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Oeiras vai restaurar Capela de 
São João Baptista, em Linda-a-Pastora
O Município de Oeiras vai financiar os trabalhos de restauro e de 
conservação da Capela de São João Baptista, que a autarquia apeli-
da de “vex-libris de Linda-a-Pastora”, num valor “até ao montante 
estimado de € 150.000,00”. “Este apoio que será disponibilizado 
pela autarquia à Fábrica da Igreja Paroquial de São Miguel Arcanjo 
de Queijas, foi aprovado pelo Executivo Municipal e será prestado 
mediante a celebração de um protocolo entre as duas entidades”, 
revela o site da Câmara Municipal de Oeiras, numa nota publicada 
no passado dia 6 de julho. Segundo a autarquia liderada por Isaltino 
Morais, “a Capela requer uma intervenção de conservação, restauro 
e resolução de anomalias no edificado, incluindo a arte integrada”.
A Capela de São João Baptista remonta, “segundo se crê, ao sécu-
lo XVI” e é “reconhecida no Plano de Salvaguarda do Património 
Construído e Ambiental do Concelho de Oeiras”, acrescenta a nota.
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Programa ‘3 DICAS’ destacou que a 
vida das pessoas com deficiência “é um 
dom”. Emissão deu a conhecer o Servi-
ço Pastoral a Pessoas com Deficiência 
do Patriarcado de Lisboa e apresentou 
“boas práticas” numa família, numa 
paróquia e num movimento. pág.06

‘3 DICAS’

“PRECISAMOS DAS PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA  
PARA CRESCER”
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oa“PARA QUE OS FIÉIS CRESÇAM NA SANTIDADE”
Cardeal-Patriarca de Lisboa publica decreto de nomeações para o ano pastoral 2020/2021. pág.05
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P. Nuno Rosário Fernandes
A pandemia e as fronteiras do coração

Faleceu o cónego João 
Rocha, antigo colabo-
rador direto do Cardeal 
Cerejeira | pág.05

Testemunho –  
“O Matrimónio é o 
primeiro filho do Casal” 
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Papa Francisco reforça 
apelo a cessar-fogo glo-
bal e imediato | pág.09

“EVANGELIZAR E PROPOR A FÉ 
NO MUNDO SECULARIZADO”
O padre Tiago Neto, diretor do Sector da Catequese de Lisboa, explica o novo Diretório para a Catequese, 
apresentado recentemente pelo Vaticano e que “põe a Igreja em dinâmica de saída”. pág.02
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Pós-confinamento – tempo de Missão

Isilda Pegado
URGÊNCIA? Autorização  
para matar por Eutanásia



  Joaquim Lourenço (terceiro, da esquerda para a direita) é o chefe da Equipa  
da Boa Vontade, da Paróquia de Alcântara, que foi criada há 25 anos
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  Joaquim Lourenço (terceiro, da esquerda para a direita) é o chefe da Equipa  
da Boa Vontade, da Paróquia de Alcântara, que foi criada há 25 anos

Padre Tiago Neto, diretor do Sector da Catequese de Lisboa

“ESTE NOVO DIRETÓRIO PARA A CATEQUESE 
PÕE A IGREJA EM DINÂMICA DE SAÍDA”
O novo Diretório para a Catequese, apresentado recentemente pelo Vaticano, quer orientar 
a ação catequética para “aquilo que é a sua tarefa: evangelizar e propor a fé”, garante, em 
entrevista ao Jornal VOZ DA VERDADE, o diretor do Sector da Catequese do Patriarcado de 
Lisboa. Em jeito de balanço, o padre Tiago Neto revela como decorreu a catequese durante 
o tempo de confinamento e sublinha o envolvimento das famílias neste período.
entrevista e fotos por Filipe Teixeira

Qual a principal novidade trazida pelo 
novo Diretório para a Catequese? O que 
motivou esta nova edição?
Em primeiro lugar, saúdo esta iniciativa de 
propor um novo Diretório para a Cateque-
se, particularmente porque ele se situa no 
contexto do 25.º aniversário do Catecismo 
da Igreja Católica, assinalado em 2017. Um 
diretório é sempre um texto muito contex-
tual, relacionado com a realidade que a Igre-
ja vive, em cada tempo. Depois do diretório 
de 1971, tivemos o de 1997, e, agora, este, 
que vem responder a algumas questões do 
tempo atual.
Neste documento, temos duas dimensões 
essenciais, de novidade e centralidade. Em 
primeiro lugar, é a relação que se estabele-
ce entre catequese e evangelização, ou seja, 
a centralidade no ‘kerygma’ – primeiro 
anúncio, como essencial na tarefa catequé-

tica. Habitualmente, estamos habituados 
a pensar o ‘kerygma’ na fase inicial do pro-
cesso de evangelização, mas o que vemos na 
Exortação Apostólica ‘Evangelii Gaudium’, 
do Papa Francisco – mas não só –, é que o 
‘kerygma’ trespassa tudo aquilo que são as 
etapas do processo de evangelização. Não 
há crescimento na fé sem ouvir de novo, e 
em qualquer e todas as circunstâncias, o pri-
meiro anúncio do Evangelho. Esta é a ideia 
central daquilo que é uma catequese evan-
gelizadora, orientada e centrada na evange-
lização e não tão relacionada com a iniciação 
sacramental – uma tónica muito presente no 
diretório anterior. Adquire grande relevân-
cia a categoria do encontro com Jesus Cristo 
como condição essencial da missão. A outra 
dimensão tem a ver com o esforço de incul-
turação da catequese no mundo atual. Os 
diretórios são contextuais e, neste diretório, 

No concreto, no dia-a-dia dos catequis-
tas, crianças e jovens, o que vai mudar?
Isso é uma pergunta difícil. Um diretório é 
sempre um texto que recolhe um caminho 
que a Igreja fez. Mais do que ser uma nas-
cente, é a foz de um grande caminho. Aqui, 
nós temos três dimensões essenciais. Em 
primeiro lugar, os documentos da Igreja 
que decorrem dos últimos Sínodos (Nova 
Evangelização, Família, Jovens). Depois, a 
questão das novas linguagens e, dentro das 
linguagens, a cultura digital. Por fim, existe 
também a dimensão missionária da cate-
quese, que a faz estar mais presente e ativa 
da proposta da fé cristã e no diálogo com o 
mundo. Creio que estas são as dimensões 
essenciais, mas também existem outras que 
dizem respeito, por exemplo, à identida-
de e formação do catequista, à centralida-
de da família e à catequese em contextos 
mais diversificados (os migrantes, o diálogo 
inter-religioso, as diferentes periferias hu-
manas). 

De que forma este Diretório para a Cate-
quese potencia o uso dos novos meios de 
comunicação digitais?
O diretório refere a questão da relação en-
tre a catequese e a cultura digital. No fun-
do, a palavra “meio” é uma palavra perigo-
sa, porque o mundo digital não é apenas 
um “meio”, é um ambiente onde nós vi-
vemos. Partindo da reflexão da Exortação 
Apostólica ‘Christus Vivit’, que resultou 
do Sínodo dos Bispos sobre os Jovens, o 
documento aponta para aquilo que são 
dimensões positivas deste continente di-
gital: o diálogo, o intercâmbio de expe-
riências, o acesso à informação... Já não se 
pode pensar a ação pastoral sem a presen-
ça da Igreja no mundo digital. Mas tam-
bém aí, a nossa mentalidade tem que mu-
dar, porque aquilo que se passa nas redes 
é a interatividade entre os intervenientes, 
em tempo real. Claro que podemos ter 
sites e coisas maravilhosas, com repositó-
rios, mas esta interatividade é um desafio 
que a catequese deve seguir.

existem alguns aspetos que dizem respeito à 
questão da globalização da cultura – e o que 
isso traz de desafios naquilo que é a forma 
como as pessoas se relacionam e convivem. 
Existe também a questão da cultura digital, 
dos desafios que apresenta e de como pode 
estar ao serviço da evangelização. 
Penso que este diretório é o primeiro de 
uma sociedade, de um mundo pós-cristão 
(no sentido clássico). A dimensão ‘keryg-
mática’ – que está presente neste documento 
– tem muito a ver não só com aquilo que 
se diz, mas com a forma como se entende 
aquilo que fazemos. Portanto, a catequese 
quer-se libertar daquilo que são as ‘amarras’ 
tradicionais da sua conceção e quer dar o sal-
to para aquilo que é a sua tarefa: evangelizar 
e propor a fé no mundo secularizado, já não 
cristão. Este é um diretório que põe a Igreja 
em dinâmica de saída. 

  O Diretório para a Catequese foi apresentado no dia 25 de junho, no Vaticano. O novo documento vai ser editado, em Portugal, 
pelo Secretariado Nacional da Educação Cristã e a apresentação está prevista ser realizada nas Jornadas Nacionais de Catequistas
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O diretor do Sector da Catequese, padre Tiago Neto, faz um balanço positivo da 
catequese em tempo de confinamento e revela que a “larga maioria” das paró-
quias manteve as iniciativas catequéticas através de novas formas de interagir e 
envolver as crianças e adolescentes e as suas famílias. 

