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Novo diretório coloca catequese
ao serviço do “despertar da fé”
O presidente da Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina 
da Fé considera que o novo Diretório para a Catequese, apresentado 
recentemente pelo Vaticano, coloca como prioridade do sector o “des-
pertar da fé”. “Nós entendíamos o processo evangelizador partindo de 
um primeiro anúncio feito; depois vinha o aprofundamento, a que nós 
chamamos a catequese, o catecumenado – para os adultos ou os mais 
novos. Depois vinha o que nós chamávamos a ação pastoral, a vida 
das comunidades cristãs. A secularização da Europa mudou completa-
mente esta forma de agir e de pensar”, salientou D. António Moiteiro, 
em declarações à Agência Ecclesia.
O prelado, que é também Bispo de Aveiro, sublinhou ainda que este 
diretório traduz “as intuições que a Igreja está a viver, fruto do pon-
tificado do Papa Francisco”. Segundo D. António Moiteiro, o Papa 
Francisco, no seu pontificado, tem dado importância ao “primeiro 
anúncio”, centrado na pessoa de Jesus Cristo, uma dimensão que é 
preciso sublinhar na catequese.
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Federação Portuguesa pela 
Vida e Associação dos Médicos 
Católicos Portugueses alertam, 
no programa ‘3 DICAS’, para 
a cultura de morte que se pode 
instalar no nosso país com a 
aprovação da eutanásia, e subli-
nham a importância de huma-
nizar o fim da vida. pág.06

‘3 DICAS’

“AO LEGALIZAR A 
EUTANÁSIA, FICA UM 
LASTRO DE MORTE”
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P. Nuno Rosário Fernandes
Pensar a vida pela vida

Cardeal-Patriarca 
celebrou Missa pelas 
vítimas da covid-19 
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Federação Solicitude 
diz que contexto atual 
apela a “dar a vida” 
pelos que precisam  
pág.05

Papa Francisco convida 
a “fazer da vida um dom” 
pág.09

“AMOR VERDADEIRO, INTENSO E PLENO A CRISTO”
O Cardeal-Patriarca de Lisboa dirigiu-se aos cinco novos sacerdotes da diocese e apelou a que, no seu ministério, 
“ressalte sempre e em tudo o nome de Jesus, a verdade do Evangelho e o fulgor da caridade mais atenta”. pág.02 D
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D. Manuel Clemente
Solidários e corresponsáveis
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Ordenações presbiterais

A REVELAÇÃO DE CRISTO “TORNA-SE  
MISSÃO, PARA CHEGAR A MUITOS”
Aos cinco novos sacerdotes, o Cardeal-Patriarca de Lisboa apontou a “opção preferencial 
pelos pobres ou o celibato por amor do Reino dos Céus” como “grande serviço da Igreja 
ao mundo”. No Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, D. Manuel Clemente alertou ainda 
para “ideologias” ou “preconceitos” que “contrariam a formação e o crescimento num 
quadro geral de valores humanizantes”.
texto por Filipe Teixeira; fotos por Arlindo Homem/Patriarcado de Lisboa

Na primeira celebração de ordenações 
sacerdotais, no Patriarcado de Lisboa, 
em tempo de pandemia, o Cardeal-Pa-
triarca desafiou os ordinandos a deixa-
rem-se interpelar pelo exemplo de São 
Paulo, que, “naquela estrada de Damas-
co, em que o Ressuscitado o começou 

a ressuscitar a ele”, “encontrou-se a si 
próprio como significado e destino”. Se-
gundo D. Manuel Clemente, este reco-
nhecimento de que a presença de Deus 
ia para além da sua condição humana, 
deverá projetar todos cristãos para além 
dos bons “exemplos de solidariedade” 

libato por amor do Reino dos Céus assi-
nalam o que vai além ‘da carne e do san-
gue’. Exigindo conversão permanente, 
são grande serviço da Igreja ao mundo, 
para que este não se encerre em si mes-
mo. Para que o mundo se converta na 
matéria do Reino e todo o bem se eter-
nize, naquele amor que nunca acabará”, 
afirmou o Cardeal-Patriarca de Lisboa, 
na tarde do passado Domingo, 28 de ju-
nho, no Mosteiro dos Jerónimos.
Transformar a “revelação” em “missão, 
para chegar a muitos”, foi também outro 
dos apelos deixados por D. Manuel Cle-
mente na Missa da Vigília da Soleni-
dade de São Pedro e São Paulo. “Como 
Deus nos chega em Cristo, assim Cristo 
chega aos outros através de nós, quando 
somos realmente seus”, sublinhou, diri-
gindo-se, depois, aos novos sacerdotes. 
“Estais aqui em consequência do muito 
que vos chegou e cativou de Cristo na 
vida e exemplo de discípulos autênticos. 
E assim há de ser através de vós, agora, 
com a graça do sacramento apostólico. 
Com São Paulo, não vos ficareis pelo 
modo mundano de considerar as coisas. 
O horizonte que se abriu na estrada de 
Damasco, há de rasgar-se também nas 
que trilhareis agora”, observou o Car-

que se vão encontrando e reconhecendo 
no mundo. “Cristo foi muito além des-
ta ordem natural das coisas e do limi-
te espontâneo dos afetos, preferindo os 
últimos e amando a todos por igual, de 
coração indiviso. É neste sentido que a 
opção preferencial pelos pobres ou o ce-

  
Mendo Ataíde, Eduardo López, Gonzalo Palacios, Tomás Castel-Branco e Artur Delgado foram ordenados sacerdotes, nos Jerónimos
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deal-Patriarca. “Assim realizareis uma 
vocação que é muito mais do que mera 
escolha profissional”, prosseguiu. 

“Respeito pela vida”
Na Igreja de Santa Maria de Belém, pre-
parada para receber os fiéis segundo as 
orientações da Conferência Episcopal, 
o Cardeal-Patriarca alertou, na homilia, 
para “limitações” de ordem “educativa 
e cultural, quando alguma ideologia ou 
preconceito contrariam a formação e o 
crescimento num quadro geral de va-
lores humanizantes”. “Valores como os 
que incluem o respeito pela vida, conce-
bida ou fragilizada que esteja, a comple-
mentaridade essencial homem – mulher, 
a igual dignidade de todos, ou a abertura 
à religião transcendente. Omitir ou con-
trariar tais valores deforma e entorpece 
qualquer um e desde muito cedo infe-
lizmente”, afirmou D. Manuel Clemen-
te, citando o Papa Francisco na Exorta-
ção Apostólica ‘Evangelii Gaudium’ (n.º 
64): ‘Com a negação de toda a transcen-
dência, produziu-se uma crescente de-
formação ética, um enfraquecimento do 
sentido do pecado, e tudo isso provoca 
uma desorientação generalizada, espe-
cialmente na fase tão vulnerável às mu-
danças da adolescência e da juventude’.

“Resposta de Deus 
ao mundo”
No início da homilia da celebração 
que decorreu no Mosteiro dos Jeróni-
mos, com os “atuais condicionamen-
tos” e onde foram ordenados cinco no-
vos sacerdotes (Artur Delgado, Mendo 
Ataíde e Tomás Castel-Branco, do Se-
minário dos Olivais, e Eduardo López 
e Gonzalo Palacios, do Seminário ‘Re-
demptoris Mater’), o Cardeal-Patriarca 
apontou ao “essencial”. “Porquê a Igreja 
e porquê os padres?”, questionou. “Por-
que sim Cristo, porque sim o Evangelho 
e porque sim a tradição viva e católica 
em que nos incluímos”, argumentou. 
“Porque sim Cristo, como resposta de 
Deus ao mundo. (...) Como crentes, sa-
bemos que é a criação divina, a respeitar 
e compartilhar. Sabemos e corresponde-

mos, quando tomamos conta dos outros 
e das coisas, na medida da responsabi-
lidade e competência próprias. Sempre 
que não é assim – e às vezes muito pelo 
contrário –, o mundo passa de possibi-
lidade a impossibilidade, face ao que a 
vida exige, concebida ou enfraquecida 
que esteja, para a subsistência capaz e 
saudável de multidões inteiras”, avisou 
D. Manuel Clemente.

