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“É juntos que se constrói um mundo para todos”
O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) considerou que 
o debate no Conselho Europeu “não é só uma questão económica”, mas 
“uma questão de mentalidade” na construção de “um mundo para todos”. 
“Não é só uma questão económica, é uma questão de mentalidade, de a 
gente perceber que é juntos que se constrói um mundo para todos”, referiu 
D. José Ornelas, em declarações à Agência Ecclesia, lembrando que isso é 
o que o Papa Francisco “está constantemente a dizer à Igreja” e ao mundo. 
“Este mundo é a casa comum que nós temos e temos de defendê-la todos 
juntos ou então afundamo-nos todos”, garantiu.
O prelado, que é também o delegado da CEP para o Conselho das Con-
ferências Episcopais da Europa (CCEE), reforçou que a “desigualdade e o 
fosso” que separa os países “mais desenvolvidos, mais abastados”, e os países 
empobrecidos “não pode continuar”.
Recorde-se que desde sexta-feira, 17 de julho, decorreu em Bruxelas uma 
reunião a 27 do Conselho Europeu, que procurou um acordo para res-
ponder às consequências da pandemia de covid-19, o que aconteceu na 
madrugada de terça-feira, dia 21.

Jornal VOZ DA VERDADE assinala Dia dos 
Avós (26 de julho) com duas entrevistas aos avós 
Morin e aos respetivos  
netos. No final,  
avós e netos  
trocam  
mensagens. 
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O estigma da velhice e a pandemia
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Sete marcas do anúncio missionário
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A cultura do compromisso

IDFC apresenta  
propostas formativas  
da Escola de Leigos 
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Cáritas de Lisboa  
recorda missão em  
Alsácia (França)  
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Papa apela a cessar-fogo 
global para ajudar  
vítimas da pandemia  
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“CUIDAR DA CASA COMUM  
É EXERCÍCIO DA NOSSA  
IDENTIDADE CRISTÃ”

‘3 DICAS’

Nos cinco anos da Laudato si’, o programa ‘3 DICAS’ ana-
lisou a encíclica ecológica do Papa Francisco, tendo sido 
sublinhado que “é fundamental a transformação de espaço 
ocupado em lar habitado”. pág.06
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Dia dos Avós – Entrevista aos avós

“QUE TENHAM SEMPRE JESUS NO CORAÇÃO”
O que têm a dizer os avós aos netos e os netos aos avós? Por ocasião do Dia dos Avós, 
celebrado este Domingo, 26 de julho, na Memória de São Joaquim e Santa Ana, avós de 
Jesus, o Jornal VOZ DA VERDADE foi saber como é que a relação avós-netos se manteve 
durante o período de confinamento e a mensagem que querem deixar aos netos. Nesta 
página, publicamos a entrevista, realizada por videochamada através do WhatsApp, 
ao casal Helena e Philippe Morin, da Paróquia da Portela, que, este ano, termina uma 
colaboração de vários anos com a Pastoral Familiar do Patriarcado de Lisboa.
entrevista por Filipe Teixeira; fotos do arquivo da família Morin

Como foi – e está a ser – a missão de se-
rem avós em tempo de pandemia?
Helena: A missão tem sido à distância, 
como se impunha. Desde março, só nos 
voltámos a encontrar, fisicamente, a 30 de 
maio, no aniversário do nosso neto Mar-
cos. Ficámos todos muito contentes por 
podermos voltar a estar juntos, apesar de 
evitarmos os abraços e outro tipo de afe-
tos. Foi muito bom! Depois, foi só no dia 
27 de junho que nos encontrámos nova-
mente, para o aniversário de outro neto. 
Mais recentemente é que nos temos en-
contrado um bocadinho mais. Durante 
o confinamento, ao Domingo, almoçáva-
mos todos ao mesmo tempo, cada um na 
sua casa, mas ligados pelo Skype.
Philippe: Durante estes meses, víamo-nos 
pelo WhatsApp e, de vez em quando – 
porque nós moramos num 2.º andar –, 
eles vinham perto do prédio, para nos ve-
rem. E as nossas duas netas (gémeas, com 
6 anos) sabiam o nosso número de telefo-
ne e passavam o dia a chamarem-nos para 
contarem as suas vidas. Havia sempre uma 
que se lembrava de telefonar, para nós e 
para a outra avó...

Durante este tempo, do que sentiram 
mais falta?
Helena: Sentimos falta do contacto físico, 
dos abraços, dos beijinhos... Mandávamos 
os beijinhos e os abraços pelo Skype, mas 
não era a mesma coisa. É muito virtual, 
sobretudo com as pequeninas. Diziam que 
estavam sempre com muita saudade.

Philippe: Antes da pandemia, quando 
as pequeninas não tinham ama, eramos 
nós que ficávamos com elas. De manhã, 
às 7h30, íamos lá para tratar delas e, por 
isso, elas desenvolveram uma certa proxi-
midade connosco. 
Helena: Agora, sentiram mais a ausên-
cia, mas ficam muito contentes quando 
nos veem.

Na recente ‘Mensagem aos Avós’ da 
Comissão Episcopal Laicado e Fa-
mília, é sublinhado que os avós são o 

havia – era o período pós-guerra... E 
eu também tento, quando estamos no 
sítio onde cresci e lhes falo da escola 
onde andei, como ia a pé... Essa expe-
riência pode trazer muitos benefícios, 
mas os que a viveram já não têm muita 
oportunidade de falar disso e creio que, 
para já, os mais novos, não estão mui-
to interessados. Mas esta parte é muito 
importante e penso fazer isso quando 
estivemos mais tempo juntos. O mun-
do não pode voltar ao que estávamos 
antes. É muito importante esta parte 
da memória. 

Como é que a transmissão da fé aos fi-
lhos foi importante para que os vossos 
netos possam, hoje, também receber 
esse tesouro?
Helena: A transmissão da fé aos filhos 
foi muito facilitada pela paróquia em 
que estávamos integrados – a Portela. 
Era uma paróquia dinâmica e o padre 
João Rocha [pároco entre 1986 e 2000, 
e que faleceu recentemente] preocu-
pava-se muito com os jovens. Os nos-
sos dois filhos foram acólitos e estive-
ram no Pré-Seminário. A nossa filha, 
a Cristina, também participava no coro 
e em várias atividades. Nesse sentido, 
também tivemos a tarefa facilitada pelo 
facto de se ter casado com um jovem 
da Portela que também era do grupo de 
jovens. Os outros dois filhos não têm 
descendência, e um até cortou um pou-
co com a Igreja, mas vou rezando.

“testemunho real de outros tempos, 
tantas vezes marcados por dificulda-
des, lutas e carências”. Como é que 
essa experiência pode ajudar os netos 
a olhar a situação presente?
Helena: No nosso caso, os netos es-
tão muito ocupados durante a semana 
e não temos muito tempo para trans-
mitir essa experiência… mas tentamos, 
sobretudo o Philippe, quando os leva a 
Nantes [França] – de onde é natural –, 
de contar o que vivia, o que fazia, em 
que escola andava e as dificuldades que 

Que mensagem gostariam de deixar para que possa ser lida pelos vossos netos? 

Philippe: Queremos dizer que gostamos muito deles e desejamos-lhes um 
crescimento feliz e que possam ser adultos realizados e felizes.
Helena: Eu completo, desejando que eles tenham sempre Jesus no coração.
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Dia dos Avós – Entrevista aos netos

“O EXEMPLO QUE QUEREMOS SEGUIR”
Maria, de 16 anos, e Marcos, de 14, são dois dos seis netos de Helena e Philippe Morin. Em 
entrevista ao Jornal VOZ DA VERDADE, destacam o apoio dos avós no seu dia-a-dia e garan-
tem que a pandemia os afastou fisicamente, mas não deixaram de se comunicar. No final da 
entrevista, todos os seis netos quiseram deixar uma mensagem para os avós.
entrevista por Filipe Teixeira; fotos do arquivo da família Morin

O que mudou na vossa relação com os 
avós, durante o período de pandemia, 
sobretudo no início?
Marcos: Por exemplo, os cumprimentos, os 
abraços, os beijinhos, apesar de morarmos 
perto dos avós. Começámos a comunicar 
mais por via eletrónica e deixámos de nos 
ver presencialmente. 
Maria: Antes da pandemia, víamo-nos 
duas a três vezes por semana. Eles iam-nos 
buscar à escola, quando era necessário, até 
porque a mãe trabalha na nossa escola.