A catequese foi possível durante este tempo de confinamento?
No primeiro balanço que fizemos, através de um questionário, constatámos que uma 
larga maioria das paróquias manteve a catequese durante este tempo. Os catequistas 
encontraram formas de continuar a catequese com os seus grupos e de interagir com as 
suas famílias. Outro ponto importante foi ver a importância que a catequese teve neste 
tempo como lugar de interpretação da pandemia à luz da fé cristã, ou seja, tivemos na 
catequese um exercício de interpretação da experiência que estamos a viver. Em tercei-
ro lugar, a função educativa dos pais no contexto da fé cristã. Aquilo que revelou esta 
pandemia é que muitos pais se aproximaram de Deus, através das atividades propostas.
No Patriarcado de Lisboa, em pareceria com Secretariado Nacional da Educação Cristã, 
lançámos também o projeto ‘Catequese em nossa casa’ [propostas de catequeses, em 
formato vídeo], servindo de complemento ao trabalho feito pelos catequistas. Teve 
como objetivo primeiro chegar às famílias e às crianças que não tinham a possibilidade 
de ter grupo de catequese. Claro que depois serviu também para todos utilizarem e foi 
um importante recurso. Os vídeos tiveram mais de 500 mil visualizações, divididos por 
48 episódios, ao longo de oito semanas.
A nível do Sector da Catequese, durante este período fizemos mais de 50 reuniões 
online com catequistas. Mantivemos as propostas formativas e fizemos muitas 
reuniões de avaliação junto dos diversos organismos de coordenação local, para 
procurarmos saber como as coisas estavam a decorrer. Estamos ainda a fazer uma 
formação para os coordenadores de projeto ‘Say Yes’, sobre a pedagogia de proje-
to, onde estão inscritos mais de 100 catequistas. 

Como irá decorrer a catequese a partir de setembro?
Já temos algumas indicações preparadas e que iremos, brevemente, partilhar 
com os catequistas. Temos que contar com este ‘abre e fecha’ durante este tem-
po que se aproxima, mas também já estamos mais preparados para isso. A ideia 
central que iremos propor aos catequistas é, em primeiro lugar, capacitá-los para 
utilizarem melhor as ferramentas digitais. Por isso, vamos desenvolver ações de 
formação sobre como gerir um grupo numa reunião online e que recursos utilizar 
para tornar os encontros mais interativos.
Para cada catequese, iremos também ter uma proposta de atividade, em casa, 
em que qualquer criança pode fazer, utilizando um meio digital. Vamos, por isso, 
manter a presença no digital, mantendo também a interatividade.
Outro objetivo, apesar de não sabermos o número de crianças em cada local, é o de 
propor uma alternância entre a catequese presencial, na paróquia, e a catequese 
online. Nesta alternância, e sempre que possível, deverá ser privilegiado o papel 
essencial da família. Iremos pensar em propostas concretas para valorizar a família 
e o seu papel evangelizador.

DURANTE A PANDEMIA, A “LARGA MAIORIA”  
DAS PARÓQUIAS MANTEVE A CATEQUESE
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... e que muito tem seguido, durante este 
tempo de pandemia...
É claro que esta situação de pandemia veio 
evidenciar essa realidade e potenciar muito 
desta interação digital, na hora. A grande 
maioria das paróquias conseguiu fazer um 
processo de integração no mundo digital 
nas suas práticas quotidianas, conjugan-
do os diferentes recursos com o encontro 
interativo. A maior parte jogou com essas 
duas dimensões. O mais importante – e o 
diretório aponta para isso – é que o digital 
proporcione experiências de fé, de encontro 
com Deus e com os outros. 

Este diretório vem influenciar a re-
novação dos catecismos utilizados em 
Portugal?
Claro que sim. Este diretório desafia-nos 
a que a catequese introduza novas lingua-
gens, nomeadamente a linguagem narrati-
va, a linguagem das artes, para além da lin-
guagem digital – de que já falámos. 
A linguagem narrativa tem muito a ver 
com a memória da fé, com o contar a his-
tória da fé. O acesso ao dogma da fé faz-se 
através da dimensão narrativa, do contar a 
história. Isto é determinante para a identi-
dade cristã.
A questão das artes aponta para a dimen-
são mistagógica, a que o Papa também 
faz referência na ‘Evangelii Gaudium’. 
A linguagem das artes, como linguagem 
acessível e compreensível, é determinan-

te para contactar com o mistério de Deus. 
Há também uma parte muito interessan-
te, que tem a ver com alguns desafios cul-
turais que são particularmente desafios 
antropológicos. Este diretório ajuda-nos 
a encontrar formas de dialogar com as no-
vas gerações, através das novas linguagens. 
Por exemplo, neste segundo ano do proje-
to ‘Say Yes’, numa das etapas, iremos tra-
balhar com os adolescentes a linguagem 
das artes, através da contemplação de um 
quadro de várias curas de Jesus. Também o 
projeto que iremos propor aos adolescen-
tes tem por base um texto sobre despor-
to. Aquilo que são as formas dos jovens e 
adolescentes viverem o seu dia a dia têm 
que entrar, necessariamente, na catequese. 
A catequese tem, hoje, um grande desafio 
que é ajudar as pessoas a serem pessoas. 
Isto é muito desafiante. 

Podemos então esperar novos catecis-
mos?
Não me cabe a mim decidir. No entanto, 
penso que, na lógica do ‘Say Yes’ – para a 
adolescência, haverá certamente novos ca-
tecismos, também com base neste diretório. 
Sendo este um texto para a Igreja universal, 
seria bom pensarmos as revisões dos ma-
teriais que temos, de acordo com as suas 
indicações e com as necessidades culturais 
do nosso tempo. O processo de revisão dos 
materiais catequéticos deveria ser um pro-
cesso permanente.
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Política e a Constituição a ficarem desa-
creditadas. Ao negar um direito Consti-
tucional (como tem feito anteriormente) 
o Parlamento tornaria a Iniciativa Popular 
de Referendo um mero “acto decorativo” 
(um bibelô) da Constituição.
10. O muito respeito que a Política, como 
a nobre arte de governar uma Sociedade 
deve ter, não se compadece com atitu-
des de “bric-á-brac”. Todos sairiam “mal 
na fotografia”. O Poder tem limites, e o 
normal funcionamento das Instituições é 
uma exigência Democrática.

1. Em plena Crise de COVID, em que o país 
vive questões de Saúde pública, económicas 
e sociais de grande gravidade, o Parlamento 
decidiu avançar com o processo legislativo 
que pretende legalizar a Eutanásia.
Porquê? Há uma urgência social para ma-
tar por Eutanásia? Quem? Em que cir-
cunstâncias?
2. A urgência é tal, que foi anunciado não 
haver tempo para ouvir todas as Institui-
ções que solicitaram audiência. Escolhe-
ram umas e negaram esse direito a outras. 
Remetendo para a chamada “audiência por 
escrito”. Isto é, as instituições são convida-
das a enviar um escrito, cujo destino pelo 
menos não suscita pedidos de esclareci-
mento dos Deputados… os Srs. Deputa-
dos já sabem… não têm nada a aprender 
com as Instituições que estão na Sociedade 
a cuidar de doentes, de pessoas em dificul-
dades? Ou não importa o que dizem Espe-
cialistas de renome?
3. Foi constituído um “Grupo de Trabalho” 
com apenas 1 ou 2 deputados de cada par-
tido, para que apenas alguns (poucos) de-
putados ouçam a Sociedade Civil. Discutir 
esta matéria na presença de toda a Comissão 
seria dar demasiada relevância ao tema?
4. Há urgência, e por isso, não se pode 

“perder tempo”, com esta “irrelevante” 
matéria da Eutanásia! Matar por Euta-
násia é Urgente? 
O Parlamento Inglês há mais de 15 
anos que discute a Eutanásia e até hoje 
não a legalizou. Na Europa só 3 países 
têm a Eutanásia legalizada. No Portugal 
de Pandemia a Eutanásia é urgente?
5. Até hoje, em Portugal, não é pública 
essa necessidade social.
Só a “ideologia da morte” sustenta esta 
urgência. Impondo à Sociedade uma lei 
que deixa cada vez mais desprotegidos os 
carenciados e débeis. Perante as dificul-
dades da doença e da solidão, o Estado 
oferece a morte. Com que urgência?
6. Será que o doente, rodeado desta men-
talidade de morte a pedido, não poder ter 
a esperança de ver nascer uma neta? Ou 
apenas a esperança de ver nascer mais 
um dia de sol? Ou a esperança de ter um 
medicamento mais eficaz?
7. Foi promovida a Iniciativa Popular de 
Referendo à Morte a Pedido (Eutanásia) 
– que em apenas 1 mês recolheu mais de 
95.500 assinaturas. Foi entregue no pas-
sado dia 18 de Junho ao Sr. Presidente da 
Assembleia da República.
8. A Iniciativa Popular de Referendo já 

foi objecto de “Parecer”, elaborado pelo 
Sr. Deputado António Filipe (PCP) que 
diz: “Em conclusão, a Comissão de Assun-
tos Constitucionais, Direitos, Liberdades e 
Garantias é de parecer que não existem im-
pedimentos constitucionais ou legais para 
que a iniciativa de referendo em referência 
seja admitida e para que prossiga a respec-
tiva tramitação nos termos da lei.” 
9. Resta-nos a Esperança de que esta Ini-
ciativa Popular tenha, por parte dos Srs. 
Deputados o respeito e a atenção que o 
Povo merece. Sob pena de ser a própria 