Caridade
No final da homilia, o Cardeal-Patriarca 
dirigiu-se àqueles que seriam ordenados 
sacerdotes, dentro de alguns minutos, 
para apelar a que, nas suas vidas, “ressal-
te” sempre a caridade. “Para que na vossa 
própria conduta e pregação, na resposta 
que dareis a tanto brado, ressalte sempre 
e em tudo o nome de Jesus, a verdade do 
Evangelho e o fulgor da caridade mais 
atenta. Tal sucederá pela razão de aqui 
estardes: o amor verdadeiro, intenso e 
pleno a Cristo, que vos toca o coração, 
com a vontade de lhe corresponder em 
tudo. É esta a única razão do vosso mi-
nistério, que só assim vos é sacramental-
mente concedido”, frisou.

DESCONFINAMENTO “SEM ALARMISMO E SEM DISTRAÇÃO”
No final da celebração das ordenações, o Cardeal-Patriarca de Lisboa garantiu acompanhar com “precaução e cuidado” o recomeço das atividades 
sociais e religiosas. “Sem alarmismo, e também sem distração, havemos de vencer esta crise”, disse D. Manuel Clemente, no Mosteiro dos Jerónimos, 
em declarações à Agência Ecclesia. Segundo referiu, “as pessoas estão disponíveis para o que for preciso, desde que seja claro, persuasivo”. “Toda a 
gente quer o bem de toda a gente, o próprio e o alheio, das famílias, dos grupos, dos amigos. Se as indicações forem claras, se forem sanitariamente 
comprovadas, toda a gente vai cumprir, como se tem cumprido até aqui”, afirmou.
Questionado sobre o recomeço do culto público católico, o Cardeal-Patriarca de Lisboa disse que, pelas informações recebidas, “tem tudo corrido 
bem”. “Há uma ou outra coisa que pode ser emendada, porque nós nunca fizemos isto. Estamos a fazer uma coisa completamente inédita. Estamos a 
tentar acertar, sem exageros, mas com aquilo que for necessário”, referiu. “Em geral, temo-nos portado muito bem”, considerou D. Manuel Clemente, 
lembrando uma “realidade tão larga” com é o catolicismo português, nas “suas 20 dioceses, com situações geográficos e culturais distintas”.

A celebração das ordenações 
presbiterais foi transmitida online 

e em direto a partir do site e 
redes sociais do Patriarcado 

de Lisboa e teve mais de 11 mil 
visualizações. 

Veja a gravação em: 
https://youtu.be/3JD322pu4iw

Veja todas as fotos em:  
https://flic.kr/s/aHsmP8DXSa
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ropeia considerou, porém, que, por força 
do princípio da livre circulação de capitais, 
não devem, para esse efeito, ser considera-
dos paraísos fiscais outros Estados da União 
Europeia.
Na verdade, o problema só será superado 
com a uniformização da legislação fiscal no 
âmbito da União Europeia, o que exige uma 
unanimidade até agora difícil de obter, mas 
podemos dizer que, nesta ocasião de correção 
das injustiças do sistema que nos rege, seria 
o momento de pôr fim aos paraísos fiscais.

No documento de reflexão dos bispos por-
tugueses Recomeçar e Reconstruir, sobre a 
sociedade a reconstruir depois da pandemia 
que nos vem atingindo, salienta-se o facto 
de essa reconstrução ser uma ocasião para 
repensar o sistema económico e social em 
que vivemos, sem perder o que ele tem de 
positivo, mas corrigindo o que ele tem de 
injusto. Salienta também esse documento 
que a crise da pandemia nos fez redescobrir 
a importância do papel do Estado: para su-
perar tal crise, incluindo as suas dramáticas 
consequências nos planos económico e so-
cial. Torna-se agora notória a insuficiência 
de uma economia assente apenas na busca 
do interesse individual. Ao mesmo tempo, 
esse documento não deixa de alertar para 
a ilusão de pensar que do Estado se pode 
esperar a resolução de todos os problemas 
gerados pela crise, desvalorizando a iniciati-
va e criatividade próprias da sociedade civil. 
Há que ter presente, também a este respei-
to, o princípio da subsidiariedade. E de um 
Estado tão endividado como o nosso não 
será de esperar (apesar dos apoios europeus 

que se anunciam) o essencial das iniciativas 
de combate ao flagelo do desemprego, por 
exemplo.
A propósito desta exigência de repensar o 
sistema económico e social no atual contex-
to, a economista Mariana Mazzucato numa 
recente conferência organizada pela Euro-
pean Laudato Si` Alliance (plataforma euro-
peia de organizações católicas empenhadas 
na concretização dos apelos da encíclica 
Laudato Si`) pôs em relevo a oportunida-
de que agora surge de um novo relaciona-
mento entre Estados e empresas. Uma vez 
que muitas empresas irão receber apoios do 
Estado para enfrentar a crise, esses apoios 
não deverão ser incondicionados, a eles de-
vem corresponder obrigações justificadas 
na perspetiva do bem comum. Entre essas 
obrigações contam-se as relativas à prote-
ção do ambiente e as relativas à fiscalidade. 
Será incoerente e injusto que uma empresa 
receba apoios do Estado e a este deixe de 
pagar, através do recurso aos chamados pa-
raísos fiscais, os impostos que a esse mesmo 
Estado são devidos, por ser no seu território 

que são, efetivamente, gerados os rendimen-
tos sobre que deveriam incidir tais impostos.
Os paraísos fiscais na verdade, estão na raiz 
de uma das mais flagrantes injustiças do 
sistema económico que nos rege. Permitem 
que empresas das mais lucrativas paguem, 
proporcionalmente, menos impostos do que 
trabalhadores ou pequenas empresas. Pri-
vam muitos países incluindo os mais pobres, 
de receitas necessárias à satisfação de neces-
sidades básicas da população.
No conceito de paraísos fiscais não cabem 
apenas pequenas ilhas espalhadas pelo mun-
do com taxas de imposto insignificantes. Os 
seus malefícios não se relacionam apenas 
com a falta de cooperação policial e judi-
ciária no combate à criminalidade. Uma 
comissão do Parlamento Europeu conside-
rou recentemente que devem ser encarados 
como paraísos fiscais países como a Holanda 
(sede fiscal de várias empresas portuguesas), 
o Luxemburgo, a Irlanda, a Bélgica, Chipre, 
Malta e a Hungria, que atraem, através de 
regimes fiscais mais favoráveis, empresas 
que neles não atuam.
Alguns países europeus (a Polónia, a Dina-
marca, a França e a Itália) adotaram medi-
das no sentido de negar apoios no âmbito 
da crise da pandemia a empresas que re-
corram a paraísos fiscais. A Comissão Eu-
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Programa Pastoral 2020-2021

SOLIDÁRIOS E CORRESPONSÁVEIS
Caríssimos diocesanos
No ano pastoral 2020-2021 prosseguiremos com o pro-
grama atual, na receção sistemática da nossa Constituição 
Sinodal de Lisboa.
A pandemia impediu-nos de realizar muitas atividades 
previstas, no âmbito paroquial, vicarial e diocesano. Ficam 
assim para o próximo ano pastoral, no cumprimento do pro-
jetado. Sempre em torno de dois números fulcrais da nossa 
Constituição Sinodal: “Sair com Cristo ao encontro de todas 
as periferias”, onde Ele aliás nos espera (CSL, 53). E “Fazer 
da Igreja uma rede de relações fraternas”, reforçando todas 
as instâncias de corresponsabilidade comunitária (CSL, 60).
São desígnios fundamentais para evangelizar o mundo e 
para crescer como Igreja. Cristo propôs-se «anunciar a Boa 
Nova aos pobres» (Lc 4, 18) e o Papa Francisco escreveu as-
sim, referindo-se a eles: «A nova evangelização é um convi-
te a reconhecer a força salvífica das suas vidas e a colocá-los 
no centro do caminho da Igreja» (Evangelii Gaudium, 198).
Os gravíssimos problemas socioeconómicos que a pande-
mia nos trouxe destacam muito este ponto essencial. Pros-
seguindo tantas ações caritativas e solidárias que as comu-
nidades e instituições eclesiais desenvolveram de março 