Como é que isso foi mudando? Recor-
dam-se do primeiro momento, após o 
confinamento, em que estiveram com 
os vossos avós?
Marcos: Sim, almoçámos na nossa casa 
de férias, na Lagoa de Óbidos, no dia dos 
meus anos, a 30 de maio!

Do que sentiram mais saudade?
Marcos: De estar com eles, de nos ver-
mos, interagir...

Quais as mensagens mais importantes 
que os vossos avós já vos passaram? 
Marcos: Eles ajudam-nos intelectualmente, 
por exemplo, nos trabalhos de casa.
Maria: Agora, durante o tempo da pan-
demia, falávamos mais ao telemóvel e, na 
maior parte das vezes, era durante o dia, 

entre uma aula e outra. Eles perguntavam 
sempre o que estávamos a dar e o meu avô 
ia sempre buscar mais informação sobre a 
matéria. Eles interessavam-se!
Depois, também nos ajudam muito espi-
ritualmente, em problemas que tenhamos 
em relação à fé, em cada passo que nós da-
mos na caminha cristã, como, por exemplo, 
a Primeira Comunhão ou a Profissão de 
Fé... Eles estão sempre lá presentes. 
Marcos: Eles também nos ajudam cultural-

tocar a dois países diferentes, sendo que 
uma dessas vezes é em França, Paris. No úl-
timo ano, foi a Viena. Os nossos avós tam-
bém foram, juntamente com a nossa outra 
avó, e visitaram a cidade, com o pretexto de 
irem assistir ao nosso concerto.
Marcos: Eles dizem que são muito sor-
tudos por terem netos músicos que os 
levam a passear.
Maria: Os nossos avós também têm uma 
preocupação: eles tentam passar tempo in-
dividualmente com cada um de nós. Isso é 
importante.

Imaginemos que daqui por uns anos 
também serão avós. O que acham ab-
solutamente necessário transmitir aos 
vossos netos? 
Marcos: Respeito uns pelos outros.  
Maria: Amor, carinho e passar mo-
mentos juntos.

Na vossa opinião, como é que a socie-
dade poderia cuidar melhor dos mais 
velhos?
Maria: Acho que é muito importante sa-
ber como a pessoa se sente e como nós nos 
sentimos em relação a eles. Mesmo quem 
já tenha perdido os seus avós, precisa man-
ter uma relação com outras pessoas que 
teriam a mesma idade e perceber o que já 
passaram na vida, falar com elas.

mente, porque, como somos músicos, faze-
mos concertos, audições e eles têm sempre 
gosto em ir. E nós gostamos também de os 
ver por lá. Também nos levam a museus e a 
visitar outros países.
Maria: Nestes últimos três anos, o Mar-
cos e eu participámos na orquestra de li-
ceus franceses de todo o mundo. É uma or-
questra que junta alunos, músicos, de liceus 
franceses em todo o mundo. E vamos, duas 
vezes por ano – este ano não aconteceu –, 

Que mensagem gostariam de deixar para que possa ser lida pelos vossos avós?
Madalena (6 anos): Gosto muito de ir para a praia convosco, ir à piscina e passear. Gosto muito de vocês.
Marta (6 anos): Obrigada por virem e estarem connosco.
Miguel (10 anos): Obrigado por serem quem são e não outras pessoas quaisquer.
Matias (12 anos): Obrigado por tudo, obrigado por estarem sempre ao nosso lado.
Marcos (14 anos): Gosto dos meus avós / Porque nunca estamos sós / Muito obrigado é o que eu digo / Porque 
cada um de vós é um verdadeiro amigo.
Maria (16 anos): Obrigada por estarem sempre connosco, nos bons e nos maus momentos. Obrigada por serem 
sempre o exemplo que queremos seguir. Obrigada por todos os momentos que passamos juntos, as preocupações, 
as vitórias de cada um e sobretudo pelos momentos felizes. Espero que todos os avós e netos tenham uma excelente 
relação de amizade como a que eu tenho com todos os meus avós.
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slogan «é a hora dos leigos», mas o relógio 
parece ter parado”…
6. O «sensus fidei» do povo de Deus. O reconhe-
cimento do instinto da fé ou sensus fidei é dom 
do Espírito ao “santo povo de Deus, reunido 
e ungido pelo Senhor”. Na espiritualidade 
popular, o povo peregrina “aos santuários e 
consagra-se a Jesus, a Maria e aos Santos, bebe 
e adere de forma conatural à iniciativa livre e 
gratuita de Deus, sem precisar de seguir planos 
de mobilização pastoral”.
7. Predileção pelos humildes e os pobres. A pre-
dileção pelos pobres e os humildes é essência 
do ardor missionário guiado pelo Espírito San-
to, “não é uma opção facultativa para a Igreja”.
Reavivar estas sete marcas, tão antigas e 
sempre novas, contribui certamente para 
renovar as nossas vidas como discípulos 
missionários transformados pela alegria do 
Evangelho, o que está em consonância com 
a programação pastoral do Papa Francisco 
para várias décadas e em sintonia com a per-
manente receção das orientações sinodais na 
nossa Diocese de Lisboa. 

Na normalidade possível da situação de pan-
demia que vivemos e das férias para quem 
delas puder usufruir, pareceu-me interessante 
destacar o dinamismo da alegria do Evange-
lho no anúncio missionário que deve pautar a 
nossa vida cristã. Nesse sentido, recupero parte 
da mensagem do Papa Francisco aos membros 
das Obras Missionárias Pontifícias na Soleni-
dade da Ascensão. A partir da situação evan-
gélica em que o Senhor ressuscitado nos dá a 
força do seu Espírito, o Santo Padre interpela-
-nos a sermos, sempre e em toda a parte, ale-
gres testemunhas de Cristo ressuscitado, pro-
pondo sete marcas para uma autêntica missão 
na alegria do Evangelho.
1. Atração. A Igreja cresce por atração ou ade-
são de vida à Pessoa de Jesus Cristo, como res-
posta à sua iniciativa de salvação. “A alegria que 
transparece nas pessoas que são atraídas por 

Cristo e pelo seu Espírito é o que pode tornar 
fecunda qualquer iniciativa missionária”.
2. Gratidão e gratuidade. A alegria de viver e 
anunciar o Evangelho acontece na memória 
agradecida de quem acolhe verdadeiramente 
o Espírito do Senhor na liberdade da grati-
dão. Nesse sentido, “não vale nada e sobretudo 
não é apropriado insistir na apresentação da 
missão e do anúncio do Evangelho como se 
fossem um dever vinculante, uma espécie de 
«obrigação contratual» dos batizados”.
3. Humildade. O Evangelho de Cristo deve 
ser anunciado com humildade, nunca com 
arrogância nem altivez, uma humildade que 
é distintiva dos discípulos que seguem Cristo, 
“manso e humilde de coração”, uma humilda-
de que nos é ensinada pelo próprio Senhor.
4. Facilitar, não complicar. Outra marca da 
vida e anúncio do Evangelho é assumir a 

mesma paciência e misericórdia com que Je-
sus acompanhava o crescimento das pessoas 
nas suas limitações, pecados e fragilidades, 
ora abrandando o passo para não deixar 
ninguém descartado, ora imitando o pai da 
parábola do filho pródigo de braços e portas 
abertas… “A Igreja não é uma alfândega e 
quem participa de algum modo na missão 
da Igreja é chamado a não acrescentar pesos 
inúteis às vidas já afadigadas das pessoas, a 
não impor percursos sofisticados e trabalho-
sos de formação para usufruir daquilo que o 
Senhor concede com facilidade”.
5. Aproximação à vida real. “Jesus encontrou 
os seus primeiros discípulos nas margens do 
lago da Galileia, quando estavam ocupados 
no seu trabalho, não os encontrou num con-
gresso, num seminário de preparação nem no 
Templo”. Quem vive e anuncia o Evangelho 
com alegria deve aproximar-se das pessoas e 
encontrá-las nas suas vidas concretas. Às vezes 
é preciso arrojar novos caminhos. Nesse sen-
tido, o Papa acena a um exemplo desafiador: 
“na Igreja continua a haver quem apregoe o 