Isilda Pegado

URGÊNCIA? 
Autorização para matar por Eutanásia

O tempo de confinamento por causa do 
Coronavírus, que em parte passou e em 
parte continua, teve imensos desafios. O 
mais correcto é, de facto, dizer que tem sido 
um tempo desafiante em todos os campos 
da vida humana, quer no âmbito das famí-
lias e dos lugares de trabalho, quer no âm-
bito das instituições e até da Igreja. Nada 
ficou de fora. Entre os muitos aspectos da 
vida afectados, proponho olhar para o que 
diz respeito à fé, pois ela é central e está re-
lacionada com a vida no seu todo.
Pode ser útil comparar o confinamento 
com o tempo que Jesus passou no deserto 
logo após o baptismo e antes de dar iní-
cio ao ministério público. Diz São Lucas 
que Jesus esteve no deserto acompanhado 
e guiado pelo Espírito Santo (cf. Lc 4, 1), 
pelo que terá sido um tempo privilegiado 
de oração e certamente fundamental para 
o que se seguiria. É muito útil estar no de-
serto, como aconteceu com o Povo de Deus 

que, depois de sair do Egipto, passou nele 
quarenta anos para entrar com outra ma-
turidade na Terra Prometida. Nesse tempo, 
nem tudo foi fácil e nem sempre foram ca-
pazes de manter a fidelidade, mas no fim 
chegaram mais maduros. Assim, também 
para muitos de nós, estes dias, fechados em 
casa, foram e estão a ser um tempo de ama-
durecimento da fé com o Espírito Santo a 
indicar os passos a dar. Faz-nos lembrar o 
profeta Oseias que dizia que Deus levou o 
povo ao deserto para falar-lhe ao coração: 
“Eu mesmo a seduzirei, a conduzirei ao de-
serto e lhe falarei ao coração” (Os 2,16).
Mas o tempo de confinamento, como são 
os tempos de deserto, foi também um cam-
po de luta contra tentações. Não podemos 
esquecer que o próprio Jesus foi tentado no 
deserto. É verdade que Jesus venceu todas 
as invectivas do demónio; nós nem sempre 
o conseguimos! Contudo, graças à Sua Pás-
coa, podemos ser com Ele vencedores, ape-

sar de tantas vezes cairmos e precisarmos 
de ser levantados. Para isso a Igreja recebeu 
do Senhor o sacramento da confissão! 
Muitos houve, que neste tempo, luta-
ram, mas que, talvez por estarem menos 
preparados ou menos acompanhados, se 
afastaram da oração e da vida sacramen-
tal e acabaram por nem sequer sentir dela 
necessidade. Não há dúvida que era fácil 
cair na distração ou ficar embrenhado nas 
notícias, esquecendo aqueles alicerces que 
enchem a vida de alegria e que nascem da 
relação com Deus: a fé, a esperança e a ca-
ridade.
Por tudo isto, este Verão é um tempo espe-
cial de Missão. Pensando com ternura nos 
que viveram com mais dificuldades estes 
dias, sentimos que agora é tempo de vol-
tar a chamá-los. Como aliado, Deus conta 
com o coração humano, que nunca se sente 
saciado com as coisas deste mundo, nem 
sequer com os sonhos, e que em tempo 
de confinamento grita ainda mais alto por 
uma resposta. É verdade que mesmo para 
muitos que se afastaram da fé, este tempo 
trouxe ao de cima esta sede. Contudo isso 
não basta. Não basta procurar e sentir sede. 

Queremos encontrar uma resposta.
Jesus Cristo é a resposta, e Deus conta com 
aqueles que neste tempo aprofundaram a 
fé e estão mais seguros, para ir ao encontro 
dos que estão longe e dar-lhes a salvação. O 
anúncio do Evangelho aos que estão mais 
distantes acontece através dos que estão 
mais perto.
O método de Jesus é conhecido, Ele chama 
uns para irem ao encontro dos outros. “Fui 
Eu que vos chamei e vos designei, para que 
vades e deis fruto e o vosso fruto perma-
neça” ( Jo 15, 16). É urgente, para que não 
se perca o fogo que o Espírito acendeu nos 
corações de tantos, que ninguém se esqueça 
dos outros que precisam de ser ajudados a 
recuperar trabalho ou saúde, a reencontrar 
um sentido para a vida, a voltar para Deus.
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Lisboa /05
Casa do Oeste reinicia atividades
A Fundação João XXIII – Casa do Oeste, em Ribamar, Lourinhã, reabriu as 
suas atividades, como as semanas de estudo, as colónias e os campos de férias e 
o acolhimento de grupos paroquiais, sempre em cumprimento com as regras de 
segurança da DGS (informações: 261422790 ou geral@casadooeste.pt)

Aos 85 anos
Faleceu o cónego
João Rocha
Faleceu, no dia 6 de julho, o cónego João 
Rocha, de 85 anos, que, entre 1986 e 2000, 
foi pároco da Portela e, de 1999 a 2014, foi 
pároco de Santa Joana, Princesa. Natural de 
Lisboa, o sacerdote foi ordenado em 1960, 
na Sé Patriarcal, pelo Cardeal Cerejeira, de 
quem foi colaborador próximo.
A Missa exequial teve lugar dia 8 de julho, na 
Igreja da Portela, e foi presidida pelo Bispo 
Auxiliar D. Américo Aguiar, em represen-
tação do Cardeal-Patriarca, D. Manuel 
Clemente. A Missa de sétimo dia, tal como 
foi desejo do sacerdote falecido, vai ser cele-
brada na Basílica da Estrela, por ter sido o 
local onde presidiu à primeira Missa, nesta 
segunda-feira, 13 de julho, às 19h00.
Na próxima edição do Jornal VOZ DA 
VERDADE, não perca um artigo especial 
de duas páginas sobre a vida e obra do có-
nego João Rocha.

Eutanásia
O alerta para a “rutura
no dique da vida”
O Grupo de Trabalho Inter-religioso – Re-
ligiões-Saúde (GTIR) esteve no Parlamento 
e manifestou a preocupação aos deputados, 
pelo risco de se abrir uma “rutura no dique 
da vida” com a eutanásia. “Reafirmámos os 
nossos princípios e porque defendemos a 
nossa posição de que uma lei da eutanásia 
trará dificuldades e problemas, porque intro-
duzirá uma rutura no dique da vida”, explicou 
o padre Fernando Sampaio, representante da 
Igreja Católica neste grupo.
A Associação dos Médicos Católicos, presen-
te na mesma audição, reiterou “a sua absoluta 
oposição a todos os projetos Lei de Despena-
lização da Eutanásia apresentados”.

DOM MANUEL III, CARDEAL-PRESBÍTERO DA 
SANTA IGREJA ROMANA, DO TÍTULO DE SANTO 
ANTÓNIO DOS PORTUGUESES NO CAMPO DE 
MARTE, POR MERCÊ DE DEUS E DA SÉ APOSTÓLICA, 
PATRIARCA DE LISBOA.

Aos que este Decreto virem, saúde e bênção

O Bispo, princípio visível de unida-
de na sua Igreja, é chamado a edifi-
car incessantemente a Igreja particular 
na comunhão de todos os seus mem-
bros, e destes com a Igreja universal, 
vigiando para que os diversos dons e 
ministérios contribuam para a comum 
edificação dos crentes e para a difu-
são do Evangelho (ApS, 8), até que 
todos tenham alcançado a unidade da 
fé e do pleno conhecimento do Filho 
de Deus, o estado de Homem Perfeito, 
a medida da estatura, da plenitude de 
Cristo (Ef. 4, 13). Deve fazê-lo com 
amor de pai, do povo santo de Deus, 
juntamente com os presbíteros, cola-
boradores do Bispo no seu ministério, 
e com os diáconos (Pastor Gregis, 7). 
Assim, para que os fiéis cresçam na 
santidade pela celebração dos sacra-
mentos e vivam o mistério pascal (cf. 
cân. 387), HAVEMOS POR BEM 
NOMEAR:  
 
| PÁROCOS |

* P. Alberto de Oliveira Silva (Com-
boniano), Pároco de Nossa Senhora da 
Encarnação da Apelação e de São Tia-
go de Camarate, observado o estabele-
cido no cân. 682 §1.
* P. Alfredo Francisco Cardoso Plá-
cido, Pároco de Nossa Senhora da Pie-
dade de São Quintino e do Salvador 
do Mundo do Sobral de Monte Agraço, 
sendo dispensado dos anteriores ofí-
cios.
* P. Bartolomeu dos Mártires Furta-
do de Mendonça Teixeira da Mota, 
Pároco de Santa Engrácia e de São 
Francisco de Assis, na cidade de Lis-
boa.
* P. José Miguel Lourenço Ramos, 
Pároco de São Brás, sendo dispensado 
dos anteriores ofícios.
* P. José Samir Quisoboni Benavides, 
Pároco de Nossa Senhora da Visitação 
de Alvorninha e de Nossa Senhora da 
Piedade de Vidais, sendo dispensado 
dos anteriores ofícios.
* P. Juan Eduardo de Sousa Frei-
tas (moderador) e P. Manuel Ferreira 

Mendes (Salesianos), Párocos “in soli-
dum” de São Vicente de Alcabideche, ob-
servado o estabelecido no cân. 682 §1.
* P. Lúcio Lopes dos Santos, Pároco 
de Nossa Senhora da Purif icação de 
Alguber, de Nossa Senhora da Concei-
ção de Figueiros e do Divino Espíri-
to Santo do Painho, sendo dispensado 
dos anteriores ofícios.
* P. Manuel André José Charumbo, 
Pároco de Santo António dos Campelos 
e de Nossa Senhora Rainha do Mundo 
do Outeiro da Cabeça, sendo dispensa-
do dos anteriores ofícios.
* P. Miguel Romão Rodrigues, Páro-
co de Nossa Senhora de Fátima, Pare-
de.
* P. Paolo Ciampoli, Pároco de Santa 
Susana do Maxial, do Divino Espíri-
to Santo do Monte Redondo e de Nos-
sa Senhora da Ajuda e São Lourenço do 
Ramalhal, sendo dispensado dos ante-
riores ofícios. 
* P. Paulo Pereira Araújo (Diocese de 
Coimbra), Pároco de Nossa Senhora 
dos Anjos e de São Jorge de Arroios, na 
cidade de Lisboa.
* P. Pedro Miguel Roquete Tavares, 
Pároco de São Domingos do Reguengo 
Grande, sendo dispensado dos ofícios 
de Vigário Paroquial do Bombarral e 
de Vale Covo.
* P. Quintino Lourenço da Silva, Pá-
roco de Nossa Senhora da Purif icação 
da Sapataria.

| VIGÁRIOS PAROQUIAIS |

* P. Artur Luís Delgado Farinha Al-
ves, Vigário Paroquial de Nossa Se-
nhora da Anunciação da Lourinhã, de 
Santa Bárbara da Marquiteira e de 
Nossa Senhora da Saúde e São Sebas-
tião da Marteleira.
* P. Eduardo Alfredo Abril López, 
Vigário Paroquial de Nossa Senhora da 
Encarnação da Benedita, de São Tiago 
de Évora de Alcobaça e de Nossa Se-
nhora da Conceição de Turquel.
* P. Gonzalo Girón Palácios, Vigário 
Paroquial de Nossa Senhora da Penha 
de França, de Santa Engrácia e de São 

Francisco de Assis, na Cidade de Lisboa. 
* P. João Alberto Simão Amaral Ver-
gamota, Vigário Paroquial de São Pe-
dro de Alverca, de São Marcos do Ca-
lhandriz e do Divino Espírito Santo 
do Sobralinho.
* P. Mendo Saraiva de Refóios Paes 
de Ataíde, Vigário Paroquial de Nossa 
Senhora da Assunção e Ressurreição de 
Cristo de Cascais.
* P. Tomás de Albuquerque Emiliano 
Castel-Branco, Vigário Paroquial de 
Nossa Senhora do Rosário de Aveiras 
de Baixo e de Nossa Senhora da Puri-
f icação de Aveiras de Cima.

| CÚRIA DIOCESANA |
* P. Pedro Miguel Franco Lourenço, 
Diretor do Departamento da Liturgia

| DIÁCONOS |
* Diác. Rui António Lauer de Mes-
quita, Colaborador do Pároco de São 
Romão de Carnaxide e do Sector da Pas-
toral da Saúde.