O Programa e Calendário Diocesano 2020/2021 está disponível, gratuitamente, em versão pdf, no site do 
Patriarcado de Lisboa (www.patriarcado-lisboa.pt). A edição em papel pode ser adquirida na Livraria Nova 
Terra, no Mosteiro de São Vicente de Fora, e tem um custo de 1€, por exemplar.

para cá, o próximo ano pastoral não poderá ter objetivo 
maior do que esse.
Assim faremos decerto. Ao mesmo tempo, cresceremos 
na corresponsabilidade eclesial, pois só em conjunto po-
demos levar por diante tal propósito. Aliás, a primeira 
bem-aventurança é precisamente a de sermos “pobres 
em espírito”, conscientes da nossa pequenez diante de 
Deus e carentes de auxílio e colaboração para realizar o 
bem próprio e alheio, material ou espiritual que seja. A 
vida eclesial é a melhor escola da humildade e da miseri-
córdia, por nos lembrar constantemente o Senhor Jesus, 
que viveu tão plenamente as duas.
Recomeçaremos pois, a partir de setembro. Até lá, é tempo 
de preparação de ações comunitárias e diocesanas, poden-
do mesmo retomar-se a iniciativa das “semanas vicariais da 
caridade”, para se tornarem um bom hábito recorrente. Vi-
sam unir todas as paróquias de cada vigararia na resposta a 
uma carência mais específica do respetivo território.
Trabalho caritativo realizado em comum é ótimo estímulo 
para crescer como Igreja solidária e corresponsável. Deverá 
envolver a todos, desde a catequese, que não fica completa 
sem iniciação na caridade prática, aos vários grupos institu-

cionais ou espontâneos, que deste modo também se evan-
gelizam a si próprios.
Teremos como momento alto de encontro, partilha e pro-
jeção, o Congresso Diocesano da Pastoral Sociocaritativa, 
que não pudemos realizar em maio passado. E a receção 
sistemática da CSL terá o seu momento de avaliação na as-
sembleia sinodal prevista.
Será um ano repleto de bons motivos e boas práticas, certa-
mente. Rezemos desde já para que assim seja!
Convosco,
† Manuel, Cardeal-Patriarca
Lisboa, 29 de junho de 2020
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Lisboa /05CIRP tem nova presidente 
A irmã Graça Guedes, da Congregação das Religiosas do Amor de Deus, foi eleita 
presidente da Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal (CIRP) para o próximo 
triénio (2020-2023). O Espiritano padre Pedro Fernandes foi eleito vice-presidente

Comunicado
Patriarcado apela a coros
para reduzirem membros
O Departamento de Liturgia da diocese 
apelou a que os coros litúrgicos “reforcem 
as medidas de segurança” a fim de conter a 
propagação do novo coronavírus. “No con-
texto da atual pandemia e na verificação do 
número crescente de casos de infeção na área 
metropolitana de Lisboa, o Departamento 
de Liturgia do Patriarcado de Lisboa vem, 
por este meio, apelar a que os coros litúrgicos 
reforcem as medidas de segurança a fim de 
conter a propagação de contágios. O ideal 
será reduzir a participação dos elementos 
do coro ao número estritamente necessá-
rio, ao menos até que sejam ultrapassadas as 
presentes situações de contingência ou de 
calamidade (consoante as zonas)”, salienta 
um comunicado, enviado aos párocos, subli-
nhando ainda que “o mesmo apelo se aplica 
aos demais serviços litúrgicos, nomeadamen-
te aos grupos de acólitos”.

Nova app
“CHAMA, leva os cânticos
no teu bolso!”
Chegou a aplicação que permite criar, gerir 
e partilhar folhas de cânticos para as Euca-
ristias. Disponível para Android e iOS, a app 
‘CHAMA - Church Animation Music App’ 
é um cancioneiro com centenas de músicas. 
“Desenvolvida para acompanhar as normas 
exigidas pela Igreja devido à pandemia, a apli-
cação vem também responder a problemas 
muito antigos dos grupos de animação eu-
carística – músicas sem acordes, três livros 
de cânticos diferentes para uma só Celebra-
ção, uma folha de cânticos a dividir por seis… 
Com CHAMA acabaram-se as complica-
ções! Criar uma folha de cânticos nunca foi 
tão simples”, refere uma nota, convidando: 
“CHAMA, leva os cânticos no teu bolso!”.
Informações: 
www.facebook.com/chamamusicapp

O presidente da direção da Federação Solicitude, José António Parente, considera 
que o contexto atual de pandemia “tem sido uma oportunidade” para as institui-
ções de solidariedade irem “ao mais profundo, às origens” da razão de existirem.

Tempo de “novos desafios” apela a
“dar a vida” pelos que precisam

“Quem somos e para que existimos?”, 
questionou o responsável, durante a assem-
bleia geral da Federação Solicitude, que de-
correu dia 26 de junho, no Centro Pastoral 
de Torres Vedras. “Vivemos um tempo de 
novos desafios que as famílias nos lançam, 
e que nos obrigam a repensar novas solu-
ções. Um apelo a darmos a vida no dia-a-
-dia das Instituições, a favor dos que de nós 
precisam. Muitas pessoas das nossas comu-
nidades deixaram de ser uma ‘estatística’ e, 
pelas piores razões – fome e necessidade –, 
passaram a ter um rosto nosso conhecido!”, 
referiu, sublinhando a preocupação e “an-
gústia” das instituições com os custos fixos 
avultados, que já existiam, e a que se veio 
juntar os custos com os equipamentos de 
proteção individual.
Este encontro, onde foi apresentado e 
aprovado o Relatório de Atividades e Con-
tas referente a 2019, contou ainda com a 

presença do Cardeal-Patriarca de Lisboa 
que, na intervenção inicial, deixou “palavras 
de reconhecimento e de estímulo pelo tra-
balho desenvolvido pelas instituições, nesta 
fase difícil de pandemia”, anunciou a orga-
nização em comunicado. No encontro, D. 
Manuel Clemente teve também “palavras 
de esperança” a todos os presentes.

Informar
O presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, cónego Francisco Crespo, informou os 
32 associados representados das dificulda-
des das famílias que vivem na cidade de 
Lisboa, e que levaram a um aumento das 
refeições servidas por algumas instituições 
e a constatar “dificuldades” na entrega de 
alimentos por parte do Banco Alimentar 
Contra a Fome. Foi também assinalada a 
iniciativa da Cáritas Diocesana de Lisboa, 
que disponibiliza “tickets” de refeição.

Federação Solicitude

É preciso “olharmos para a pandemia, olharmos para as suas vítimas, aqui em Portugal e 
por esse mundo além, desastrosas situações, olhar para tudo isto com Cristo, com os olhos 
de Deus”, apelou o Cardeal-Patriarca, na Missa que celebrou pelas vítimas da covid-19.

“Olhar para a pandemia, para as suas 
vítimas, com os olhos de Deus”

Na Capela do Rato, em Lisboa, na manhã 
do passado Domingo, 28 de junho, D. Ma-
nuel Clemente convidou a reconstruir o 
mundo com Cristo. “Nestes momentos em 
que as coisas mais abanam e abalam, então 
reconstruamo-las com Jesus Cristo, a par-
tir de Deus Pai”, desafiou, reforçando: “Se 
as coisas são como nós pensávamos, se as 
coisas não são ainda como nós pensávamos, 
então continuemos nelas com Deus. E de-
pois serão como Deus as reconstrói. É uma 
atitude nova que implica que estejamos 

constantemente na oração que Cristo nos 
ensinou, porque as nossas próprias orações 
precisam de ser convertidas muitas vezes”.
O Cardeal-Patriarca de Lisboa convidou 
ainda a ter o coração “aberto” a Deus, na 
natureza e em todas as suas criaturas, para 
“amar todas as coisas a partir d’Ele”, um 
“amor novo” que alarga a família de cada 
um à “familiaridade com todos”.
Nesta celebração “em memória dos irmãos 
e irmãs falecidos durante este tempo de 
pandemia”, como salientou uma nota da 

Cardeal-Patriarca de Lisboa celebrou Missa pelas vítimas da covid-19

capelania, e que foi transmitida online, o 
Cardeal-Patriarca rezou por todos aqueles 
que “faleceram na solidão, longe dos seus 
familiares” e pelas famílias em luto. No 
início da Eucaristia, o capelão da Cape-
la do Rato, padre António Martins, re-
cordou a impossibilidade de “celebrar em 
comunidade, com tempo e interioridade”, 
as exéquias de muitos daqueles que mor-
reram durante o período de confinamen-
to por causa da covid-19. “Os ritos foram 
mínimos e rápidos, os familiares presentes 
poucos e o luto foi mais duro, mais violen-
to e mais demorado”, afirmou o sacerdo-
te, frisando que esta Missa presidida por 
D. Manuel Clemente foi celebrada com o 
intuito de “rezar expressamente” pelas víti-
mas mortais da pandemia e recordando os 
nomes de alguns homens e mulheres que 
morreram nos últimos meses, em conse-
quência da covid-19.