Há poucos meses, a actual legislatura começou 
com a excitada prioridade dada à eutanásia tra-
vestida de morte clinicamente assistida. Logo 
de seguida, um traiçoeiro vírus pandémico ar-
rastou todos os projectos de lei, aprovados na 
generalidade, para um período de nojo parla-
mentar. Mas, eis que, agora, certos partidos se 
apressam a terminar a discussão e votar favora-
velmente esta lei, indiferentes à petição popular 
contra tal lei e vergonhosamente alheios aos 
efeitos desta pandemia. A eutanásia e o vírus 
exprimem metaforicamente a distância entre a 
pressa e a emergência, entre a morte consentida 
e a vida dignificada, entre o direito à morte ma-
tando e o dever de cuidar.
Na angústia da COVID-19, os mais velhos têm 
sido os mais atingidos por esta doença e a sua 
taxa de letalidade é clamorosamente maior. À 
data em que escrevo, 17 de Julho, 86,3% dos 
óbitos são de pessoas com 70 ou mais anos, ou 
95,2% se considerarmos os óbitos acima dos 
60 anos. Pena que, para os casos ocorridos em 
lares e outras instituições de acolhimento, as 
autoridades lhes tenham reagido em vez de os 
tentarem prevenir logo de início. Não é preciso 
ser um expert para se concluir que, sem acções 
planeadas de precaução, um dos mais graves 
rastilhos epidémicos se concentraria naqueles 
estabelecimentos.
De um modo predominantemente subliminar 
ou implícito e pelo mundo fora, há crescentes 
afloramentos eticamente discriminatórios de 
estratificação geracional, incidindo sobre os 
mais velhos. Tomam a forma de juízos sobre 

a escolha entre quem já viveu muito e quem 
ainda tem muito para viver, de constatações si-
bilinas de que “já não vale tanto a pena”, de apre-
ciações do tipo “foi assim com o vírus, seria assim 
com outra qualquer doença”. Intui-se que, no es-
pírito de muita gente, há um certo “alívio social” 
com a notícia - sob a forma estatística - de que 
a larga maioria dos mortos está concentrada nos 
velhos. Tudo embrulhado em lindas palavras e 
eufemismos generosos que escondem um ra-
ciocínio generalizado de opção (ou alheamen-
to) utilitarista. Sabemos - tal como ordena a lei 
natural da vida - que quem nasce primeiro deve, 
em regra, morrer primeiro. O que não podemos 
aceitar é que se acelere, de um modo injusto e 
discriminatório, esta forma de eutanásia social, 
geracional e terminal.
Os velhos não podem esconder os sinais exte-
riores da sua idade. Mas, durante décadas, foi 
um fartar de correcção política para que o velho 
não o parecesse. Assim nasceu o dito conceito 
europeizado de “envelhecimento activo”, que é 
obrigatório proclamar em qualquer discursata 
política. Assim germinou uma escala de vocá-
bulos para evitar o estigma semântico de velho. 
Outrora, o velho poderia ser chamado de an-
cião, como expressão de respeitabilidade diante 
da sabedoria que a vida dá. Derrubada a ancia-
nidade, conceito considerado retrógrado, tor-
nou-se generalizada a nova raiz lexical da velhi-
ce - a idade - e, assim, o termo mais genuíno de 
velho se transformou na forma anódina e quase 
abstracta do idoso, do que tem idade. Os eufe-
mismos continuaram e passou-se de idoso para 

sénior, sem que se aproveitasse a riqueza dessa 
mesma senioridade na sociedade contemporâ-
nea, pois que, cada vez mais, se cultiva o novo, o 
recente, o renovado, e se distrata o velho, o an-
tigo, o longevo. Mas eis que, perante este repto 
dramático da pandemia, o sénior voltou a ser 
idoso e o idoso regressou a velho. Na óptica pre-
dominante de se ver a velhice como um peso e 
um sarilho, ser velho tornou-se mais obviamen-
te inútil, embaraçador, descartável. Uma espécie 
de posta-restante da sociedade. Velho não dá 
retorno, só dá prejuízo, pressente-se no interior 
da hodierna sociedade. A respeitabilidade dos 
“cabelos grisalhos” tende a ser desconsiderada. 
Eis que, por fim, a pandemia veio reportar à luz 
do dia a denominação de utente (que palavra tão 
feia!). É assim que nos é noticiada a morte. Os 
velhos estão a morrer mais como utentes do que 
como pessoas. Utente do lar, utente da casa de 
repouso, utente da unidade de cuidados conti-
nuados, utente de hospitais. E tudo vemos com 
a distância de uma tela que se encarrega de nos 
tornar insensíveis ou nos anestesiar, de tão me-
cânica e repetidamente tudo ser noticiado ou 
explorado sem rebuço.  
No começo deste insondável futuro, o vírus es-
colheu os velhos como primeiras vítimas e as 
autoridades conformaram-se com este diktat 
viral. Vítimas literalmente falando, mas também 
vítimas de uma via dolorosa de andar entre ali e 
acolá à espera da sua vez, vítimas pelo agrava-
mento do “eclipse “dos avós que não se podem 
aproximar dos netos neste dramático confina-
mento geracional, que vai além do geográfico. 
Para muitas pessoas velhas, o confinamento já 
era uma realidade e agora suportam o confina-
mento do próprio confinamento. Mas, enquanto 
a maioria das pessoas estão confinadas para não 
adoecer, velhos em instituições de acolhimento 

estão a morrer por estarem confinados. Cada vez 
mais num forçado pacto com a solidão. 
Se bem reparamos, diante da doença, do isola-
mento, da pobreza, da supressão de laços fami-
liares e de proximidade, da morte, hoje tudo se 
quantifica em euros, percentagens e estatísticas 
indolores e assépticas. Não se ouvem os gritos 
dos velhos porque não são sensoriais, antes 
estão entranhados nas suas almas. Frequente-
mente, diz-se que não há dinheiro. Dinheiro 
que, todavia, tem havido para perdoar dívidas 
de milhões de caloteiros encartados, de contu-
mazes devedores, de bancos transformados em 
banquetas fraudulentas, de pequenos ou gran-
des caprichos políticos ou clientelares, etc. Em 
toda esta crise, incomoda-me muito a obsessão 
para que a economia volte rapidamente ao que 
era. Que diabo, por uma vez, deixemos de fa-
lar na obsessão da economia para falarmos em 
proteger as pessoas e salvar vidas. Eu sei que é 
preciso voltar a revitalizar a economia, mas a 
maneira, como a maior parte das vezes, a ques-
tão é colocada, já transporta em si o vírus de que 
nada de essencial irá mudar.
Circularam várias versões de uma frase eluci-
dativa: “aos vossos avós foi-lhes pedido para irem à 
guerra. A vós pedem-vos para ficar no sofá. Tenham 
juízo!” Há quem - julgando ser eterno - pense 
que as quarentenas são uma forma de punição. 
Alguém lhes pode explicar definitivamente que 
mesmo pretensamente imunes ao vírus ou as-
sintomáticos, podem ser transmissores para os 
mais velhos? 
Receio que, com o decorrer do tempo, se alar-
gue ainda mais a distância entre um certo Por-
tugal dos pequeninos (não necessariamente na 
idade) e o Portugal dos velhinhos.  
Como disse o Papa Francisco, “estamos todos 
neste barco. Ninguém se salva sozinho.”