Dispensamos de ofícios:
* O P. Fernando Antunes de Cima, de 
Pároco de São Brás.
* O P. Octávio Gil Morgadinho, de Pá-
roco na Parede.
* O P. Pedro Manuel Quintas Franco 
Nunes Pedro, de Pároco dos Anjos e de 
Arroios.
* O P. Pedro Nuno Lousão Monteiro, de 
Pároco de Santa Engrácia e de São Fran-
cisco de Assis, na cidade de Lisboa.
* O P. Ricardo Miguel Sousa Franco, de 
Pároco de Campelos e de Administrador 
Paroquial do Outeiro da Cabeça.
* O P. Rui Manuel Matos Cantarilho, de 
Administrador Paroquial de São Quin-
tino e do Sobral de Monte Agraço.

Lisboa, na Cúria Patriarcal, aos 6 de 
Julho de 2020.

† MANUEL, Cardeal-Patriarca
L+S
Cón. Jorge Manuel Tomaz Dias
Chanceler
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‘3 DICAS’ – Pastoral a Pessoas com Deficiência

“Precisamos das pessoas com deficiência 
para crescer. A vida é mais pobre se não es-
tivermos todos na Igreja. Este é o princí-
pio da Pastoral da Deficiência. Precisamos 
de todos”, salientou a coordenadora do 
Serviço Pastoral a Pessoas com Deficiên-
cia do Patriarcado de Lisboa. Na emis-
são em direto do ‘3 DICAS’ da passada 
segunda-feira, 6 de julho, Carmo Diniz 
sublinhou que “este serviço é novo” e está 
a começar um “caminho de integração”. 
“Sempre com essa nossa grande bandeira 
que é a valorização da pessoa com defi-
ciência”, reforçou.
Esta responsável lembrou depois o inqué-
rito às paróquias, realizado nos últimos 
dois anos, que foi apresentado em outubro 
passado e revelou como “várias paróquias 
se esforçam grandemente por encontrar 
condições logísticas, de acesso e de espa-
ço”, às pessoas com deficiência. “Há pes-
soas dedicadas ao acolhimento das pes-
soas com deficiência, na catequese, nos 
escuteiros, nos grupos ligados à paróquia”, 
observou.
Casada e mãe de cinco filhos (três rapari-
gas e dois rapazes, um deles portador de 
deficiência), Carmo Diniz testemunhou 
ainda que “há acolhimento nas paróquias 
às pessoas com deficiência”. “A Igreja é 
muito acolhedora. Está na sua raiz ser 
acolhedora, abrir o coração aos outros e 

dispor-se ao encontro. Há boas práticas 
e atrevo-me a dizer que dificilmente uma 
pessoa que se aproxime da Igreja seja re-
pelida e recusada por ela”, frisou.

Um guia “muito feliz”
O Patriarcado de Lisboa criou o Servi-
ço Pastoral a Pessoas com Deficiência 
em 2017. Carmo Diniz começa a colabo-
rar com esta pastoral no ano seguinte, em 
2018, e no início de 2019 assume a coorde-
nação. Além do referido inquérito – “que já 
estava bastante delineado, quando cheguei 
ao serviço” –, este ano e meio ficou ainda 
marcado pela elaboração de um guia para 
o acolhimento eclesial a pessoas com de-
ficiência, que chegou a todas as paróquias. 
“Uma ação que tivemos, e que foi bastante 
significativa, foi a adaptação e a tradução de 
um guia, chamado ‘Uma Igreja para todos’, 
realizado a partir de um documento feito 
na Arquidiocese de Madrid. Esse guia, de 
uma forma muito simples, dá indicações e, 
no texto original, foram as próprias pessoas 
com determinada deficiência – pessoas que 
tinham falta de visão ou de audição, etc. 
– que disseram como é que gostariam de 
ser acolhidas. Traduzimos, adaptámos à 
realidade portuguesa e conseguimos, feliz-
mente, imprimir de maneira a que existis-
se pelo menos um exemplar físico em cada 
paróquia, como símbolo e como presença. 

sistente social, um psicólogo ou um apoio 
material”. “Queremos ser úteis às famílias”, 
desejou, a terminar, Carmo Diniz.

“A pastoral do estar”
O diácono Fernando Magalhães, que está 
na Paróquia de Alfragide, é o assistente es-
piritual do Serviço Pastoral a Pessoas com 
Deficiência e esteve também no ‘3 DICAS’ 
para sublinhar a importância do acompa-
nhamento espiritual a uma pessoa com de-
ficiência. “Há um conjunto de fragilidades 
que acentuam a fragilidade da pessoa e que 
carecem de um escutar. Se há uma pastoral 
grande do silêncio e da escuta, é esta. Esta é 
uma pastoral do estar. Fundamentalmente 
é estar, o que pode passar por escutar, se-
guramente, mas é estar e é com essa pre-
sença que se vai, de alguma forma, acom-
panhando o caminho diverso das pessoas 
que a esta pastoral estão unidas. Não só as 
pessoas com deficiência, mas as suas famí-
lias, os seus cuidadores, os pais, as mães, os 
manos – os manos são uns seres importan-
tíssimos nesta pastoral – e os pastores, que 
também são seres determinantes neste pro-
cesso”, salientou este diácono permanente, 
observando que “esta é uma pastoral recen-
te no quadro da Igreja, mas, se remetermos 
aos Evangelhos, é uma pastoral arqueoló-
gica da Igreja”. “A deficiência está no âma-
go do Evangelho, está no coração de Jesus, 
completamente”, assegurou.
O diácono Fernando é pai de dois filhos, 
sendo que uma das filhas é portadora de de-
ficiência, e testemunhou como a pandemia 
trouxe desafios à família. “Tivemos a perce-
ção que tínhamos de adaptar uma série de 
coisas. A Ana Paula tem deficiência men-
tal, tem alguma capacidade de compreen-
são das coisas, mas tem uma capacidade 
de sublimação, de secundarização, muito 
reduzida. Portanto, explicar porque é que 
de repente íamos virar o mundo do avesso 
daquilo que ela gosta, que é andar na rua, 
conviver, relação social, beijos e abraços, na-
morado, tudo… De repente, íamos subver-
ter isto tudo ao contrário. Graças a Deus, 
tivemos um período de pandemia que foi 
uma coisa muito boa na nossa experiência 
de vida. A oração foi muito importante, o 
contacto com a instituição de raiz da Ana, a 
Cerci, foi um contacto muitíssimo impor-
tante, os telefonemas periódicos – modera-
dos, apesar de tudo! – ao namorado foram 

E fizemos também um pdf que está dispo-
nível para todos [https://bit.ly/guia_umai-
grejaparatodos]”, apontou esta responsável, 
revelando que, “pelo país, houve outras dio-
ceses que também, de modo próprio, im-
primiram e usaram” este guia. “Isso é muito 
bom, porque tem indicações muito práticas 
sobre o que fazer e, sobretudo, as linhas são 
sempre o dar tempo à relação e às pessoas, 
que é, no fundo, o segredo da relação en-
tre todos. Consideramos que este guia foi 
muito feliz”, assumiu.
De entre as atividades do serviço, Carmo 
Diniz destacou ainda a “celebração anual 
do Dia Internacional da Pessoa com De-
ficiência”. “O ano passado estivemos em 
Nova Oeiras e fomos muito bem acolhi-
dos, com um enorme entusiasmo, também 
pelo Centro Nuno Belmar da Costa, e pela 
Dra. Odete, que nos ajudaram a organizar a 
Eucaristia, que acontece no Domingo mais 
próximo de 3 de dezembro – o ano passado, 
por felicidade, foi o I Domingo do Adven-
to e fizemos uma grande festa, com direito 
a procissão e fanfarra. Foi muito bonito”, 
contou.
Com o confinamento, este serviço dio-
cesano “dispôs o seu e-mail” [pastoralda-
deficiencia@patriarcado-lisboa.pt] para 
“receber pedidos de ajuda de famílias que 
tenham pessoas com deficiência e que pre-
cisem de algum tipo de ajuda, desde um as-

“A PESSOA COM DEFICIÊNCIA TAMBÉM É PESSOA”
A coordenadora do Serviço Pastoral a Pessoas com Deficiência do Patriarcado de Lisboa, Carmo Diniz, considera 
que a Igreja e os cristãos “precisam de todos” para “crescer”. Programa ‘3 DICAS’ refletiu sobre esta (recente) 
pastoral na diocese e destacou que a vida das pessoas com deficiência “é um dom”.