No final do encontro, o Bispo Auxiliar de 
Lisboa D. Américo Aguiar, que acompa-
nha a pastoral sociocaritativa na diocese, 
dirigiu-se aos associados para frisar a “ne-
cessidade de as Instituições darem infor-
mação cabal da sua realidade”. “A colabo-
ração e articulação nesta matéria também é 
um serviço que prestamos”, salientou.
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‘3 DICAS’ – Eutanásia

Membro da direção da Federação Portu-
guesa pela Vida (FPV), José Maria Seabra 
Duque teme a cultura que se pode instalar 
em Portugal, em caso de aprovação da eu-
tanásia. “Conhecendo a taxa elevadíssima 
de abandono de idosos que há neste país, 
conhecendo a quantidade de casos de pes-
soas que estão abandonadas nos hospitais, 
não me estranha nada daqui a 10 anos estar 
a ver um país onde – como diria um ami-
go meu – perante uma mãe doente, o filho 
diga: ‘Oh mãezinha, o pai já foi há tanto 
tempo para o céu, não se quer também jun-
tar a ele?’. Porque é essa a porta que se está 
a abrir. A lei cria uma cultura. Isso viu-se 
na Holanda, isso viu-se na Bélgica. E a cul-
tura que se cria com esta lei [de despena-
lização da eutanásia] é a cultura de que as 
vidas mais frágeis, as vidas doentes, não são 
dignas e, portanto, podem ser eliminadas”, 
alertou, durante a emissão do ‘3 DICAS’ do 
passado dia 29 de junho.
Em direto nas redes sociais do Jornal VOZ 
DA VERDADE e também do Patriarcado 
de Lisboa, este advogado considerou que, 
se for aprovada a eutanásia no nosso país, 
vê “um Portugal como se vê a Holanda, 
como se vê a Bélgica”. “Enquanto nós, em 
Portugal, melhor ou pior, diante desta crise 
da covid-19 tentámos defender ao máxi-
mo os nossos idosos e fez-se tudo o que foi 
possível para salvaguardar a vida dos nossos 
mais velhos e dos nossos doentes, ao con-
trário, na Bélgica, o Conselho de Geriatria 
explicou que aos idosos com covid-19 só 
deviam ser dados cuidados paliativos, e ao 
contrário, na Holanda, um dos maiores es-
pecialistas em saúde pública, explicando a 
diferença entre a Holanda e a Itália, dizia, 
com ar de desprezo, que em Itália eles tra-
tam dos idosos”, exemplificou.
José Maria Seabra Duque lembrou ainda 
uma citação da presidente da FPV, Isilda 
Pegado: ‘Aquilo que começa como o direito 
a morrer, em pouco tempo se transforma 
como um dever’, para questionar. “O que 
dizemos aos mais frágeis? Tens uma so-
lução tão fácil, que é morrer, porque estás 
aqui a causar problemas? Mesmo que nin-

guém diga diretamente, esta lei é isso que 
diz. Esta lei o que diz é que há vidas que já 
não são dignas”, alertou.

Sobressalto cívico contra
a eutanásia
No passado dia 18 de junho, a Federação 
Portuguesa pela Vida entregou, no Parla-
mento, 95 mil assinaturas a pedir um re-
ferendo à eutanásia. No ‘3 DICAS’, José 
Maria Seabra Duque explicou o processo, 
referindo que esta iniciativa popular de re-
ferendo “foi, de facto, promovida pela Fede-
ração Portuguesa pela Vida”, mas tem “um 
âmbito muito maior”. “Tinha um grupo 
de mandatários extraordinário, que incluía 
personalidades como o general Ramalho 
Eanes, a doutora Galriça Neto, o profes-
sor Henrique Leitão, e, para além disso, 
teve, pelo país fora, uma adesão popular 
gigantesca, com centenas e centenas de vo-
luntários de rua, pessoas que imprimiram 
impressos, que foram para a rua recolher 
assinaturas que entregaram na Federação, 
pessoas que depois vieram para a Fede-
ração contar… portanto, é um ambiente 
muito maior”, esclareceu, considerando 

avançar com eutanásia”. “Mas temos espe-
rança, porque sabemos que o Parlamento 
nem sempre está refém de meia dúzia de 
extremistas. Isto é uma agenda claramen-
te ideológica, proposta por extremistas do 
Bloco de Esquerda, do Partido Socialis-
ta, da Iniciativa Liberal e dos Verdes, mas 
também sabemos que há muitos deputados 
que são contra e muitos deputados que, até 
tendo dúvidas sobre o assunto, e sendo ten-
dencialmente favoráveis, têm a clara cons-
ciência que este não é o momento indicado 
para discutir este assunto. Eu, pessoalmen-
te, acho que não há nenhum momento in-
dicado para discutir este assunto, mas ainda 
mais grave é discutir este assunto quando 
continuamos, todos os dias, a receber no-
tícias de idosos que foram infetados com o 
vírus, num lar, e quando parece que a socie-
dade não consegue sequer garantir que os 
idosos estão a salvo deste vírus”, apontou. 
“É absurdo”, completou.
Para este membro da direção da Federação 
Portuguesa pela Vida, “em última instân-
cia, se os deputados não tiverem coragem 
de chumbar esta lei, que é o que deveriam 
fazer, então, ao menos, permitam ao povo 

depois que esta iniciativa “foi um sobres-
salto cívico contra a eutanásia e sobretudo 
um sobressalto cívico contra a prepotência 
que alguns deputados têm demonstrado 
sobre este tema”. “São incapazes de ouvir 
os especialistas – todos nós já conhecemos 
a longa lista de especialistas, de entidades, 
sobre este assunto que disseram que não, 
que chumbaram estes projetos. Não quise-
ram ouvir o povo, nunca trouxeram isto à 
campanha eleitoral, e estas 95 mil assina-
turas destas pessoas são o último recurso. 
Queremos ser ouvidos. Não há nenhuma 
movimentação social favorável à eutaná-
sia, não há nenhum especialista no assunto 
que recomende a eutanásia. A experiência 
que existe fora de Portugal demonstra que 
não há nenhuma maneira de fazer uma lei 
onde isto corra bem. Vai sempre correr mal. 
O que esperamos? Esperamos bom senso”, 
manifestou este advogado.

Chumbar a eutanásia
No programa dedicado a debater a eutaná-
sia, José Maria Seabra Duque admitiu ser 
“difícil esperar bom senso de quem, no meio 
de uma pandemia, acha que o importante é 

“A CULTURA QUE SE CRIA COM ESTA LEI É QUE  
AS VIDAS MAIS FRÁGEIS, DOENTES,  
NÃO SÃO DIGNAS E PODEM SER ELIMINADAS”
A Federação Portuguesa pela Vida teme que haja uma cultura de morte em Portugal, em caso de aprovação 
da eutanásia. José Maria Seabra Duque participou no ‘3 DICAS’ e considerou “um absurdo” a discussão deste 
tema atualmente, apelando a “um referendo”. A médica psiquiatra Margarida Neto esteve também neste 
programa e sublinhou que “não faz sentido nenhum” haver médicos a pôr fim às vidas, em vez de as salvar.
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A emissão dedicada a debater o 
que está em causa em relação à eu-
tanásia contou com as três dicas de 
Margarida Neto, médica psiquiatra 
e presidente do Núcleo de Lisboa 
da Associação dos Médicos Católi-
cos Portugueses.