António Bagão Félix (Por opção, não se segue o chamado AO)

O estigma da velhice e a pandemia

P. Manuel Barbosa, scj 

Sete marcas do anúncio missionário
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Missa Fadista – Fados para Santo António 
Dia 15 de agosto, sábado, às 17h00, na Igreja de Santo António 
de Lisboa. Entrada livre limitada à lotação da igreja e sujeita a 
marcação prévia: turismo@quovadislisboa.com

O triénio ‘Bíblia e Teologia’, proposto pela Escola de Lei-
gos, do Instituto Diocesano da Formação Cristã (IDFC), 
vai ter lugar, no próximo ano pastoral, em seis lugares 
distintos da diocese. Todas as aulas iniciam em outubro.

O diretor do Sector da Catequese do Patriarcado de Lisboa 
pediu a todos os catequistas da diocese para que “ninguém” 
lhes roube a “alegria missionária”. O padre Tiago Neto des-
tacou ainda a postura destes agentes durante a pandemia.

Proposta formativa da Escola de LeigosSector da Catequese de Lisboa

Triénio vai decorrer
em seis paróquias

“Formar em toda a vida cristã revelou-se 
desafiante neste período de pandemia”

Esta formação tem uma duração de três 
anos, sendo que cada ano se divide em dois 
semestres: o 1.º semestre inicia a 12 de ou-
tubro e o 2.º semestre a 22 de fevereiro. Des-
ta forma, no ano pastoral 2020/2021, o 1.º 
semestre do triénio bíblico-teológico vai 
decorrer em: Lisboa-Ajuda (quartas-feiras 
- 21h00 - Padre Nuno Tavares), Santo An-
tónio dos Cavaleiros (quintas-feiras - 21h00 
- Padre Armindo Vaz), Mafra (segundas-
-feiras - 21h00 - Mário Silva), Rio de Mou-
ro (segundas-feiras - 21h00 - Padre Ricardo 
Freire), Vila Franca de Xira (segundas-fei-
ras - 21h30 - Padre Tiago Roque) e Esto-
ril (quartas-feiras - 21h30 - Padre Marcos 
Martins).
Os ‘Cursos Específicos’, ao longo do 1.º 
semestre, vão ter lugar na Igreja de Santo 
Condestável (‘As Origens do Cristianismo’ 
- segundas-feiras - 21h30), no salão paro-
quial da Igreja de Benfica (‘O Ano Lauda-
to Si’ - segundas-feiras - 21h30), na capela 

“Assim como a primeira comunidade apos-
tólica viveu tempos de medo e insegurança, 
a presença de Jesus Ressuscitado e do seu 
Espírito fê-los desconfinar e sair para a anun-
ciar o Evangelho. Que nada nem ninguém 
nos roube a alegria missionária!”, escreveu 
este responsável, na apresentação do ‘Pro-
grama e calendário da Catequese de Lisboa’, 
para o ano pastoral 2020-2021.
Para o padre Tiago Neto, “a experiência do 
período de pandemia” manifestou “o impor-
tante papel que a catequese tem junto dos 
catequizandos, famílias e comunidades cris-
tãs”. “Tendo por missão ajudar o batizado a 
viver a vida cristã em todos os momentos 
da vida, a catequese visa alimentar e susten-
tar a sua fé, ajudando-o a interpretar o que 
vive à luz da fé. Formar em toda a vida cristã 
revelou-se particularmente desafiante neste 
período de pandemia ao qual os catequistas 
responderam com dedicação e zelo apostó-
lico em fazer que a ninguém falte o pão da 

das Amoreiras (‘Santo António de Lisboa e 
São Martinho de Dume’ - segundas-feiras 
- 18h30), em Nova Oeiras/São Julião da 
Barra (‘A Caridade na Missão Evangeliza-
dora da Igreja’ - quartas-feiras de outubro 
- 21h00 e ‘A Igreja Rede de Relações Fra-
ternas’ - quartas-feiras de novembro e de-
zembro - 21h00).
“Como aconteceu no último trimestre que 
agora finda, se as circunstâncias sanitárias o 
exigirem, recorreremos de novo aos meios 
telemáticos”, informa uma nota do IDFC.

palavra de Deus. Criatividade, tentativa, au-
dácia são expressão firme de que a catequese 
de Lisboa procurou que a luz do Evange-
lho pudesse chegar a muitos ajudando-os a 
habitar as possibilidades do seu quotidiano”, 
frisou. 
O programa da catequese para o próximo 
ano tem como tema ‘Sair com Cristo ao en-
contro de todas as periferias, reconstruindo 
as redes de relação’. “Neste ano, em particu-
lar, temos perante nós a árdua tarefa de nos 
irmos adaptando ao que as circunstâncias 
nos exigirem”, apontou o sacerdote.

Bombarral
Apostar no digital para
combater o isolamento
Na sequência da pandemia, o Centro Social 
Paroquial do Bombarral tem dinamizado 
atividades direcionadas à população sénior 
do concelho, tendo em vista “combater o iso-
lamento social” e “continuar a promover o 
envelhecimento ativo”. “A atividade do ‘Clu-
be de Leitura Online’ tem permitido que os 
idosos acedam em suas casas a um espaço 
virtual de debate, assente na literatura, cul-
tura e partilha de saberes, interagindo entre 
si, num encontro semanal que privilegia a 
estimulação cognitiva”, refere um comuni-
cado, destacando ainda “o Clube ‘Não Pare 
em Casa’, onde a equipa técnica dinamiza 
atividades de animação e estimulação mo-
tora, num espaço online”.

Projeto SETE
Novas experiências
de voluntariado
O Santuário de Fátima volta a proporcionar 
aos jovens uma experiência de voluntariado, 
na Cova da Iria, através do projeto SETE. 
Este ano, devido à pandemia, a terceira edi-
ção contempla apenas um turno, de 10 e 
16 de agosto. “Durante os dias do projeto, 
os voluntários – que estarão devidamente 
identificados com um colete e um crachá do 
projeto SETE –, serão chamados a orientar, 
informar e acompanhar os peregrinos, dan-
do especial apoio aos mais frágeis”, assinala 
uma nota, frisando que esta iniciativa “de-
safia cada jovem a entregar voluntariamente 
a própria vida ao serviço do outro, trilhando 
um caminho de descoberta de si mesmo e de 
encontro transfigurador com Deus”.

A Conferência Episcopal Portuguesa destacou o 
papel dos avós, garantindo que “são um tesouro” 
e que devem ser “protegidos” e admirados.