Domingo, 12 de julho de 2020

‘3 Dicas’ /07

No final do ‘3 DICAS’, a 
coordenadora do Serviço 
Pastoral a Pessoas com De-
ficiência do Patriarcado de 
Lisboa, Carmo Diniz, dei-
xou as três dicas sobre esta 
temática e fez um convite 
especial a cada um.

AS ‘3 DICAS’

extremamente importantes para manter a 
estabilidade das relações e das emoções, e 
a comunidade do movimento ‘Fé e Luz’, à 
qual estamos mais ligados, teve momentos 
de uma presença muito intensa”, partilhou.
Atribui-se a deficiência a limitações, in-
capacidades, dependências, discriminação. 
Questionado sobre como é que se pode 
ver a pessoa que está por trás de todas estas 
barreiras, o diácono Fernando Magalhães 
sublinhou que “só se pode ver de uma ma-
neira: que é uma pessoa”. “E como qual-
quer pessoa, é um enorme dom de Deus. 
Ainda que alguém não queira ver as nossas 
pessoas com deficiência como um dom de 
Deus – porque pode não ter essa dimensão 
da fé –, se aprofundar um bocado a conver-
sa e, mais do que a conversa, o estar, vai per-
ceber o quanto estas pessoas são um dom. 
Mas é um dom na plenitude do termo: um 
dom pelo que são, um dom pelo que dizem, 
um dom pelo que nos mostram, um dom 
pela tenacidade, um dom pela fragilidade, 
um dom pela interpelação, um dom por 
tudo. É aqui que se percebe a plenitude da 
pessoa como dom. É a pessoa sem véus, é 
a pessoa sem filtro e isso é um dom para os 
dias de hoje, que interpela”, assegurou.

“Pastoral urgente e necessária”
A Paróquia de Nova Oeiras tem presente, 
no seu espaço geográfico, o Centro Nuno 
Belmar da Costa, da APCL - Associa-
ção de Paralisia Cerebral de Lisboa, com 

quem mantém uma relação que a “enrique-
ce imenso”. “Com o centro, fazemos uma 
pastoral do acompanhamento, e há uma 
grande afetividade, um grande carinho, um 
reconhecimento de cada um de nós. Temos 
três ou quatro celebrações eucarísticas por 
ano com estes irmãos, temos semanalmen-
te a equipa de visitadores que vai estando 
com eles e procura cuidar desta pastoral do 
encontro, dando prioridade à escuta e à va-
lorização do outro. Temos também a equi-
pa dos ministros da comunhão, que vai ao 
centro criar momentos de espiritualidade e 
levar a sagrada comunhão”, explicou, du-
rante o ‘3 DICAS’, o pároco, padre Nuno 
Westwood, recordando que durante a Visi-
ta Pastoral, em março passado, “o bispo [D. 
Joaquim Mendes] incluiu a passagem pelo 
centro e com eles rezou e gastou um tem-
po forte a falar”. “Foi muito interessante”, 
salientou.
O padre Nuno sublinhou ainda que esta “é 
uma pastoral urgente e necessária”. “Aqui, 
na paróquia, já vamos dando alguns passos, 
mas temos consciência de que há muito 
ainda a desenvolver e a melhorar. Isso para 
nós serve também de motivo para nos em-
penharmos cada vez mais e tentarmos criar 
um grupo, na área da Pastoral Social, que 
vá integrando estes irmãos, para que se sin-
tam acolhidos e incluídos na vida da comu-
nidade. Criámos espaços, nomeadamente 
rampas, que permitem o acesso às cadeiras 
de rodas, mas temos sobretudo que redes-

cobrir a importância destes irmãos como 
um dom e uma riqueza para comunidade 
e para a Igreja”, frisou.
Sobre o que falta fazer para uma integração 
plena das pessoas com deficiência na vida 
das comunidades cristãs, o padre Nuno 
Westwood referiu que, “escutando o diáco-
no, penso que falta perceber que o outro é 
um dom”. “Já na vida do dia-a-dia, perceber 
que cada pessoa é um dom é uma batalha 
interior muito grande, mas estes irmãos são 
de facto um dom muito grande”, garantiu.

“Falar mais da deficiência”
Miguel Costa Duarte é o fundador do gru-
po ‘Fé e Luz’ de São João do Estoril e es-
teve no ‘3 DICAS’, onde destacou que “as 
pessoas com deficiência também são pes-
soas”. “Não são outro tipo de pessoas, não 
são marginais, não são drogados, são pes-
soas normais só que têm deficiência, têm 
dificuldades”, alertou este leigo, de 44 anos, 
deixando o apelo a que “as pessoas abram 
os olhos para perceber a realidade das coi-
sas” e “entendam que não é por a pessoa 
com deficiência ter mais dificuldades que 
não é pessoa”. Aos políticos, Miguel Costa 
Duarte pediu para “falarem mais da defi-
ciência”. “É muito importante para a socie-
dade e para o povo, porque a pessoa com 
deficiência também merece um carinho es-
pecial e tem em seu redor pessoas tão amá-
veis e tão cuidadoras que cuidam de nós e 
nos ajudam e nunca desistem”, salientou.

Miguel, que é o mais velho de três irmãos, 
vive em Cascais e trabalha numa empresa 
de outsourcing, nas áreas da Saúde e Be-
leza. “Para mim, é ótimo e gosto de dar o 
meu melhor, para depois chegar ao fim do 
mês e receber o ordenado, que depois dou 
os meus pais para guardarem. É um traba-
lho de família, que já foi do meu avô e dos 
meus tios, e agora está o meu irmão e os 
meus primos mais velhos, mas somos to-
dos muito unidos”, partilhou, a propósito 
da sua experiência laboral.
Sobre o grupo ‘Fé e Luz’ de São João do 
Estoril, Miguel Costa Duarte referiu que 
no início eram “um grupo pequeno”, mas 
“a pouco e pouco foi aumentando”. “Esta-
mos todos cada vez mais unidos, mesmo 
com a pandemia conversamos por Zoom, 
por telefone, por mensagens. Nunca esta-
mos sozinhos, estamos sempre acompa-
nhados por todos e estamos sempre dispo-
níveis para tudo, a mil por cento”, garantiu, 
lembrando que a missão do movimento é 
“ajudar as pessoas com deficiência, conver-
sar uns com os outros, fazer partilhas, sair”. 
“O convívio, para nós, é importante e cus-
tou muito, durante a pandemia, não termos 
convívio”, observou, mostrando esperança 
no futuro: “Temos que estar unidos, vamos 
ter programas daqui para a frente, vamo-
-nos juntar todos em setembro e vai ser 
muito bom”.

texto por Diogo Paiva Brandão

        Carmo Diniz Diácono Fernando Magalhães Padre Nuno Westwood Miguel Costa Duarte

1.ª DICA: “Predispormo-nos a dar tempo para o en-
contro com a pessoa diferente. As pessoas com de-
ficiência, por razões diferentes, precisam de tempo, 
precisam do nosso tempo. Este tempo vai-nos permitir 
descobrir uma pessoa e, provavelmente, vai-nos ajudar 
a conhecer uma pessoa e a fazer uma nova amizade, 
que nos vai levar muito longe.”

2.ª DICA: “O Serviço Nacional a Pessoas com Defi-
ciência organizou um webinar [videoconferência] o 
mês passado, e está a preparar um segundo, para dia 
22 de julho, sobre as férias e como as pessoas com 

deficiência estão a viver as suas férias de 2020. Será 
um encontro pelo Zoom, que será depois divulgado.”

3.ª DICA: “Neste tempo de pandemia, o serviço dio-
cesano escreveu uma oração que propõe que seja 
rezada por todos. A terceira dica era rezarmos aqui, 
todos, esta oração. Quanto mais rezarmos, melhor 
para todos.

ORAÇÃO
Nestes tempos difíceis das nossas vidas,
ajuda-nos, Maria, a manter a Fé em Jesus,

o Amor entre nós
e a Esperança nos dias felizes que hão-de chegar.
Maria, Mãe de todas as Graças,
tu bem sabes que quem tem necessidades especiais,
vivendo com deficiência física, sensorial ou mental,
sofre ainda mais com a situação
por que estamos a passar.
Intercede por nós.
Unidos em oração,
os mais vulneráveis e suas famílias,
rezamos a teu Filho Jesus, por ti, sua Mãe.
Amén”
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08/ Família Contactos da Pastoral Familiar
Telefone: 218810500 

E-mail: familia@patriarcado-lisboa.pt 

entre criança e pais -“ser pai”, “ser mãe”, 
“ser filho”; divisão das responsabilidades 
quanto aos cuidados e educação dos fi-
lhos, com “renegociação dos acordos” da 
fase anterior (transição para a materni-
dade e paternidade é a altura de maior 
confronto com os papéis sexuais tradi-
cionais e com os padrões multigeracio-
nais); estabelecimento de novas relações 
de parentesco na família alargada, ou 
seja, como o nascimento de uma crian-
ça origina novos estatutos e papéis - al-
guns, pela primeira vez, vão conhecer a 
realidade do que é “ser avós”, “ser tios”, 
“ser primos” de alguém.
Somos mãe e pai para toda a vida, sen-
do que à medida que o ciclo de vida fa-
miliar vai evoluindo, as tarefas de desen-
volvimento vão sendo diferentes para 
cada fase e os papéis e funções espera-
dos também se vão alterando, tanto para 
pais como para filhos. 

paço, de atenção e muita dedicação. 
Temos encontrado este espaço em passeios 
que damos junto ao rio Tejo,  jantares que 
regularmente fazemos a dois, nas idas a dis-
cotecas ou a um concerto (sim, adoramos 
dançar os dois!), nos 3 ou 4 dias todos os 
anos em que deixamos os nossos filhos com 
os avós ou irmãos e partimos para umas mini 
férias em casal.
Estes programas são fundamentais para re-
descobrirmos e aprofundarmos o nosso 
amor, pois são momentos em que nos liber-
tamos de preocupações e angústias do dia-
-a-dia e nos centramos naquilo que verda-
deiramente nos une: o nosso Amor.