AS ‘3 DICAS’
1.ª DICA: “Lembrar que a eutanásia é a morte provocada a pedido 
de um doente. A eutanásia não é um ato médico, não é assistência 
médica e não faz parte da Medicina. Eu diria que vai contra a Me-
dicina, e é por isso que a Ordem dos Médicos repetiu agora a sua 
fortíssima oposição a esta lei. É preciso ouvir as pessoas que estão 
no terreno, os médicos, os profissionais de saúde, mas também os 
juristas e o próprio Conselho Nacional de Ética, que se pronunciou 
mais uma vez contra a legalização da eutanásia.”

2.ª DICA: “A questão da liberdade. O doente poderá ter a liber-
dade de pedir que o matem, que é o que está em causa na euta-

násia, mas o Estado – todos nós – não pode organizar-se, legislar 
e dispor dos meios necessários para pôr em marcha a morte desse 
doente que nos pede.”

3.ª DICA: “Relembrar que a maior parte dos pedidos de eutanásia 
que são relatados na Holanda, e noutros países, não são devido a 
dor física, são a falta de esperança, o cansaço de viver, a solidão, 
sobretudo a solidão. A resposta a estes dramas de vida, a esta dor 
psicológica existencial não é matar o doente. Os cuidados paliati-
vos são a resposta a estas questões. No grito, no pedido da euta-
násia, está um grande pedido de ajuda em todos eles.”

chumbá-la em referendo”. “Este referendo 
não é porque nós consideremos que é pre-
ciso haver mais debate sobre a eutanásia. A 
eutanásia não precisa de debate, precisa de 
ser chumbada. O que é preciso debater é 
qual o tratamento que se dá às pessoas em 
fim de vida, como é que cuidamos dos ido-
sos, como é que cuidamos dos doentes… 
Isso precisa de ser debatido”, apontou José 
Maria Seabra Duque.

Dar “tudo” pela vida
Presente nesta emissão do ‘3 DICAS’ dedi-
cada à eutanásia, a presidente do Núcleo de 
Lisboa da Associação dos Médicos Católi-
cos Portugueses (AMCP) considerou que, 
se a legalização da eutanásia em Portugal 
avançar, “não faz sentido nenhum” haver 
médicos a pôr fim às vidas, em vez de as 
salvar. “Não faz sentido nenhum. Por isso é 
que a Ordem dos Médicos é uma defenso-
ra do seu Código Deontológico. E no Có-
digo Deontológico está escrito – e é aquilo 
que nós, como médicos, aceitamos para a 
nossa vida – que nos é vedada a eutaná-
sia, a distanásia e o suicídio assistido. Isto 
são balizas referenciais, valores de há 2500 
anos, que são, para nós, absolutamente re-
levantes”, frisou Margarida Neto. Para esta 
médica psiquiatra, “se dúvidas houvesse so-
bre a relevância do valor de defesa da vida, 
também nunca como agora, com a pande-
mia, esse valor foi respeitado e reconhecido 
pela generalidade da população”. “Não bas-

ta bater palmas aos profissionais de saúde. 
Acho que as pessoas perceberam qual era o 
papel dos médicos, que tudo darão, mesmo 
fisicamente, até às últimas consequências 
deles próprios, com a dificuldade, o risco, o 
desgaste físico e psicológico que isso com-
porta, de defender a vida. O que nós apren-
demos é que a carreira médica, a carreira de 
um profissional de saúde, de enfermagem e 
dos próprios auxiliares é defender a vida e 
tudo dar para o fazer”, reforçou.

“Em Portugal ainda
 preservamos a vida”
Para a presidente do Núcleo de Lisboa dos 
Médicos Católicos, o valor da vida saiu 
reforçado com a pandemia do novo coro-
navírus. “Quando a população aceita o seu 
confinamento e percebe que esta é a for-
ma de parar o vírus – portanto, proteger os 
mais vulneráveis, que são os idosos –, nós 
viemos todos para casa, pusemos em risco 
a economia, porque um valor mais alto se 
levantou, que é a vida dos nossos idosos. E 
se todos contribuímos para isso, de alma 
e coração, pelo menos no tempo do con-
finamento, como é que agora não o conti-
nuamos a fazer?”, questionou Margarida 
Neto. Neste sentido, “se perguntar a uma 
pessoa se o valor do idoso é importante e 
é relevante, eu acho que, em Portugal, se 
continuará a dizer que sim, que é”. “Nou-
tros países que têm a eutanásia legalizada, 
não direi a mesma coisa. A Suécia, ao não 

promover o confinamento, tendo muito 
mais mortos do que Portugal, parece não 
se importar com a morte dos idosos em 
lares. Mas nós continuamos a importar-
-nos. Portanto, nós somos um país que, a 
meu ver, preserva a vida e não tem, cultu-
ralmente, uma cultura da eutanásia. E por 
isso aceitou este sacrifício do confinamen-
to e este sacrifício social e económico que 
está para vir. Isso significa que em Portu-
gal ainda preservamos a vida. E oxalá as-
sim seja, porque os países que legalizaram 
a eutanásia talvez respeitem menos isto. 
Ao legalizar a eutanásia, fica um lastro 
de morte, fica uma cultura de morte, uma 
cultura de algum deixar andar, de que algu-
mas pessoas podem ser descartáveis, o que 
é muito perigoso”, alertou.

Humanizar o fim da vida
Neste programa em direto do ‘3 DICAS’, 
a presidente do Núcleo de Lisboa da 
AMCP foi ainda questionada sobre o que 
está por fazer para se humanizar o fim da 
vida, referindo “ser bem interessante essa 
pergunta”, e sublinhando que “não é só 
os cuidados paliativos”. “Nunca é demais 
lembrar que a maioria da população não 
tem acesso aos cuidados paliativos, que é 
o espaço e o lugar para humanizar o final 
de vida”, respondeu, sublinhando que “hu-
manizar o fim da vida é um trabalho que 
envolve uma multidisciplinaridade de si-
tuações, desde os lares, às nossas famílias”.

Para Margarida Neto, a pandemia “dei-
xou em aberto” uma situação que a pró-
pria “não conhecia”, a fragilidade dos lares. 
“Não conhecia a fragilidade da vida dos 
idosos deixada confiada aos lares, e isto 
é um papel que o Estado tem, depois de 
tudo isto passar, de olhar de outra manei-
ra. Porque muitas das coisas que se passam 
nos lares, e da morte dos idosos, tem a ver 
com os fracos recursos que os lares têm. E 
têm fracos recursos porque o Estado não 
investe nos lares, não paga diárias como 
deve ser, e, portanto, não é possível contra-
tar recursos humanos em quantidade sufi-
ciente para depois os nossos idosos serem 
suficientemente bem tratados”, referiu.
Esta médica psiquiatra destacou ainda 
as “palavras extraordinárias” do cardeal 
Tolentino, no dia 10 de junho. “Portugal 
tem que olhar para a forma como lida 
com os idosos, que seremos nós daqui a 
muito poucos anos. Esse é um desafio. Te-
mos o desafio da eutanásia, de não per-
mitir que ela aconteça, mas também te-
mos o desafio de cuidar bem dos nossos 
idosos, para sermos coerentes com aqui-
lo que estamos a viver, hoje. Espero que 
o Estado cuide e perceba que tem aqui 
um espaço a cuidar e a tratar muito me-
lhor”, lembrou Margarida Neto, presi-
dente do Núcleo de Lisboa da Associa-
ção dos Médicos Católicos Portugueses. 

texto por Diogo Paiva Brandão

  José Maria Seabra Duque   Margarida Neto
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No dia 19 de junho, dia do Sagrado Coração de Jesus, o Sector de Animação Vocacional do Patriarcado de 
Lisboa lançou um vídeo com o testemunho de vários sacerdotes da nossa diocese. Procurámos que toda 
a diocese rezasse neste dia, de forma muito particular, por todos os sacerdotes que Deus escolheu. Por 
isso, todos os sacerdotes respondiam à pergunta: “porque é que é importante rezar pelos sacerdotes?”. E 
foram muitos aqueles que responderam ao desafio: “rezo por si, senhor padre!”. O vídeo completo pode 
ser visto nos vários canais do nosso sector: 

• Instagram - https://www.instagram.com/vocacoeslisboa
• Facebook - https://www.facebook.com/vocacoeslisboa
• YouTube - https://bit.ly/2NJv32w

Concluímos o mês de junho com as 
Ordenações Sacerdotais no Mosteiro 
dos Jerónimos, momento sempre fes-
tivo para toda a Igreja. Agradecemos 
a Deus o dom destas vocações sacer-
dotais, e renovamos a nossa oração, 
para que Deus continua a despertar 
no coração de todos e de todas, o 
sentido vocacional próprio da nossa 
vida cristã.