Mensagem da Comissão Episcopal do Laicado e Família

“Os avós são um tesouro”

“Os avós são um tesouro. Neste tempo que 
vivemos, precisamos de o dizer de forma 
clara, de o defender de forma assertiva. E os 
tesouros são protegidos, tocados com cui-
dado e admiração. Uma sociedade que não 
protege, não cuida, não admira os mais ve-
lhos, está condenada ao fracasso. Porque tal 
como a natureza nasce e renasce, tal como 
a semente cresce e é lançada à terra, assim a 
vida corre e decorre. Quem é cuidado será 
capaz de cuidar. Quem aprende será capaz 
de ensinar. Quem é protegido será capaz 
de proteger. Quem é amado será capaz de 
amar”, assinala a Mensagem da Comissão 
Episcopal do Laicado e Família para o Dia 
dos Avós (26 de julho), lembrando ainda 
que “os avós sustentam a vida das famílias, 
não só porque muitas vezes permitem a so-
brevivência ou algum desafogo, mas porque 
são as raízes de tantas vidas”. “Contam as 

histórias de cada passado, ajudam a perce-
ber a diferença entre essencial e supérfluo”, 
realça a nota.
Segundo a mensagem, o Dia dos Avós “é 
uma oportunidade para dar graças, abraçar 
e celebrar a presença dos Avós no passado e 
no presente, ir às próprias raízes e descobrir 
neles a ternura e o amor de Deus”.
Mensagem na íntegra em http://leigos.pt.
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‘3 DICAS’ - Laudato si’

Passados cinco anos da publicação da Lau-
dato si’, a encíclica comprometeu a Igreja 
na emergência de salvaguardar os recur-
sos naturais do planeta? Teólogo e profes-
sor da Universidade Católica Portuguesa, 
Juan Ambrósio respondeu, no ‘3 DICAS’, 
ter assistido a “diversas dinâmicas”. “Num 
primeiro momento, este texto foi recebido 
com surpresa e entusiasmo, e com um certo 
‘é bom falar destas coisas do ambiente’. Ele 
surgiu muito próximo daquele grande en-
contro em Paris, onde se procuraram gran-
des compromissos, mas, vamos ser sinceros: 
num primeiro momento, nas comunidades 
cristãs, ficou por esse entusiasmo primeiro. 
Não considero que tenha havido uma lei-
tura e uma receção deste texto como houve, 
por exemplo, da Evangelii Gaudium, que 
foi um texto lido por praticamente todas 
as comunidades. Mas, agora, sim, com a 
atitude, com o chamar constantemente à 
atenção para esta temática, a encíclica está, 
finalmente, a ser rececionada, a ser posta 
em cima da mesa”, analisou. Para este teó-
logo, na emissão transmitida em direto na 

noite da passada segunda-feira, 20 de julho, 
“estas questões não são questões que estão 
para além do Evangelho”. “Dito de outro 
modo: temos esta atitude, somos cristãos, 
e, porque somos cristãos, também temos de 
cuidar da casa comum, como se fosse sim-
plesmente uma consequência. Não! Julgo 
que este texto nos vem dizer que as ques-
tões do cuidar da casa comum, de modo a 
que ela não seja simplesmente um espaço 
ocupado, mas possa ser um lar habitado – e 
esta transformação de espaço ocupado para 
lar habitado é fundamental –, é também 
um exercício da nossa identidade cristã, é 
também a concretização da nossa missão 
cristã. Ou seja, trata-se do mesmo Evan-
gelho”, observou, sublinhando que, para si, 
“vai sendo cada vez mais claro que os dois 
grandes pilares onde assenta o pontifica-
do de Francisco – e, portanto, os desafios 
que são lançados à Igreja neste momento 
– são a Evangelii Gaudium e a Laudato 
si’”. “Ou seja, uma Igreja constantemente 
renovada e em missão, para cuidar da casa 
comum”, resumiu.

por todos”, reforçou, desejando que “esta 
casa possa ser um lar, e um lar para todos, 
onde não haja descartados, onde não haja 
sobrantes”.
Para este professor da Universidade Ca-
tólica, uma “dimensão fundamental” da 
encíclica – “inclusive, talvez mais hoje, 
cinco anos depois, e com esta situação de 
pandemia” – é que “tudo está interligado”. 
“Com o que acontece no mercado de um 
país longínquo, todo o mundo pára por 
causa disso. É interessante percebemos 
como tudo está interligado e não temos 
outra solução se não em conjunto, como 
uma só família humana, lidar com estas 
coisas”, frisou. Por isso, no final, Juan Am-
brósio voltou a sublinhar que “o cuidado 
da casa comum deve ser assumido como 
traço não só característico, mas identifica-
tivo, da identidade cristã”.

“Uma encíclica de alerta”
A 15.ª e última emissão do ‘3 DICAS’ con-
tou também com a participação de Fran-
cisco Ferreira, presidente da Zero, uma as-
sociação não-governamental de ambiente, 
que começou por refletir sobre se o mundo 
terá aprendido algo com a pandemia, em 
termos ambientais. “Realmente, a pande-
mia, por um lado, reduziu muito os níveis 
de poluição, porque ficámos em casa, o uso 
do carro diminuiu muitíssimo, também os 
aviões, a atividade industrial e, portanto, 
vimos e usufruímos de cidades de forma 
completamente diferente, ouvimos o ruí-
do dos pássaros em vez dos aviões, respirá-
mos ar mais puro, e sem dúvida que foi um 
grande benefício que o confinamento nos 
trouxe. Mas, há sempre o reverso da meda-
lha – para além de toda a crise, obviamente, 
que está em causa, do ponto de vista social 
e económico – e estamos agora com várias 
ameaças e uma delas é precisamente a crise 
de confiança no uso do transporte público 
e o recorrer ao automóvel. Felizmente, as 
cidades estão a dar sinais de restringir, em 
muitas vias, o automóvel para permitir o uso 
da bicicleta e o andar a pé. Depois, temos o 

“Nós também somos Terra”
No passado dia 24 de maio, com a ‘Oração 
comum pela Terra e a Humanidade’, teve 
início o Ano Laudato si’, convocado pelo 
Papa, que pretende, segundo referiu Fran-
cisco, “chamar a atenção para o grito da 
Terra e o grito dos pobres”. No ‘3 DICAS’, 
Juan Ambrósio considerou que estes dois 
gritos gritam em uníssono e reclamam res-
postas conjuntas. “Essa é uma das grandes 
dimensões que Francisco traz para cima da 
mesa. Quase que diria que é o mesmo gri-
to, até diria assim: o grito da Terra e o gri-
to da humanidade, e, dentro dessa huma-
nidade, os pobres têm um lugar especial”, 
apontou. “Há uma coisa que este texto diz 
e di-lo de uma maneira muito clara, logo 
nos seus primeiros números: nós também 
somos Terra. O ser humano também é Ter-
ra. Portanto, nós não somos um ser à parte, 
nós não somos simplesmente alguém que 
ocupa o planeta, alguém que ocupa um es-
paço. Nós somos também membros desse 
planeta que não é simplesmente um lugar 
para ocupar, mas uma Terra para habitar 

“CUIDAR DA CASA COMUM É A CONCRETIZAÇÃO 
DA NOSSA MISSÃO CRISTÃ”
O teólogo Juan Ambrósio entende que a encíclica Laudato si’ vem dizer à Igreja que “as questões do 
cuidar da casa comum é um exercício da identidade cristã”. No 5.º aniversário da encíclica ecológica 
e social do Papa Francisco, o programa ‘3 DICAS’ contou ainda com a presença do presidente da 
Zero, Francisco Ferreira – que considerou a Laudato si’ uma “encíclica de alerta”, “muito marcante” 
–, e apresentou a Rede Cuidar da Casa Comum, que quer “dar a conhecer a encíclica”, segundo 
referiu Rita Veiga, da comissão executiva.
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problema dos plásticos. Há muitas associa-
ções, à escala mundial, que fazem recolhas 
nos oceanos e já estão a descobrir máscaras 
e luvas…”, referiu Francisco Ferreira, consi-
derando que “a pandemia deveria, acima de 
tudo, questionar-nos sobre o tipo de socie-
dade que temos e o futuro que queremos”. 
“Por algum motivo, o Papa Francisco acaba 
por lançar o Ano Laudato si’ e lançar 200 
‘mandamentos’ relativos àquilo que pode 
ser um novo alerta, cinco anos depois de ter 
lançado a encíclica”, observou.
Este ambientalista sublinhou ainda, du-
rante o programa do Jornal VOZ DA 
VERDADE, como cada um pode contri-
buir para um mundo mais sustentável. “A 
primeira coisa é que é importante perce-
bermos que todos temos uma missão. Há 
realmente um conjunto de mudanças que 
nós podemos e devemos fazer na gestão 
dos resíduos, na escolha da nossa alimen-
tação, dos produtos, do evitar o desperdício, 
do uso da água… Tudo isso, penso eu, são 
oportunidades que ganharam força, mas 
que têm agora de continuar, ainda com 
mais veemência, neste período de desconfi-
namento, de um voltar não ao tipo de fun-
cionamento que nós tínhamos, mas sim a 
um funcionamento mais amigo dos outros 
e mais amigo do ambiente”, desejou.
Francisco Ferreira considerou ainda que a 
Laudato si’ “foi, sem dúvida, muito mar-
cante, não apenas para os católicos, mas 
para muitos movimentos e organizações de 
ambiente à escala europeia e mundial”. “Há 
muitos movimentos ligados ao ambiente 
que estão ligados a diferentes Igrejas, quer 

