para Canto. Vol. III, Secretariado Nacional de Liturgia 

 

1 http://www.corolaudate.pt/Pdf/AccaoGracas/AG16EmTodoTempoLugar.pdf 
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SUGESTÃO CULTURAL

Não tem sido fácil adaptarmo-nos às 
mudanças que a pandemia da CO-
VID19 exige de nós. Vamos procu-
rando voltar aos estilos de vida que 
tínhamos “A.C.” (antes de Covid), 
sem a consciência da fragilidade da 
saúde e a responsabilidade social 
que nos é exigida. Já parámos para 
agradecer algumas evidências como 
estas? “Que bom o vírus ser destruí-
do com limpeza e desinfecção. Ima-
ginem que ele só desaparecia com 
sujidade e mau cheiro?”; “Ainda 
bem que a seca não é tão forte como 
noutros anos. Conseguimos imagi-
nar as dificuldades das regiões onde 
não existe água como temos?”; “E 
a maravilhosa invenção do ‘álcool-
-gel”, pelo médico Didier Pittet, que 
doou a patente à OMS, e tem salvo 
5 milhões de vidas por ano nos hos-
pitais de todo o mundo?”.
É doloroso reconhecer mas, de fac-
to, a humanidade revela melhor a 
sua grandeza, ou a sua pequenez, 

nas dificuldades do que na facilida-
de. Quando algo diz respeito a to-
dos, percebemos o quanto estamos 
interligados e dependentes. E aí, 
este vírus e tantas outras ameaças 
que existiram e existirão, questio-
nam o nosso egoísmo e o lugar que 
os outros têm na nossa vida. O poeta 
José Gomes Ferreira numa alusão ao 
dito de Hamlet e ao famoso princí-
pio de Descartes gravou em palavras 
este paradigma da existência: “Para 
além do “ser ou não ser” dos proble-
mas ocos, / o que importa é isto: / 
- Penso nos outros. / Logo existo.”.
O movimento da encarnação de Je-
sus, (“tornou-se semelhante aos ho-
mens” - Flp 2, 7-8) é o mesmo que 
Ele propõe a todos os discípulos. 
De nada serve uma religião que não 
nos re-liga também uns aos outros. 
Ser humano não é só uma questão 
de identidade, é um movimento de 
acolhimento e cuidado por todos. 
E pela própria criação, pois graças 

à inteligência e à liberdade, somos 
dela administradores. A hospitalida-
de é uma virtude essencial no con-
texto bíblico. Sem o saberem, muitos 
acolheram anjos e o próprio Deus 
em desconhecidos que lhes bateram 
à porta. Desde Abraão que a Bíblia 
está repleta do convite a acolher e 
a fazer o bem a quem quer que seja. 
Vindo ao mundo, o Filho de Deus 
faz-se pequenino e sedento de um 
copo de água que alguém lhe possa 
dar. 
O mais humano em nós é abertura 
e acolhimento. Não nos salvamos 
sem os outros e sem descobrir com 
eles a verdade. Dizia o filósofo Karl 
Jaspers: “Só alcançamos a verdade 
do nosso pensamento quando in-
cansavelmente nos esforçamos por 
pensar colocando-nos no lugar de 
qualquer outro. É preciso conhecer o 
que é possível ao homem.” E o que é 
possível ao homem é encontrar Deus 
também nos outros!

DOMINGO XIV DO TEMPO COMUM – A (5 DE JULHO) 

CÂNTICO

Recordamos, ó Deus 

Aprendei de Mim 

Vinde a Mim, vós todos 

Vinde a Mim todos vós 

Saboreai e vede 

Bendito sejais, Senhor do Céu e da terra 

Em todo o tempo e lugar eu bendirei 

COMPOSITOR

C. Silva 

C. Silva 

C. Silva 

F. Silva 

M. Luís 

Az. Oliveira 

A. Cartageno 

CEC II 68 

CEC II 174 

CEC II 74 

CEC II 72 

CEC II 69 

LHC III 72 
1 

FONTEUSO LITÚRGICO 

Entrada 

Ofertório 
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Comunhão 
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Final / Pós Comunhão 
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“A pandemia está a acentuar um 
problema que antes existia e que agora 
se declara: as depressões psicológicas. 
É preciso ter em conta que o olhar 
também fala, e assim como há olhos 
que brilham de alegria, também há 
olhos que choram de tristeza.”