Em junho lançámos a primeira 
newsletter do Setor de Animação 
Vocacional do Patriarcado de Lis-
boa. “Mostarda” - https://www.
vocacoeslisboa-mostarda.com - é 
o nome desta ferramenta de co-
municação dirigida sobretudo 
aos animadores vocacionais paro-
quiais. Nesta newsletter damos a 
conhecer a agenda e as atividades 
deste sector, assim como diver-
sos destaques de cariz vocacio-
nal. Disponibilizamos ainda alguns 
instrumentos que podem servir de 
apoio às atividades dos animado-
res vocacionais. Neste número em 
particular, partilhámos um “terço 
vocacional” que poderá ser supor-
te para a oração individual ou co-
munitária.

JORNADA DE ORAÇÃO PELA 
SANTIFICAÇÃO DO CLERO

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

1. O Papa Francisco apelou à unidade 
dentro e fora da Igreja. Na missa da Soleni-
dade de São Pedro e São Paulo, que celebrou 
na basílica vaticana nesta segunda-feira, 29 
de junho, considerou “inútil, e até chato, 
que os cristãos percam tempo a lamentar-
-se do mundo, da sociedade, daquilo que 
está errado”. E acrescentou, a propósito do 
exemplo dos apóstolos Pedro e Paulo: “As 
lamentações não mudam nada. Aqueles 
cristãos não culpavam, rezavam. (…) Não 
falavam por trás, mas com Deus. Hoje, po-
demos interrogar-nos: ‘Guardamos a nossa 
unidade com a oração? Rezamos uns pelos 
outros?’ Que aconteceria se se rezasse mais 
e murmurasse menos?”, questionou o Papa.
O apelo à oração é um convite também 
a rezar por quem governa. “Rezemos pe-
los governantes que precisam de oração. 
É uma tarefa que o Senhor nos confia. 
Temo-la cumprido? Ou limitamo-nos a 
falar?”, perguntou o Santo Padre. “Quando 
rezamos, Deus espera que nos lembremos 
também de quem não pensa como nós, de 
quem nos bateu com a porta na cara, das 
pessoas a quem nos custa perdoar. Só a 
oração desata as algemas, só a oração deixa 
livre o caminho para a unidade”, sublinhou.
Francisco quer uma Igreja onde “não são 
necessárias manifestações miraculosas, mas 
vidas que manifestam o milagre do amor 
de Deus. Não potência, mas coerência; não 
palavras, mas oração; não proclamações, 
mas serviço”.
Mais tarde, durante a oração do Angelus, o 
Papa afirmou que “a coisa mais importan-
te na vida é fazer da vida um dom. E isso 
aplica-se a todos: é para os pais em relação 
aos filhos e para os filhos em relação aos pais 

idosos”. E não só. É também “para aqueles 
que são casados e para aqueles que são con-
sagrados; aplica-se a todos os lugares, em 
casa e no trabalho e a qualquer pessoa próxi-
ma a nós”, acrescentou.

2. O Papa enviou uma mensagem à As-
sociação Católica de Imprensa dos Estados 
Unidos e Canadá, destacando os desafios de 
“informar e unir” para vencer “as doenças do 
racismo, da injustiça e da indiferença”. “É es-
sencial a missão dos meios de comunicação 
para manter as pessoas unidas, encurtando 
distâncias, fornecendo as informações ne-
cessárias e abrindo as mentes e os corações 
à verdade. As nossas comunidades precisam 
dos meios de comunicação para informar 
e unir”, referiu Francisco, desejando que os 
meios de comunicação sejam capazes de 
“construir pontes, defender a vida e derrubar 
muros, visíveis e invisíveis, que impedem o 
diálogo sincero e a verdadeira comunicação”.
O Papa espera ainda que os media possam 
ajudar “as pessoas, sobretudo os jovens, a 
distinguir o bem do mal, a fazer julgamen-
tos corretos, baseados numa apresentação 
clara e imparcial dos factos, a compreen-
der a importância do compromisso com a 
justiça, a concórdia social e o respeito pela 
casa comum”.

3. Georg Ratzinger, o irmão mais velho 
do Papa emérito, morreu esta quarta-feira, 
1 de julho, em Regensburg, cidade alemã 
onde viveu a maior parte da sua vida. Com 
96 anos e doente há algum tempo, Georg 
Ratzinger recebeu há duas semanas a visi-
ta de Bento XVI, que se deslocou à Baviera 
para se despedir dele. Joseph Ratzinger per-

de, assim, o último membro da sua família. 
Os dois irmãos, ordenados sacerdotes no 
mesmo dia, sempre se mantiveram próxi-
mos, mesmo após a eleição de Bento XVI.
Em 22 de agosto de 2008, ao receber a ci-
dadania honorária de Castelgandolfo, Ben-
to XVI afirmou, referindo-se ao seu irmão, 
com quem passava férias regularmente: 
“Desde o início da minha vida, o meu irmão 
sempre foi para mim não só um companhei-
ro, mas também um guia fiável. Ele foi para 
mim um ponto de orientação e referência, 
pela clareza e determinação das suas deci-
sões. Ele sempre me mostrou o caminho a 
seguir, mesmo em situações difíceis”.
Por sua vez, Georg Raztinger, no seu livro ‘O 
meu irmão e eu’, recordou: “Éramos ambos 
acólitos e ajudávamos na missa. Ficou logo 
claro, primeiro para mim e depois para ele, 
que a nossa vida seria ao serviço da Igreja”. 
Quando Joseph foi eleito Papa, em 2005, 
Georg comentou: “Devo admitir que não 
esperava e até fiquei um pouco preocupa-
do. Tendo em conta os seus compromissos, 
compreendi que a nossa relação teria de ser 
muito reduzida. Em todo o caso, por detrás 
da decisão humana dos cardeais está a von-
tade de Deus, e a ela devemos dizer que sim”.

4. O Papa Francisco ofereceu 35 ven-
tiladores a países afetados pela pandemia 
covid-19 onde o sistema de saúde está em 
“maiores dificuldades”. Num comunicado de 
imprensa da Esmolaria Apostólica, o ‘braço 
da caridade’ do Papa, é afirmado que Fran-
cisco expressa a sua proximidade para com 
os países atingidos pela pandemia oferecen-
do, através das Nunciaturas Apostólicas, os 
respiradores de emergência. De acordo com 

o Vaticano, os ventiladores foram oferecidos 
para o Haiti (4), República Dominicana (2), 
Bolívia (2), Brasil (4), Colômbia (3), Equa-
dor (2), Honduras (3), México (3), Venezue-
la (4), Camarões (2), Zimbábue (2), Ban-
gladesh (2) e Ucrânia (2).

5. Publicado em várias línguas, com 300 
páginas e 23 capítulos, o novo Diretório 
para a Catequese é dirigido especialmen-
te aos bispos e a todos os envolvidos na 
transmissão da fé, incluindo aos catequistas 
espalhados pelo mundo. Este documento, 
publicado dia 26 de junho pelo Vaticano, 
é o resultado de muito tempo de trabalho 
e de uma vasta consulta internacional que 
envolveu todas as conferências episcopais.
Na apresentação deste novo documento 
coordenado pelo Conselho Pontifício para 
a Promoção da Nova Evangelização, o seu 
presidente, D. Rino Fisichella, justificou 
que “o processo de inculturação que ca-
racteriza de modo particular a catequese, 
sobretudo nos nossos dias, obrigou a uma 
atenção particular na composição deste 
novo Diretório”. E perante o fenómeno 
da cultura digital, “a Igreja está diante de 
um grande desafio, que se impõe como 
global e que obriga todos os que têm res-
ponsabilidades na formação a evitar sub-
terfúgios”, acrescentou.
O novo documento estruturado em três 
partes, aborda múltiplos temas como a 
formação dos catequistas, os diversos tipos 
de linguagem, o papel da família, o acolhi-
mento e a inclusão, a realidade dos pobres, 
o pluralismo cultural e religioso, as questões 
da ciência e bioética, a conversão ecológica 
e a realidade do trabalho e empenho social.