Igrejas cristãs quer mesmo de outras reli-
giões. Francisco, efetivamente, promoveu 
um sentido ecuménico e um sentido de 
alerta que chamou a todos. Aliás, a própria 
encíclica tem apenas um ou dois capítulos 
verdadeiramente mais direcionados para os 
católicos, porque, de resto, é uma encícli-
ca de alerta, em linha perfeita com aquilo 
que o secretário-geral das Nações Unidas, 
o engenheiro António Guterres, tem vindo 
a alertar, para a necessidade de nós fazermos 
um desenvolvimento que não deixa nin-
guém para trás, que não exclui os países em 
desenvolvimento, que respeite os direitos 
de todos, que salvaguarde, acima de tudo, 
as próximas gerações. Portanto, foi uma lu-
fada de ar fresco, que se juntou aos jovens 
de todo o mundo com o movimento que a 
Greta Thunberg dinamizou e, portanto, há 
aqui uma conjugação de vontades que tem 
de passar como uma verdadeira mudança 
da sociedade em relação ao respeito pelo 
planeta, e, acima de tudo, respeito por quem 
vem a seguir”, frisou o presidente da Zero.

Dar a conhecer a encíclica
A Rede Cuidar da Casa Comum este-
ve também representada no ‘3 DICAS’, 
com Rita Veiga, da comissão executiva, a 
referir que esta é “uma organização com-
pletamente informal”, que reúne “diversas 
entidades”. “Em 2017, ainda com a pro-
fessora Manuela Silva – impulsionadora 
da rede – entre nós, numas conversas na 
Fundação Betânia, começámos a ver que 
a encíclica Laudato si’ tinha um conteú-
do muito importante, mas não estava a 

fazer eco no meio católico. Propusemos 
criar a rede no sentido de haver uma es-
trutura que se estendesse e abrangesse to-
dos, ou quase todos”, contou, sublinhando 
que a rede “propõe-se essencialmente dar 
a conhecer a encíclica, e levar as pessoas 
a aprofundar a sua mensagem”. “A partir 
daí, a dois níveis, por um lado conseguir 
uma conversão pessoal, uma conversão es-
piritual, baseada na proposta da Laudato 
si’; e também fazer uma conversão em re-
lação à vida das pessoas, as formas concre-
tas, os seus estilos de vidas, os seus com-
portamentos. Para isso, a rede propõe uma 
dinâmica, que pretendia que fosse sobre-
tudo alargada nas paróquias, mas aí não 
teve grande desenvolvimento”, lamentou. 
Em junho, o Vaticano lançou um ‘ma-
nual’ de aplicação da Laudato si’ e apon-
tou a Rede Cuidar da Casa Comum como 
um exemplo na divulgação da encíclica. 
“Sem dúvida que isso trouxe-nos maior 
responsabilidade”, considerou Rita Vei-
ga. “Sentimo-nos honrados e soube bem, 
mas de facto não podemos ficar parados. 
Entre nós, na comissão executiva, o que 
conversámos foi que isso nos aumenta-
va a responsabilidade, mas aumentava a 
motivação. Não é um peso, é uma forma 
de dar ânimo, porque é o reconhecimen-
to daquilo que nós temos tentado fazer”, 
acrescentou. Rita Veiga destacou ainda 
que “os meios humanos e materiais” da 
rede “são muito escassos”, mas querem 
“dinamizar” a ação. “Esperamos, ao longo 
do verão, e até entrarmos no famoso tem-
po da criação – que se prolonga de 1 de 

setembro até 4 de outubro –, conseguir 
dinamizar a nossa ação e dar visibilida-
de aos nossos objetivos, muito através das 
entidades com quem trabalhamos. Para 
isto, temos um instrumento bastante im-
portante que é o nosso site [www.casaco-
mum.pt]”, lembrou.
No contexto do Ano Laudato si’, que se 
prolonga até maio de 2021, a Rede Cui-
dar da Casa Comum vai “sinalizar”, no 
dia 14 de novembro, “o terceiro aniversá-
rio da rede”, segundo revelou Juan Am-
brósio, que também integra esta orga-
nização. “Queremos divulgar aquilo que 
consideramos ser a nossa missão e a nos-
sa visão, envolvendo todos os membros 
da rede”, referiu. Este teólogo destacou 
ainda a “parceria” da rede com o Instituto 
Diocesano da Formação Cristã para “de-
senvolver um curso online sobre a Lau-
dato si’”. “Será um curso gratuito, aber-
to a toda a gente que se queira inscrever, 
onde vão participar vários membros da 
rede e outras pessoas. Está atualmente 
a ser construído esse itinerário, que co-
meçará a ser divulgado em outubro e ini-
ciará em novembro”, anunciou, frisando 
igualmente a “parceria com a Universida-
de Católica”, que “está a marcar este ano 
com várias ações perto do dia 24” de cada 
mês. “Uma delas será também em parce-
ria com a Rede Cuidar da Casa Comum”, 
revelou. “Este Ano Laudato si’ tem por 
objetivo a elaboração de um compromis-
so, a sete anos, para um futuro sustentá-
vel”, terminou Juan Ambrósio.
texto por Diogo Paiva Brandão

1.ª DICA: “Os estilos de vida. O que é que cada um de 
nós é capaz de mudar no seu estilo de vida, tendo em 
conta que a encíclica propõe que tenhamos estilos de vida 
mais sóbrios, na linha da sobriedade. O que nós podemos 
fazer a este nível? Cada um, concretamente, mudando 
algo no seu estilo de vida, na maneira como consome, na 
maneira em que gasta recursos.”

2.ª DICA: “A dimensão do cuidado comum seja também 
incorporada na nossa maneira de viver a espiritualidade e 
viver a conversão. Que a nossa conversão não seja: ‘será 
que eu cumpro as normas morais, será que eu sigo a dou-
trina’, mas seja capaz de integrar, também, toda esta di-

mensão do cuidado da casa comum como elemento cons-
titutivo, identificativo, do que é a identidade e a missão 
cristã.”

3.ª DICA: “Ao nível das comunidades cristãs e das paró-
quias, dos grupos, das associações, dos movimentos: que 
compromisso, cada um, é capaz de assumir neste contex-
to da Laudato si’. Para isso, pode usar aquele ‘manual’ 
onde se referem as 200 sugestões, que ainda não está 
disponível em língua portuguesa, mas vai estar, certa-
mente, rapidamente. Seria importante que as paróquias 
se envolvessem e percebessem que também lhes é pedido 
um gesto concreto.”