Ser mãe e ser pai e... continuar a ser casal!! 

TESTEMUNHO – “O MATRIMÓNIO É O PRIMEIRO FILHO DO CASAL”

Quando uma mulher e um homem se 
amam – quando se ama com o corpo e 
com a alma – desejar um(a) filho(a) é o 
que há de mais natural. ‘Ser mãe’ e ‘ser 
pai’ é, para muitos, a experiência exis-
tencial mais profunda da sua vida. Um 
filho é um dom de Deus. E, olhar para 
cada filho, não como um direito, mas 
como um dom muda completamente a 
forma como se é mãe e pai e se continua 
a ser casal. 
Em termos científicos esta mudança é 
designada por transição da conjugalida-
de para a parentalidade (maternidade e 
paternidade). Tal transição faz-se atra-
vés do desempenho de um conjunto de 
tarefas de desenvolvimento das quais 
podemos destacar quatro: ajustamen-
to conjugal de modo a criar um espaço 
biológico, psicológico e social para os fi-
lhos, reforçando a relação de amor con-
jugal; aprendizagem, de parte a parte, 

Foi no nosso curso de Preparação para o 
Matrimónio que ouvimos um outro casal di-
zer que “o Matrimónio é o primeiro filho do 
Casal”. Naquela altura, a frase pareceu-nos 
muito óbvia e fácil de concretizar, afinal o 
nosso amor um pelo outro era, sem dúvida, o 
foco para o qual tendia toda a nossa atenção, 
o nosso tempo, os nossos afectos.
Com a vinda dos filhos e o crescimento da fa-
mília, percebemos finalmente o alcance da-
quela frase, pois ser Pai e Mãe e continuar a 
ser Casal é de facto muito desafiante. 
A exigência dos nossos quatro filhos ao 
longo do seu crescimento nas várias idades 
pode, de facto, absorver-nos por completo; 
desde quando são bebés e nos tiram tan-
tas noites de sono, quando começam a não 
querer deitar-se tão cedo e nos tiram aquele 
único e precioso momento a dois que já tí-
nhamos planeado para aquele dia, quando já 
gostam de estar à mesa connosco até mais 
tarde a conversar ou a jogar um jogo, quan-
do precisam de ajuda na escola, quando o 
nosso tempo em casal é quase na totalidade 
absorvido por filhos mais crescidos e todas as 
peripécias e adversidades destas novas fases. 
Como encontramos então o espaço para ser 
Casal? Começando por inverter o título deste 
testemunho: “Como ser Casal e continuar a 
ser Pai e Mãe?” e, realizando que, tal como 
um filho, o nosso amor precisa de tempo, es-

Amar à imagem e semelhança de Deus 
é também participar desta realidade de 
podermos ser co-criadores. Cada filho 
é um dom mas os filhos não são nos-
sos: Deus confia-nos os filhos para os 
educarmos com amor para a sua própria 
vida! A designação de “Paternidade e 
Maternidade Responsável” é, para mui-
tos, sinónimo de definir o momento e 
o número de filhos que se deseja ter… 
Mas é muito mais do que isso: é uma 
missão do casal, dada por Deus, que nos 
quis tornar participantes na Sua criação; 
é sermos chamados a ser generosos, a ter 
uma família fecunda, que tenha “Vida 
em abundância” (qualquer que seja o 
número de filhos); é termos responsa-
bilidade na criação dos nossos filhos na 
sua totalidade como pessoas (dimen-
sões biológica, psicológica, social e es-
piritual). É também “Ser Dom para os 
filhos…”. E a melhor forma de o fazer 

No nosso caso, estes momentos aconte-
cem com regularidade e estão devidamente 
marcados na agenda, pois sabemos que se 
assim não for, a azáfama dos afazeres pro-
fissionais e dos filhos toma totalmente conta 
deste tempo. Não só estão marcados, como 
são ansiosamente esperados e devidamente 
preparados! Afinal de contas é o nosso Amor 
em Casal que dá origem à nossa família e aos 
nossos 4 filhos.
Também nestas ocasiões procuramos dar 
maior atenção e espaço Àquele que caminha 
connosco, esse Bom Pastor que sempre nos 
tem conduzido a águas refrescantes, mesmo 
nos momentos mais difíceis desta nossa vi-

é continuar a ser verdadeiramente casal. 
Os terapeutas familiares são unânimes 
em alertar para o risco dos casais que, 
ao longo do ciclo de vida familiar, se 
vão tornando cada vez mais “pai e mãe” 
e cada vez menos “marido e mulher”. É 
vital para a família, continuar a cuidar 
do casal, “acarinhar o casal”. O projecto 
de família começa por um projecto de 
casal, ou seja, efectivamente, o casal é a 
estrutura de suporte da família (mate-
rial, emocional e espiritual). 
texto por Maria Teresa Ribeiro

vência em casal. A Oração, seja individual, 
em casal ou em família, faz parte do nosso 
dia, mas é na intimidade destes momentos a 
dois que este diálogo com Deus é mais pro-
fundo, mais sincero, mais verdadeiro. Tantas 
vezes damos por nós a rezar o terço numa 
praia da Costa Alentejana ou no paredão em 
Carcavelos, colocando as nossas preces a 
Deus Pai, por intermédio de Nossa Senhora, 
que tantas vezes se tem mostrado presente 
e actuante na nossa vida e no nosso Matri-
mónio, tal como lhe pedimos quando a Ela 
consagrámos o nosso amor, há já 15 anos.
É também em alguns movimentos da Igreja 
– como as Equipas de Nossa Senhora ou os 
Carraças – que temos encontrado este “ali-
mento” para continuar a ser Casal para além 
de Pai e Mãe, pelo testemunho e alegria des-
ta vivência em Cristo que, por outros casais, 
nos são transmitidos.
Cada ano que passa, sentimos uma certeza 
cada vez maior no cuidado e atenção que 
este nosso maravilhoso 1º filho merece ter, 
na também certeza que a nossa missão como 
marido e mulher é levar à Santidade um do 
outro e que, num abrir e fechar de olhos, os 
nossos filhos serão adultos, partirão para as 
suas vidas e ficaremos, se Deus quiser, os 
dois novamente em Casal.

texto por Mariana e João Horta e Costa



Domingo, 12 de julho de 2020

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

1. Na Missa que assinalou os sete anos 
da sua visita a Lampedusa, a 8 de julho, o 
Papa Francisco lamentou que o drama dos 
migrantes continue a afligir o mundo e de-
nunciou “a cultura do bem-estar, que nos 
leva a pensar em nós mesmos e nos torna 
insensíveis aos gritos dos outros”. Palavras 
que usou exatamente há sete anos, durante a 
sua histórica visita. Na capela da Casa Santa 
Marta, na presença de um pequeno grupo 
de colaboradores, o Papa alertou para o ris-
co de vivermos “em bolhas de sabão, que são 
belas, mas são nada, são ilusão do fútil, do 
provisório que leva à indiferença para com 
os outros e leva até à globalização da indi-
ferença”.
Na homilia, Francisco recordou as palavras 
de Jesus relativas ao cuidado e atenção aos 
mais necessitados ‘Tudo o que fizerem… a 
mim o fizeram’ (Mt 25,40), para deixar um 
alerta sobre o que se passa do outro lado do 
Mediterrâneo: “Penso na Líbia, nos campos 
de detenção, nos abusos e violências a que 
os migrantes estão sujeitos, nas viagens de 
esperança, nos resgates e nas rejeições”.
O Papa quis ainda recordar um episódio 
relacionado com a sua visita a Lampedusa. 
“Naquela ilha, alguns contaram-me a sua 
história e como sofreram para lá chegar. Ti-
nham intérpretes. Um deles contava coisas 
terríveis na sua língua, mas o seu intérprete, 
que parecia traduzir bem, falava menos em 
relação ao que o outro me dizia… Quando 
regressei a casa, na receção, havia uma se-
nhora, filha de etíopes, que tinha seguido o 
encontro e ouvido a tradução. Ela disse-me: 
‘Aquilo que o tradutor lhe disse não é nem 

a quarta parte das torturas e sofrimentos 
que eles viveram’. Ou seja, deram-me a ver-
são destilada”. E acrescentou: “Isto acontece 
hoje com a Líbia: dão-nos uma versão ‘des-
tilada’ do que se passa. Sim, sabemos que a 
guerra é feia, mas não se imagina o inferno 
que ali se vive, naqueles campos de detenção. 
E esta gente só queria, com esperança, atra-
vessar o mar”.
A homilia terminou com uma invocação à 
Virgem Maria, auxílio dos migrantes, para 
“que nos ajude a descobrir o rosto do seu Fi-
lho em todos os irmãos e irmãs obrigados a 
fugir das suas terras por tantas injustiças que 
ainda hoje afligem o nosso mundo.”

2. O Papa Francisco reforçou os seus 
apelos a favor de um cessar-fogo global e 
imediato. No final da oração do Angelus, na 
manhã do passado Domingo, 5 de julho, o 
Santo Padre elogiou a recente resolução do 
Conselho de Segurança das Nações Unidas 
que predispõe medidas para enfrentar as 
consequências devastadoras da pandemia 
de covid-19, particularmente nas áreas que 
já são teatro de conflito. “É louvável o pedi-
do de um cessar-fogo global e imediato, que 
permitiria a paz e a segurança indispensáveis 
para fornecer a assistência humanitária tão 
urgentemente necessária”, disse Francisco. 
“Espero que tal decisão venha a ser imple-
mentada de maneira eficaz e rápida para o 
bem de tantas pessoas que estão a sofrer”, 
acrescentou. O Papa espera ainda que esta 
resolução do Conselho de Segurança “pos-
sa ser um primeiro passo corajoso para um 
futuro de paz”.