1. 2. 5.

4.

3. 

Menos lamentações e mais orações, é o pedido do Papa Francisco aos cristãos. Na semana em que o Papa 
falou da imprensa, morreu Georg Ratzinger, irmão de Bento XVI, o Papa Francisco ofereceu 35 ventiladores 
e o Vaticano publicou o novo Diretório para a Catequese.

“Que os cristãos não percam tempo a lamentar-se do mundo”
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o ensino porque era melhor nessa área. 
É por isso que sou professora…” Hoje, 
Teresa dá aulas às jovens que sonham 
também seguir a vida religiosa, mas tam-
bém às crianças na escola primária, no 
secundário e até na universidade. Apesar 
de tantas aulas, sobra-lhe sempre tem-
po para acompanhar as outras irmãs nas 
visitas a casa das pessoas nas aldeias en-
cravadas no meio das florestas. “A nossa 
prioridade é trabalhar com as famílias. 
Durante as nossas visitas, rezamos com 
elas…” A estatística que mostra a Libé-
ria como um dos 10 países mais pobres 
do mundo está escancarada nas casas das 

pessoas que as irmãs fazem questão de 
visitar todos os dias.

Viver para os outros
A presença destas irmãs é essencial na Libéria. 
Elas levam esperança mesmo quando a vida 
continua ensombrada por todos os fantasmas. 
Até o da guerra. O combate à pobreza é, hoje 
em dia, a batalzha principal deste país que é 
considerado o pulmão de África. A Irmã Te-
resa vive para os outros. Não sendo enfermei-
ra, como chegou a sonhar, tem curado muitas 
enfermidades ao longo da vida: a tristeza, o 
desânimo e a frustração de quem sente a vida 
armadilhada pela fome, pela doença e pela 

Num retrato breve da Libéria cabem quase 
todos os fantasmas: a pobreza, a violência, 
a guerra, as doenças e a morte. A esperan-
ça média de vida praticamente não ultra-
passa os 45 anos. É terrível. A morte pare-
ce ensombrar tudo e todos. Está presente 
em todas as esquinas, em todos os lugares. 
Quando o mundo festejou a passagem de 
milénio, a Libéria estava em guerra. A mais 
temível de todas: a guerra civil. Foram trin-
ta anos de violência que não desapareceram 
mesmo depois de as armas se terem calado. 
Há cicatrizes que falam com uma eloquên-
cia que não se encontra nas palavras. Quase 
metade da população da Libéria é analfa-
beta e subnutrida. A guerra foi apenas uma 
das tragédias que aportou a este país afri-
cano, o único que não foi colonizado por 
nenhuma nação europeia.

A graça de Deus
Além da guerra, do cortejo de horrores da 
violência extrema que se imagina quando 
um povo pega em armas contra si próprio, 
houve o Ébola, uma temível epidemia que, 
na verdade, nunca foi totalmente erradica-
da. E agora, há também o coronavírus. É 
demasiado. Parece demasiado. No entanto, 
há quem consiga olhar para tudo isto sem 
desanimar. A Irmã Teresa olha sempre para 
o futuro mesmo quando está a falar do pas-
sado. “Nos últimos trinta anos o nosso país 
passou por uma guerra civil devastadora e 
uma epidemia terrível de Ébola. Contu-
do, os últimos anos deram-nos esperança 
de que tudo irá melhorar com a graça de 
Deus.” Teresa pertence à congregação das 
Irmãs da Sagrada Família. É ela que nos 
abre a porta da casa de formação onde vive 
e trabalha, numa pequena aldeia rodeada 
de floresta.

Pobreza escancarada
No início, quando ainda andava a tentar 
escutar Deus até no próprio silêncio, Te-
resa tinha um sonho. Queria ser enfer-
meira. A mestra das noviças levou-a, no 
entanto, para outro caminho. Devia ser 
professora. “Ela dizia que eu devia ir para 

morte. A todos os que andam tristes, a Irmã 
Teresa oferece-lhes a esperança que lhe nasce 
no coração e que a faz sorrir contagiando os 
outros. O trabalho da congregação das Irmãs 
da Sagrada Família é apoiado directamen-
te pela Fundação AIS. “Acreditamos que as 
nossas visitas ajudam as famílias a estar mais 
perto de Deus”, diz-nos, sempre sorrindo, a 
Irmã Teresa. “Tudo isto é possível graças a si! 
Obrigado AIS!”

texto por Paulo Aido,
Fundação Ajuda à Igreja que Sofre

A história de Teresa, uma religiosa num dos países mais pobres do mundo 

A Irmã do sorriso
Sonhava ser enfermeira, mas acabou por tratar mais das almas do que dos corpos. 
Teresa é professora e irmã. Vive para os outros. Apesar da situação tão difícil em que 
se encontra o seu país, a Libéria, acredita que tudo vai melhorar. Talvez por isso, pela 
certeza que lhe enche o coração, a Irmã Teresa oferece a todos os outros o melhor 
de si. A começar pelo sorriso franco e aberto...

www.fundacao-ais.pt | 217 544 000

  
  

  
  

“Acreditamos que as nossas visitas ajudam as famílias 
a estar mais perto de Deus”, conta a Irmã Teresa. “Tudo isto é possível graças a si. Obrigado AIS”

A Ir. Teresa dá aulas às crianças na escola primária, no secundário e até na universidade.
A presença das Irmãs da Sagrada 
Família é essencial na Libéria.

Gostaria de apoiar o trabalho da Irmã Teresa junto dos mais pobres da Libéria? Des-

cubra como em www.fundacao-ais.pt, ou ligando para 217 544 000. Em nome de 

todos os que procuram secar as lágrimas de Deus na terra, muito obrigado!
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CD: ‘Torres Vedras: 
O Órgão Histórico da 
Igreja da Misericórdia’
O CD ‘Torres Vedras: O Órgão His-
tórico da Igreja da Misericórdia’ foi 
lançado no passado Domingo, 28 de 
junho, num concerto em streaming no 
Facebook do Teatro-Cine de Torres 
Vedras. “No ano em que a Santa Casa 
da Misericórdia de Torres Vedras ce-
lebra os seus 500 anos de existência, 
este trabalho discográfico representa 
os 12 anos de atividade deste órgão de 
tubos de 1773, construído por Bento 
Fontanes (restauro em 2008 por Di-
narte Machado), importante organei-
ro galego do século XVIII, recriando 
as sonoridades e práticas musicais da 
época. Obras de Domenico Zipoli 
(1688- 1726), Carlos Seixas (1704-
1742) ou Tomaso Albinoni (1671-
1750), são apenas alguns dos compo-
sitores apresentados neste disco, que 
apresenta também a paisagem sonora 
de um Portugal, fortemente influen-
ciada pela cultura italiana de então”, 
salienta uma nota. 
Informações:
www.fsbmusique.com/boutique-cd

À PROCURA DA PALAVRA

DOMINGO XIV COMUM
“Vinde a Mim, todos os que andais cansados e oprimidos, 
e Eu vos aliviarei.”