Tweets da Semana

Papa Francisco @Pontifex_pt

“No Evangelho deste domingo (Mt 10,26-33) 
Jesus convida-nos a não ter medo, a sermos 
fortes e confiantes diante dos desafios da vida 
porque, mesmo passando por insídias, a nossa 
vida está firmemente nas mãos de Deus, que 
nos ama e nos protege.”

21 de junho

“Queridos médicos e enfermeiros, o mundo 
pôde ver quanto bem fizeram numa situação 
de grande provação. Mesmo exaustos, vocês 
continuam a trabalhar com profissionalismo e 
abnegação. E isso gera esperança. Para vo-
cês, a minha estima e os meus sinceros agra-
decimentos!”

20 de junho

“O Senhor olha sempre para nós com miseri-
córdia. Não tenhamos medo de nos aproximar-
mos d’Ele! Tem um coração misericordioso! Se 
lhe mostrarmos as nossas feridas interiores, os 
nossos pecados, Ele perdoar-nos-á sempre. É 
misericórdia pura! Vamos ao encontro de Je-
sus! #SagradoCoraçãodeJesus”

19 de junho

“Quando nos aproximamos dos outros com 
um verdadeiro sentido de serviço, não estamos 
fora, estamos bem dentro do Espírito de Deus. 
Assim saberemos o que Deus é: amor verda-
deiro.”

23 de junho

“Dediquemos algum tempo a lembrar e agra-
decer quantos nos assinalaram a presença do 
Ressuscitado e nos fizeram crescer na comu-
nhão com Ele. https://bit.ly/Carta_sacerdotes”

18 de junho

D. Manuel Clemente @patriarcalisboa

Editorial

ROSTOS ESCONDIDOS
P. Nuno Rosário Fernandes, diretor
p.nunorfernandes@patriarcado-lisboa.pt

de confiar e verbalizar o que 
atormenta, a quem pode aju-
dar.
Já que agora não podemos 
ver os rostos uns dos outros – 
porque temos os rostos escon-
didos – e contemplar o sorri-
so que muitas vezes anima, 
aproveitemos este tempo para 
olharmo-nos, olhos nos olhos, 
e sermos a lente daqueles que 
precisam de ver claro e a ben-
gala para os fazer caminhar.

um problema que antes existia 
e que agora se declara: as de-
pressões psicológicas. É pre-
ciso ter em conta que o olhar 
também fala, e assim como há 
olhos que brilham de alegria, 
também há olhos que choram 
de tristeza, que manifestam 
cansaços, que se baixam de 
vergonha, que simplesmente 
pedem ajuda. 
E, quando os nossos olhos não 
comunicam, sejamos capazes 

A pandemia da Covid-19, que 
se alastrou por todo o mun-
do, veio fazer com que tivés-
semos de ficar confinados em 
nossas casas, isolados, muitos 
perdendo os seus trabalhos, 
outros trabalhando a partir 
de casa. Famílias em convívio 
permanente, 24 sobre 24 ho-
ras, outros, agora sós, e mui-
tos continuando sem ninguém 
à sua volta. A pandemia veio 
trazer dificuldades económi-
cas, sociais, políticas e até re-
ligiosas. 
Mas, desta pandemia, está a 
gerar preocupação o que as 
máscaras, que agora temos de 
usar frequentemente, estão a 
esconder. São sorrisos que não 
vimos, expressões faciais que 
não comunicam, sentimentos 
que não percebemos, tristezas 
que não identificamos e mui-
tas vezes corações fechados 
que não se abrem. 
A pandemia está a acentuar 