      Juan Ambrósio Francisco Ferreira Rita Veiga

AS ‘3 DICAS’
Nesta emissão dedicada à encíclica Laudato si’, foi o teólogo Juan Am-
brósio quem deixou as três dicas, no final do programa em direto. “Deixo 
três dicas enquadrando numa coisa que Francisco disse e que considero 
muito importante: quando estamos, agora, numa de regresso ao normal, 
que chamamos ‘novo normal’, que este ‘novo normal’ não seja só porque 
andamos de máscara e, porventura, de luvas e que tenha outra novida-
de. Regressar à vida no ponto em que nós a interrompemos, não serve. 
Numa categoria teológica, a ressurreição não é isso. A ressurreição não 
é o retomar a vida, voltar à vida no momento em que a vida biológica 
terminou… essa vida continua, mas continua com uma dimensão nova 
e uma dimensão que nos abre a outras dinâmicas”, observou o professor 
da UCP, antes de deixar as três dicas.
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08/ Cáritas de Lisboa

Este era suposto ser o verão de um novo in-
tercâmbio com a Cáritas da Alsácia (Fran-
ça), com mais de uma dezena de jovens 
prontos para uma ação de voluntariado, a 
acontecer, desta vez, na paróquia de Óbi-
dos. Ainda compraram os bilhetes de avião, 
com chegada a Lisboa a 4 de julho. Mas 
a pandemia trocou-lhes as voltas, obrigan-
do ao cancelamento de todo o programa, 
podendo, no entanto, o mesmo vir agora a 
realizar-se em 2021, se até lá as circunstân-
cias lhe forem favoráveis.
A relação entre a Cáritas Diocesana 
de Lisboa (CDL) e Cáritas da Alsácia 
(França) tem três anos. Em 2018 recebe-
mos, na paróquia de Alcobaça, os primei-
ros jovens oriundos da paróquia alsaciana 
de Ferrette. No ano a seguir, foi a vez de 

um grupo de cinco jovens, de cinco paró-
quias diferentes (Agualva-Cacém, Fala-
gueira, Camarate, Alcobaça e Óbidos) de 
Lisboa partirem para, no mesmo municí-
pio de Ferrette, apoiarem a comunidade 
local no que houvesse a fazer – uma ex-
periência que aqui narrámos, com algum 
detalhe, o ano passado.
O que é feito deles, num pós-Alsácia, é o 
que este artigo entende mostrar-lhe através 
do testemunho dos que estiveram disponí-
veis para o fazer, convictos da importância 
de mantermos e estabelecermos novos in-
tercâmbios e colaborações com Cáritas de 
diferentes países, e do lugar que os jovens 
são chamados a ocupar nas Cáritas Nacio-
nais, Diocesanas e Paroquiais, bem para lá 
de um seu pontual voluntariado.  

Cáritas: o lugar dos jovens no testemunhar da fé

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

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

«CONTRIBUIR UM POUCO MAIS PARA TORNAR  
O DIA DE OUTROS UM POUCO MELHOR»
“Ao voltar da Alsácia, tanto a comunidade que nos recebeu como as vivências que parti-
lhámos acabaram por ficar para trás, à medida que os afazeres do dia-a-dia retomavam o 
lugar, já em Portugal. Contudo, o regresso trouxe uma certeza cada vez mais assente, de 
que continuaria a envolver-me noutros projetos onde pudesse ser voluntária. 
Comecei, então, por me colocar mais aberta a ações de voluntariado que já conhecia, mas 
às quais sempre me tinha mantido ‘à margem’. Assim, no início do ano letivo, inscrevi-
-me como voluntária no Marca Mundos, um projeto com atuação nacional e internacio-
nal, dinamizado pela associação de estudantes da faculdade onde estudo. Foi aqui que, 
ao longo do ano letivo, participei em diversos rastreios médicos à população, e noutras 

«DEUS NÃO ESCOLHE OS CAPACITADOS,  
MAS CAPACITA OS ESCOLHIDOS»
“Um ano passou e toda uma nova vida aconteceu. A verdade é que a nossa vida muda cada vez que nos pro-
pomos a um novo desafio, e o tempo que passámos na Alsácia foi um desafio. Um desafio pessoal, de grupo 
e comunitário, que nos levou a crescer e a planear novos sonhos. Sonhos que geraram novos desafios e novas 
aventuras! O meu amor pelo voluntariado tem vindo a crescer a cada dia que passa, e dele brotaram vários 
projetos, como a primeira Missão País da Universidade do Algarve e a educação dos jovens da minha paróquia 
para a sustentabilidade e missão. Poderia contar muito sobre este ano que passou, mas o mais importante é 
que a experiência que tivemos em França deu-me ferramentas para abraçar o gosto de ajudar o próximo com 
ainda mais intensidade, para me pôr à prova. Tenho feito voluntariado em áreas em que achava não ser capaz de 
ajudar. Acima de tudo, aprendi que o amor pelo voluntariado e missão cresce quando nos sentimos confortáveis 
em estar fora da nossa zona de conforto. É provavelmente nessa altura que nos sentimos assustados, mas é aí 
que interessa perceber que “Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos”!”

Rita Marques, 21 anos, estudante de Biologia Marinha, escuteira e catequista

«CADA UM QUE PASSA NA NOSSA VIDA, PASSA SOZINHO, 
MAS NÃO VAI SÓ NEM NOS DEIXA SÓS; DEIXA UM POUCO DE 
SI E LEVA UM POUCO DE NÓS» ANTOINE DE SAINT-EXUPERY
“Há exatamente um ano partia para uma das aventuras mais bonitas da minha vida com cinco pessoas muito 
especiais. Sei que nesta aventura, que recordo com muito carinho, fui transformado por cada um dos cinco que 
foram comigo e por cada um dos muitos com quem nos cruzámos e a quem fomos enviados. 
Esta foi uma experiência que marcou profundamente o meu olhar e o meu entendimento sobre o que é servir, 
o que é o voluntariado, e, acima de tudo, o que é a Missão. Todas as vezes em que sou convidado a refletir e a 
partilhar sobre esta experiência, digo que o que levo, como seu grande legado, foram a aprendizagem do estar 
sem pretensiosismos e o de estar para servir, não o de estar para o serviço que quis e idealizei, mas o de estar 
disponível para o serviço que é necessário e me é pedido por aqueles a quem sou enviado. 
Logo desde o primeiro momento, apesar de bastante entusiasmado, não criei expectativas, não idealizei ne-
nhum cenário, nem pensei muito sobre o que me iria esperar, e penso que foi isso que me permitiu aproveitar a 
experiência ao máximo e voltar com o coração cheio de coisas que duram até hoje.” 

Ronaldo Rodrigues, 22 anos, cresceu e vive na paróquia da Ameixoeira,  
mas frequenta a paróquia de Camarate, onde é catequista e colaborador do coro

ações pontuais, como a realização da triagem dos bens doados nos armazéns do Banco 
Alimentar. Atualmente, estou prestes a iniciar uma semana de voluntariado na ANPAR, uma 
associação de apoio a crianças com Síndrome de Rett, onde irei auxiliar na dinamização de 
atividades direcionadas aos mais jovens.
Adicionalmente, participei na Missão País, iniciativa em que um grupo de universitários faz 
missão durante uma semana numa localidade. Estivemos na Batalha (Leiria), em escolas, 
centros de dia e numa unidade de cuidados continuados, além de ainda proporcionarmos 
um teatro a toda a comunidade no final da missão. 
Desde Alsácia a estes outros momentos, o objetivo, sendo distinto em cada, acaba 
por ser sempre o mesmo: contribuir um pouco mais para tornar o dia de outros um 
pouco melhor.”