Mt 11, 28

Inventar beleza pelo P. Vítor Gonçalves

SIGLAS | CEC - Cânticos de Entrada e Comunhão, vol. I-II, Secretariado Nacional de Liturgia | CN - Cantoral Nacional para a Liturgia, Secretariado Nacional de Liturgia – Serviço Nacional de 
Música Sacra, Fátima 2019. 
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SUGESTÃO CULTURAL

Certamente já nos encontrámos em 
situações que considerámos insupor-
táveis, com inimigos por todo o lado 
e tentados a desistir. Pensávamos que 
sabíamos tudo e podíamos tudo e, 
inesperadamente, ou fruto de esco-
lhas erradas, tudo se virou contra nós. 
Lembro a história daquele rei a quem 
um grande sábio tinha dado um anel 
que o ajudaria na maior das aflições. 
Um dia, cercado de inimigos por todos 
os lados, foi-lhe então possível girar 
a pedra do anel e ler o conselho que 
estava escrito debaixo dele: “Também 
isto há-de passar”! Mas enquanto não 
passa, o que fazer?
Francesco Alberoni no livro “A espe-
rança”, escreve, a dado momento, 
sobre a importância de inventar. E 
diz que, para isso, é preciso cultivar-
mos cinco qualidades. A primeira é a 
da “aceitação, até ao fim, da ideia de 
que nem sempre se pode conservar o 
passado, nem sequer ajustá-lo, e de 
que é preciso abandonar um dado 
modo de vida e de pensar.” É talvez a 
mais difícil, porque é nega às expec-
tativas e põe em causa as seguranças 

habituais. Depois, é preciso “desen-
volver uma atitude positiva em rela-
ção à vida, em direcção ao futuro”. 
Trata-se da esperança, o movimento 
de nos abrirmos para diante, como 
uma “autoviolência criadora”. A ter-
ceira qualidade é “saber ver o que 
outros realizaram” em contextos se-
melhantes ao nosso, e descobrirmos 
“que o mundo é incrivelmente rico e 
oferece-nos infinitas possibilidades”. 
Trata-se de abrir a mente e o olhar.  
Em seguida vem a “humildade”, pois 
“é necessário também abrir o nosso 
coração. Porque, muitas vezes a so-
lução está debaixo dos nossos olhos 
e nós não a vemos por uma questão 
de preguiça ou por presunção.” Por 
fim, é preciso cultivar “a procura 
do ponto essencial. Cada problema, 
mesmo o mais complexo, tem sempre 
um nó crucial.”
Sabemos pouco deste futuro que jul-
gávamos linear e sem grandes sobres-
saltos. O dia a dia tornou-se critério 
para viver com mais autenticidade 
o que somos e temos. “O pão nosso 
de cada dia” é de uma evidência in-

terpeladora. E ganha maior sentido o 
convite de Jesus a “ir ter com Ele” e a 
aprender d’Ele, que é “manso e humil-
de de coração”. Não para nos oferecer 
soluções mágicas, mas para inventar-
mos caminhos novos de humanidade. 
Não para cruzar os braços, mas para 
descobrir com Ele, por entre os obstá-
culos que não mudam de um momento 
para o outro, os pequenos passos das 
necessárias mudanças em nós. Sim, 
pois com Ele abandonamos a tentação 
fácil do “salve-se quem puder” e pas-
samos a criar todas as possibilidades 
de “salvar quantos pudermos”. 
No meio das dificuldades parece es-
tranho falar em beleza. Alberoni diz 
que “a beleza permite-nos ajuizar”: a 
grandeza das civilizações manifesta-
-se na beleza da arte que deixaram. 
Distanciados ainda mais sede temos 
da beleza de numerosas manifesta-
ções artísticas, não é verdade? Por 
entre os perigos que vivermos não 
esqueçamos as palavras de Dostoié-
vski: “Seguramente não podemos vi-
ver sem pão, mas também é impossí-
vel existir sem beleza.”

DOMINGO XV DO TEMPO COMUM – A (12 DE JULHO) 

CÂNTICO

Eu venho, Senhor, à vossa presença 

Deus abençoou a nossa terra 

A semente é a palavra de Deus 

Felizes os que moram em vossa casa 

Quem come a minha carne… permanece 

Quero bendizer-Vos 

COMPOSITOR

A. Cartageno 

M. Luís 

C. Silva 

P. Miranda 

M. Simões 

A. Cartageno 

CEC II 77 

CN 350 

CEC II 79 

CN 488 1 

CEC II 167 

CN 850 

FONTEUSO LITÚRGICO 

Entrada 

Ofertório 

Comunhão / Ofertório 

Comunhão / Pós Comunhão 

Comunhão 

Pós Comunhão / Final 
1 Versão completa: https://ocantonaliturgia.blogspot.com/2013/02/as-aves-do-ceu.html 
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Tweets da Semana

Papa Francisco @Pontifex_pt

“Hoje recordamos os primeiros márti-
res da Igreja de Roma. Eles entregam-
-nos uma herança a preservar e imitar: 
o Evangelho do amor e da misericórdia. 
Os mártires cristãos de todos os tempos 
são homens e mulheres de paz, não obs-
tante as perseguições.”

30 de junho

“Na festa dos dois Apóstolos Pedro e 
Paulo, gostaria de partilhar duas pala-
vras-chave: unidade e profecia. O Senhor 
pergunta a cada um de nós: «Queres ser 
construtor de unidade? Queres ser pro-
feta do meu céu na terra?» Ganhemos a 
coragem de Lhe dizer: «Sim, quero!».”

29 de junho

“A gratidão generosa de Deus Pai leva 
em consideração até mesmo o menor 
gesto de amor e serviço prestado aos 
irmãos. Jesus ensina-nos isso no #Evan-
gelhodeHoje (Mt 10,42).”

28 de junho

“Como Deus nos chega em Cristo, assim 
Cristo chega aos outros através de nós, 
quando somos realmente seus.”

29 de junho

“Se as coisas não são como nós pensá-
vamos, continuemos nelas com Deus. E 
depois serão como Deus as reconstrói. 
É uma atitude nova que implica que es-
tejamos constantemente na oração que 
Cristo nos ensinou.”

28 de junho

D. Manuel Clemente @patriarcalisboa

Editorial

PENSAR A VIDA PELA VIDA
P. Nuno Rosário Fernandes, diretor
p.nunorfernandes@patriarcado-lisboa.pt

“Enquanto os médicos lutam para salvar vidas, 
querem pôr médicos a contrariar o juramento que 
fazem de salvar vidas. São muitos contrassensos, 
e só com o tempo vamos perceber o modo como o 
novo vírus está, ou não, a mudar o modo de pensar 
a vida pela vida.”

ção conjunta com outras entidades. É 
curioso que, numa altura em que se 
fazem esforços para lutar pela vida, 
procuram-se encontrar formas de ter-
minar com a vida. Enquanto se diz 
que os idosos devem ficar resguar-
dados em casa, porque são grupo de 
risco, quer-se chegar a um projeto de 
lei que preveja a eutanásia. Enquan-
to os médicos lutam para salvar vidas, 
querem pôr médicos a contrariar o ju-
ramento que fazem de salvar vidas. 
São muitos contrassensos, e só com o 
tempo vamos perceber o modo como 
o novo vírus está, ou não, a mudar o 
modo de pensar a vida pela vida.

pode ser importante. 
No meio desse ruído, enquanto se 
fazem esforços e sacrifícios para de-
fender e proteger a vida de todos e 
cada um, na Assembleia da Repúbli-
ca corre o processo que poderá levar 
à despenalização daquilo a que cha-
mam morte medicamente assistida, o 
mesmo é dizer ‘eutanásia’. No dia em 
que fechamos esta edição, e confor-
me noticiámos durante a semana, no 
programa ‘3 DICAS’, a Associação dos 
Médicos Católicos Portugueses foi 
recebida pela Comissão Parlamentar 
de Assuntos Constitucionais, Direitos, 
Liberdades e Garantias, numa audi-

Por estes dias, motivado pela dificul-
dade que algumas pessoas têm em 
fazer uso da máscara social, questio-
nei a assembleia celebrante que tinha 
à minha frente: “Sabem para que ser-
ve o nariz?”. Logo alguém, quase que 
em surdina ou com medo de uma res-
posta que seria tão óbvia, diz: “Para 
respirar”. “Não!”, repostei. “Serve 
para segurar a máscara”. Como é na-
tural, a gargalhada surgiu e, logo de 
seguida, continuámos a celebração, 
mas o efeito pretendido aconteceu. 
Quem não tinha máscara bem colo-
cada, ou quem simplesmente ‘fingia’ 
usar máscara, corrigiu a sua posição. 
Mas, de facto, essa é a grande difi-
culdade de hoje, neste novo normal 
de que agora tanto se fala. Estamos 
diante de uma pandemia que afeta a 
todos, e não só alguns, como alguns 
podem pensar. E porque afeta todos, 
precisamos, todos, de contribuir para 
este combate silencioso.
O vírus é, também ele, silencioso, mas 
provoca muitos efeitos ruidosos que 
acabam por ofuscar tudo o resto que 