Na reflexão que fez sobre o Evangelho, o 
Santo Padre valorizou a riqueza da sabedo-
ria que brota do coração humano e reforçou 
que “é essa a riqueza que Jesus propõe ain-
da hoje”, contracorrente, “a um mundo que 
exalta quem se faz rico e poderoso, não im-
porta com que meios e até por vezes espezi-
nhando a pessoa humana e a sua dignidade”.

3. O Papa Francisco doou 25 mil euros ao 
Programa Alimentar Mundial. Trata-se de 
“uma oferta simbólica como mais um sinal 
de preocupação face à atual emergência”, re-
fere o Departamento de Serviço para o De-
senvolvimento Humano Integral do Vatica-
no, sendo que a verba expressa o “sentimento 
de proximidade do Santo Padre para com os 
afetados pela pandemia e para com os que 
estão comprometidos com serviços essen-
ciais em favor dos pobres e dos mais fracos e 
vulneráveis da nossa sociedade”.
De acordo com o organismo da Santa Sé, 
a doação é também “um sinal de encoraja-
mento paterno para com o trabalho huma-
nitário da Organização e de outros países 
que, neste momento de crise, quiseram ade-
rir a formas de apoio ao desenvolvimento 
integral e à saúde pública, como contaste 
à instabilidade social, à falta de segurança 
alimentar, ao aumento do desemprego, ao 
colapso dos sistemas económicos das nações 
mais vulneráveis”.

4. O Papa Francisco escreveu uma car-
ta de condolências ao Papa emérito, Bento 
XVI, pela morte de Georg Ratzinger. Fran-
cisco foi o primeiro a saber da morte do ir-

mão do antecessor e agradeceu essa delica-
deza ao Papa emérito. “Desejo renovar-lhe a 
expressão das minhas mais profundas con-
dolências e de proximidade espiritual neste 
momento de dor”, escreveu Francisco, na 
carta divulgada dia 2 de julho, pela Sala de 
Imprensa. “Asseguro-lhe a minha oração de 
sufrágio pelo falecido, para que o Senhor da 
vida, na sua bondade misericordiosa, o intro-
duza na pátria celeste e lhe conceda o prémio 
preparado para os servidores do Evangelho. 
Rezo também por si, Santidade, invocando 
do Pai, por intercessão da Bem-Aventurada 
Virgem Maria, o apoio da esperança cristã e 
a terna consolação divina. Sempre unidos na 
adesão a Cristo ressuscitado, fonte de espe-
rança e de paz”, prossegue o Papa.
Georg Ratzinger, de 96 anos, faleceu dia 1, 
em Regensburg, na Baviera. O Papa emérito 
visitou, expressamente, o irmão no passado 
dia 18 de junho, na Alemanha, para se des-
pedir dele.

5. Este mês, o Papa pede aos Estados que 
protejam as famílias, sobretudo em momen-
tos difíceis como o que vivemos. Na edição 
de julho de ‘O Vídeo do Papa’, Francisco 
chama a atenção para a realidade das famí-
lias de hoje e para a necessidade de serem 
“protegidas” e “acompanhadas com amor, 
respeito e conselho”. “As famílias não são um 
problema, são sobretudo uma oportunidade. 
A Igreja tem que animar e estar ao lado das 
famílias, ajudando-as a descobrir caminhos 
que lhes permitam superar todas estas difi-
culdades”, garantiu, no vídeo disponível em 
www.youtube.com/ovideodopapa.

1. 2. 4.

5.

3. 

O Papa Francisco denunciou “o inferno” que se vive nos campos de detenção da Líbia. Na semana em que  
reforçou o apelo a um cessar-fogo global e imediato, o Papa doou 25 mil euros ao Programa Alimentar  
Mundial, escreveu uma carta de condolências a Bento XVI e pediu aos Estados para protegerem as famílias.

“Sabemos que a guerra na Líbia é feia,  
mas não se imagina o inferno que ali se vive”



www.vozdaverdade.org

10/ Igreja no Mundo

impor a ‘sharia’. A tragédia que aconteceu 
no Iraque em 2014 está a repetir-se agora 
em Cabo Delgado. No final de Maio, face 
aos rumores insistentes de novos ataques, 
as Irmãs Carmelitas Teresas de São José 
abandonam a casa onde viviam em Maco-
mia. O ataque começou na madrugada de 
28 de Maio e durou três dias. Mais tarde, 
as Irmãs regressaram ao local para ver a 
dimensão dos estragos. Segundo a Irmã 
Blanca Nubia Castaño, o ataque “foi forte 
e cruel”. Como resultado “desta barbárie”, 
escreveu a Irmã, “temos a zona urbana to-
talmente destruída, a maioria das infraes-
truturas do Estado danificadas e a zona 
comercial reduzida a cinzas”. No passa-
do sábado, dia 27 de Junho, novo ataque 
dos jihadistas, novamente a Mocímboa da 
Praia. A guerra parece não ter fim. Des-
de Outubro de 2017, quando começaram 
os ataques, já houve centenas de mortos, 
talvez mesmo mais de mil, e mais de 200 
mil deslocados. No Domingo de Páscoa, o 
Papa Francisco falou mesmo numa “crise 
humanitária” em Cabo Delgado. 

Gente aflita
Há um grito de angústia que nos chega de 
Moçambique, mas o mundo parece não 
querer ouvir os pedidos de ajuda de tanta 
gente em lágrimas. D. Luiz Fernando Lis-
boa, o Bispo de Pemba, fala de pessoas de-
sesperadas. “São pessoas que estão a fugir 
de uma situação de insegurança total. Nin-
guém sabe o que vai acontecer. Por isso, es-
tão a fugir.” A situação é dramática. Uma 
das consequências directas desta violência 
por vezes com contornos brutais – aldeias 
reduzidas a cinza e pessoas, normalmente 
simples aldeões, decapitadas num cenário 
de horror – é a fuga das populações. 

Campanha da Fundação AIS
Que fazer com tanta gente aflita? Procurar 
ajudar. A Igreja tem tentado nestes dias se-
car as lágrimas de um povo que perdeu tudo 
e que passa já fome. “Há situações de fome 
desde há muito tempo”, esclarece o Bispo. 
Fome por causa dos ataques que levaram 
ao abandono dos campos, as “machambas”, 
situação que se agravou também por cau-

Homens fortemente armados exibindo a 
bandeira negra dos grupos jihadistas ocu-
param duas vilas na província de Cabo 
Delgado, a norte de Moçambique, no es-
paço de apenas 48 horas. Quase sem resis-
tência. As forças de segurança, da polícia ou 
exército, sem capacidade de ripostar, aban-
donaram as povoações. Os ataques ocorri-
dos em Mocímboa da Praia e Quissanga, 
nos dias 23 e 25 de Março, deixaram um 
rasto de medo e de perplexidade perante a 
forma ostensiva como estes grupos terro-
ristas estão a agir e provocaram uma ver-
dadeira debandada das populações locais. 
Fugiram essencialmente para Pemba, a ci-
dade capital desta província. São pessoas de 
mãos vazias. Esse ataque ainda hoje é refe-
rido como um dos mais audazes que os ter-
roristas já fizeram em Moçambique. Mas, 
desde então, não têm parado. E a Igreja tem 
sido um dos alvos.

Massacre de jovens
Em Dezembro, uma igreja foi vandalizada 
em Chitunda, em 7 de Abril, em Nangolo-
lo, a centenária Igreja do Sagrado Coração 
de Jesus foi atacada, em plena Semana San-
ta, imagens destruídas, bancos queimados e 
houve uma tentativa de incendiar o próprio 
edifício. Esse foi, aliás, um mês crítico em 
Cabo Delgado. Os terroristas massacraram 
mais de meia centena de jovens que se re-
cusaram a integrar as suas fileiras. A notícia 
correu mundo. Ataque “cruel e diabólico”, 
“massacre” e “brutalidade” foram expres-
sões usadas pelo The Guardian, BBC ou 
DW, por exemplo. Em Maio, a missão dos 
monges beneditinos, na aldeia de Auasse, 
foi atacada. Os monges tiveram de fugir, 
escondendo-se nas matas até conseguirem 
abandonar a região rumo à Tanzânia, onde 
existe um convento da congregação. 

Guerra sem fim
O Daesh, o grupo jihadista que expulsou 
os cristãos da Planície de Nínive, no Ira-
que, em 2014, tem reivindicado estes ata-
ques em Moçambique. O objectivo é sem-
pre o mesmo: criar um ‘califado’, expulsar 
os cristãos e os muçulmanos moderados e 

sa da pandemia do coronavírus. “Estamos 
numa situação muito preocupante.” O Bis-
po reconhece que esta vai ser uma batalha 
muito difícil: “Vamos precisar mesmo de 
muita ajuda”. Face a esta situação dramáti-
ca, a Fundação AIS lançou uma campanha 
de emergência para a Igreja que sofre em 
Moçambique. D. Luiz Fernando Lisboa, o 
Bispo de Pemba, escreveu-nos a agradecer 
esta iniciativa. “Queridos amigos da Fun-
dação AIS em Portugal: peço-vos orações 
e ajuda para o meu povo. Obrigado a cada 
um de vós!” Tal como na Síria, tal como no 
Iraque, também em Moçambique se con-
segue ver já o longo braço do terror jihadis-
ta. Os cristãos de Cabo Delgado precisam 
muito da nossa ajuda. E precisam da nossa 
ajuda agora!

texto por Paulo Aido,
Fundação Ajuda à Igreja que Sofre

Moçambique: Cabo Delgado é uma região encurralada entre a fome e o terrorismo

“Precisamos de ajuda”
Cabo Delgado, no norte de Moçambique, tem sido palco, desde há quase três anos, 
de constantes ataques por grupos armados. Nos últimos tempos, esses ataques têm 
sido reivindicados pelos jihadistas do Daesh, o Estado Islâmico. O povo, ameaçado, 
está em fuga. A situação é crítica. O Bispo de Pemba pede-nos ajuda. 

www.fundacao-ais.pt | 217 544 000

    A situação é dramática. Uma das consequências 
directas desta violência é a fuga das populações. Igreja de Mocímboa da Praia totalmente destruída.

A Fundação AIS lançou uma campanha de ajuda de emergência para a Igreja em 

Moçambique. A situação é desesperada. Se quiser ajudar, contacte-nos hoje mes-

mo: www.fundacao-ais.pt | 217544000. A sua ajuda vai fazer toda a diferença!
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Um dia haverá
No livro ‘Um dia haverá - Circunstâncias 
e relevâncias da nossa vida. Caminhos para 
um mundo em mudança’, António Bagão 
Félix parte do confronto entre gerações, 
aos imperativos de uma nova normalidade 
económica, para refletir sobre a sociedade 
e impelir à construção de um mundo mais 
humano e em harmonia com a natureza. 
“Um dia haverá em que as minhas netas 
irão contar aos seus filhos e netos que ja-
mais devemos perder a liberdade de chorar 
e o encanto de sonhar. Um dia haverá em 
que as minhas netas irão contar aos seus 
filhos e netos que só amando a natureza 
nos tornamos dignos da nossa condição 
humana. Um dia haverá em que as minhas 
netas irão contar aos seus filhos e netos que 
a mudança no mundo, para ser renovado-
ra e esperançosa, tem de unir a lucidez da 
velhice com o sonho de criança”, refere a 
sinopse da obra apresentada esta semana, a 
8 de julho, e que foi publicada pela editora 
Clube do Autor.
Informações: 
www.clubedoautor.pt/catalogo/1003

À PROCURA DA PALAVRA

DOMINGO XV COMUM
“Saiu o semeador a semear.”
Mt 13, 3

Semear é preciso pelo P. Vítor Gonçalves
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Há na pintura “O Semeador” de Vincent 
Van Gogh uma janela luminosa para a 
parábola que Jesus conta no evangelho 
de hoje. Os inúmeros campos de trigo 
pintados por Van Gogh, cheios de sol 
e cores vibrantes, retratam a alma ator-
mentada e apaixonada do pintor. Reali-
zou oito releituras do quadro de Millet 
com o mesmo nome e, na mais famo-
sa, o camponês parece flutuar no meio 
do quadro, andando fora do caminho, 
lançando energicamente as sementes, 
que alguns corvos debicam, sob um sol 
elétrico e cores vibrantes. Como Cristo 
semeando a vida em pleno sol. Não é 
possível ficar indiferente à vida e obra 
de Van Gogh que pode ser apreciada na 
exposição “Meet Vicent Van Gogh” ali ao 
Terreiro das Missas, junto ao Museu da 
Electricidade em Belém.
O semeador da parábola é surpreenden-
te: não escolhe nem prepara o terreno; 
semeia abundantemente, por todo o 
lado; em terrenos devastados e calcina-
dos pela guerra, ódio e miséria; terrenos 

de sofrimento e aflição; terrenos férteis 
e acolhedores. A sua atitude é de gra-
tuidade e esperança. É um homem de 
acção, que se abre para o amanhã e o 
futuro, que aceita com paciência a len-
tidão do crescimento e a contrariedade 
dos obstáculos. Vive a alegria de semear 
antes da expectativa de colher. Porque 
a semente que lança não se esgota. 
Chama-se evangelho, boa nova para to-
dos os terrenos, capaz de produzir muito 
apesar da sua aparente insignificância. E 
tudo começa por um movimento: “Saiu o 
semeador a semear”. Quem não lembra 
a “Igreja em saída” que o Papa Francisco 
tanto tem insistido? E como realizar essa 
“saída” nos tempos difíceis de contin-
gência que a pandemia nos reclama? 
No “Sermão da Sexagésima” do Padre 
António Vieira saboreamos uma admi-
rável argumentação sobre esta parábola: 
“Cristo comparou o pregador ao semea-
dor. O pregar que é falar faz-se com a 
boca; o pregar que é semear, faz-se com 
a mão. Para falar ao vento, bastam pa-

lavras; para falar ao coração, são ne-
cessárias obras. Diz o Evangelho que a 
palavra de Deus frutificou cento por um. 
Que quer isto dizer? Quer dizer que de 
uma palavra nasceram cem palavras? -- 
Não. Quer dizer que de poucas palavras 
nasceram muitas obras. Pois palavras 
que frutificam obras, vede se podem ser 
só palavras!” Cristo é o semeador e tam-
bém a semente. Que morre nos terrenos 
da paixão e ressuscita no bom terreno. 
A pequenez da semente e o lento ger-
minar fazem desistir alguns. Outros de-
sanimam porque esperam colher muito 
semeando pouco. A cultura do imedia-
to e o “pronto-a-consumir” impedem 
a abundância e a beleza dos frutos. Há 
uma ousadia em “semear entre lágri-
mas”, quando apetece desistir e fechar 
as portas à esperança. Tão semelhante 
às palavras de Miguel Torga: “Todo o 
semeador / Semeia contra o presente. / 
Semeia como vidente / A seara do futu-
ro, / Sem saber se o chão é duro / E lhe 
recebe a semente.”

DOMINGO XVI DO TEMPO COMUM – A (19 DE JULHO)

CÂNTICO

Deus vem em meu auxílio 

Como é admirável, Senhor, a vossa bondade 

Porque somos filhos de Deus 

Este mundo é o campo de Deus 

O Senhor instituiu o memorial 

O Senhor misericordioso instituiu 

O Senhor misericordioso deu sustento 

Eu estou à porta e chamo 

Dai graças ao Senhor 
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Tweets da Semana

Papa Francisco @Pontifex_pt

“A fé faz-nos percorrer com Jesus os 
caminhos tortuosos deste mundo, na 
certeza de que o poder do seu Espírito 
vencerá as forças do mal, submetendo-
-as ao poder do amor de Deus.”

6 de julho

“As Nações Unidas pediram um cessar-
-fogo global e imediato para enfrentar a 
Covid-19 e fornecer assistência humani-
tária. Faço votos de que esta Resolução 
seja aplicada o quanto antes pelo bem 
de quem sofre e se torne um primeiro 
passo para um futuro de paz.”

5 de julho

“No #EvangelhodeHoje (Mt 11,25-30), 
Jesus louva o Pai, porque escondeu os 
segredos de seu Reino ‘aos sábios e en-
tendidos’ e os revelou aos ‘pequeninos’, 
isto é, àqueles que sentem necessidade 
d’Ele e esperam tudo d’Ele.”

5 de julho

“As nossas relações só são verdadeiros 
relacionamentos quando existe escuta 
mútua, acolhimento, capacidade de fa-
zer caminho com o outro. Não podemos 
desistir de ninguém.”

8 de julho

“Busquemos uma atitude de disponibi-
lidade, de pobreza, de pequenez diante 
da Verdade que nos ultrapassa para ver-
mos a realidade como ela é a partir de 
Deus Criador e como ela deve ser a partir 
de Cristo Redentor.”

5 de julho

D. Manuel Clemente @patriarcalisboa

Editorial

A PANDEMIA E AS FRONTEIRAS DO CORAÇÃO

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

“Pelo modo como se foi alastrando, o novo 
coronavírus não conhece fronteiras, mas tem feito 
levantar muitas, geográficas e físicas, e algumas 
difíceis de derrubar. No entanto, é importante que 
não haja fronteiras no coração, sobretudo pela prática 
da caridade, da solidariedade e pela oração.”

celebrar a fé.
Em entrevista ao serviço de informa-
ção da Santa Sé, Vatican News, o 
administrador apostólico do Patriar-
cado latino de Jerusalém, na Terra 
Santa, o arcebispo Pierbattista Pizza-
balla, referia: “Colocar-se diante do 
Senhor para a oração de intercessão, 
neste momento, é o pão necessário, 
do qual temos extrema necessidade, 
para além do pão quotidiano. Nós es-
tamos na terra onde Jesus ressuscitou 
e somos nós que devemos conservar a 
visão pascal da vida, feita de cruz, mas 
também de ressurreição”. O testemu-
nho diz tudo.  

portante que não haja fronteiras no 
coração, sobretudo pela prática da 
caridade, da solidariedade e pela ora-
ção.
A Igreja tem, sempre, procurado estar 
presente junto dos que mais necessi-
tam, também pela oração. E como se 
vai percebendo, são cada vez mais os 
necessitados. Mas, é importante que 
todos tomem consciência da necessi-
dade da oração, vivida em comunida-
de. Os meios tecnológicos não substi-
tuem a presença física e, se podemos 
ter outras práticas no nosso dia a dia, 
com a devida segurança assegurada 
nos locais de celebração, é possível 

Não sabemos até quando vamos per-
manecer neste estado de inseguran-
ça. A pandemia provocada pela doen-
ça covid-19 veio desinstalar-nos das 
nossas vidas, das nossas seguranças, 
dos nossos ritmos, dos nossos pró-
prios sentimentos.
Os efeitos colaterais desta doença 
têm provocado graves situações eco-
nómicas, que se vão alargando em 
forma de cadeia, porque tudo está 
interligado. As empresas vivem difi-
culdades e para não fecharem portas 
vão procurando encontrar meios, com 
inovação e criatividade, para garantir 
o sustento e a sobrevivência. A cria-
ção de máscaras, de todos os géneros 
e feitios, e a venda de álcool gel por 
parte de empresas que nada têm a ver 
com esse comércio, foi uma das res-
postas encontradas para tentar solu-
cionar uma parte do problema.
Pelo modo como se foi alastrando, o 
novo coronavírus não conhece fron-
teiras, mas tem feito levantar muitas, 
geográficas e físicas, e algumas difí-
ceis de derrubar. No entanto, é im-