Carolina Costa, 22 anos, estudante de Medicina

  Carolina Costa prepara a banca  
para mais um rastreio médico do  
Marca Mundos © Carolina Costa

    Equipa de Chefes da primeira Missão País, com Rita Marques entre eles (1ª  
à esq.), realizada, em 2020, pela Universidade do Algarve © Rita Marques

Ronaldo Rodrigues (centro) na gravação do videoclipe do  
seu primeiro projeto musical a solo © Ronaldo Rodrigues

  

  

Parte do grupo de jovens da Alsácia, num lugar de peregrinação 
na França, com o pároco Olivier Becker © Valérie

Cinco jovens portugueses numa mercearia social da Cáritas de Mulhouse (França) © CDL
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Jornalista da Rádio Renascença, 
à conversa com Diogo Paiva Brandão

1. O Papa reforçou o seu apelo em favor 
de um cessar-fogo global e imediato, que 
permita ajudar as vítimas da pandemia, em 
particular nos territórios mais pobres. “Nes-
te momento em que a pandemia não pare-
ce abrandar, asseguro a minha proximidade 
com os que enfrentam a doença e as suas 
consequências económicas e sociais. Penso, 
em particular, nas populações, cujos sofri-
mentos são agravados por situações de con-
flito. Renovo o pedido de um cessar-fogo 
global e imediato, que permita a paz e a se-
gurança essenciais para fornecer a assistên-
cia humanitária necessária”, pediu Francisco, 
na janela do apartamento pontifício, após a 
recitação do Angelus, no passado Domingo, 
dia 19, recordando que, neste mês de julho, 
o Conselho de Segurança da ONU aprovou 
por unanimidade uma resolução que pede 
um cessar-fogo global, de forma a facilitar a 
luta contra a covid-19.
Neste encontro público semanal, Francisco 
mostrou-se ainda preocupado com os con-
frontos fronteiriços entre as forças da Armé-
nia e do Azerbaijão, que provocaram várias 
mortes nas últimas semanas. “Sigo com preo-
cupação o agudizar, nos últimos dias, das ten-
sões armadas na região do Cáucaso. Asseguro 
as minhas orações pelas famílias do que per-
deram a vida, durante os confrontos, e desejo 
que, com o empenho da comunidade inter-
nacional, e através do diálogo e da boa vonta-
de das partes, se possa chegar a uma solução 
pacífica duradoura, que tenha no coração o 
bem daquelas amadas populações”, declarou.

2. O Papa visitou a colónia de férias para 
filhos de funcionários da Santa Sé, que de-

corria no auditório Paulo VI. Na passada 
segunda-feira, 20 de julho, Francisco esteve 
com as crianças e jovens quando estas toma-
vam o pequeno-almoço, tendo visitado os 
espaços de jogos montados no auditório e 
conversado com os participantes, refere um 
comunicado da Sala de Imprensa da Santa 
Sé. Mais tarde, sentado com as crianças, o 
Papa “incentivou-as a fazer novos amigos”. 
“As pessoas que só sabem se divertir sozi-
nhas são egoístas; para divertir-se é preciso 
estar juntos, com os amigos”, garantiu. Antes 
de regressa à Casa de Santa Marta, Francis-
co cumprimentou os animadores e agrade-
ceu-lhes o seu trabalho.

3. O Vaticano publicou um novo docu-
mento, da Academia Pontifícia para a Vida, 
que reflete sobre as consequências globais 
da crise sanitária causadas pela covid-19. 
Com o título ‘Humana communitas na era 
da pandemia. Reflexões intempestivas so-
bre o renascimento da vida’, o texto assenta 
em três princípios-chave: desenvolver uma 
ética do risco, implementar a cooperação 
internacional e promover a solidariedade 
responsável. O documento destaca “a lição 
de fragilidade” que toca a todos, mas espe-
cialmente aos hospitalizados, os prisioneiros, 
os que vivem em campos de refugiados, e, ao 
mesmo tempo, a consciência de que a vida é 
um dom e que tudo está interligado, desde “a 
devastação da terra” e “as escolhas económi-
cas baseadas na ganância e no consumo ex-
cessivo”, ao “abuso e desprezo pela criação”.
A Academia vaticana apela a “uma sinergia 
de esforços” para compartilhar informações, 
fornecer ajuda e disponibilizar recursos que 

permita “desenvolver tratamentos e vacinas” 
e recorda que “a pandemia aumentou ainda 
mais a diferença entre países ricos e pobres 
que estão a pagar o preço mais alto, pois já 
carecem de recursos básicos e são frequen-
temente atingidos por outras doenças letais, 
como a malária e a tuberculose”.

4. A Congregação para o Clero publicou 
a Instrução ‘A conversão pastoral da comu-
nidade paroquial a serviço da missão evan-
gelizadora da Igreja’, propondo paróquias 
centradas na sua ação missionária. “Um 
tal projeto missionário comum poderia ser 
elaborado e realizado em relação a con-
textos territoriais e sociais contíguos, isto 
é, em comunidades confinantes ou unidas 
pelas mesmas condições socioculturais ou 
em referência a âmbitos pastorais afins, por 
exemplo, no quadro duma necessária coor-
denação entre pastoral juvenil, universitária 
e vocacional, como já acontece em várias 
dioceses”, refere o documento, divulgado 
pelo Vaticano, no dia 20 de julho.
O texto leva em consideração a tradicional 
ligação das paróquias a um território especí-
fico, sublinhando que em muitos lugares as 
mesmas têm hoje “contextos sociais e cultu-
rais profundamente mudados”. A instrução 
defende que a paróquia seja um “lugar” que 
favorece “o estar juntos e o crescimento das 
relações pessoais duradoras”, desenvolvendo 
a “arte da proximidade”. As comunidades 
paroquiais, “casas no meio das casas”, são de-
safiadas à “criatividade” para que se tornem 
“centro propulsor da evangelização”. “A ação 
pastoral tem necessidade de ir além somen-
te da delimitação territorial da paróquia, de 

fazer transparecer mais claramente a comu-
nhão eclesial através da sinergia entre minis-
térios e carismas diversos e, não menos, de 
estruturar-se como uma ‘pastoral orgânica’ a 
serviço da diocese e da sua missão”, indica o 
Vaticano.
O guia para as paróquias, em 124 pontos, 
aborda a pastoral das comunidades paro-
quiais e os vários ministérios clericais e lai-
cais, procurando maior corresponsabilidade, 
sem deixar de destacar o papel central do 
pároco como “pastor adequado” da comu-
nidade.

5. Com o objetivo de “tornar mais clara a 
administração da justiça” e “devido às pro-
fundas feridas que infligem à comunhão 
eclesial”, a Congregação para a Doutrina da 
Fé publicou, a 16 de julho, um documento 
que ajuda a “traduzir em ações concretas 
a normativa canónica relativa aos casos de 
abuso sexual de menores cometidos por 
clérigos”. Publicado em várias línguas e des-
tinado, sobretudo, aos bispos e juristas das 
dioceses, institutos religiosos e conferências 
episcopais, este vade-mécum quer “dar res-
posta às inúmeras perguntas sobre os passos 
que se devem seguir nas causas penais da 
sua competência”. Trata-se de uma espé-
cie de manual de instruções que “pretende 
tomar pela mão e conduzir passo a passo”, 
desde a denúncia “até à conclusão definitiva 
da causa, quem se achar na necessidade de 
proceder à averiguação da verdade no con-
texto dos mencionados delitos”. Lê-se, na 
introdução, que “não é um texto normativo, 
não inova a legislação sobre o assunto, mas 
visa tornar mais claro um percurso”.

1. 2. 4.

5.

3. 

O Papa Francisco reforçou o apelo por um cessar-fogo e visitou a colónia de férias para filhos de fun-
cionários da Santa Sé. Nesta semana, o Vaticano publicou três textos: um documento sobre as conse-
quências da pandemia, um guia com 124 pontos para paróquias “missionárias” e um manual sobre  
“o que fazer em caso de abusos”.

“Renovo o pedido de um cessar-fogo global e imediato”
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é sapateiro. Ali, no centro, é no entanto 
muito mais do que isso. É quase um fa-
zedor de magia pela forma como con-
segue fazer sapatos de quase nada. Ali, 
diz, nada se perde. “O material é dis-
pendioso e nós não conseguimos arran-
já-lo. Por isso, não desperdiçamos. O 
nosso desperdício é mesmo desperdício 
total, aquilo que já ninguém consegue 
usar”, diz, soltando uma gargalhada.

Devolver o andar
O seu sorriso é uma das vitaminas do 
centro. Martin não deixa ninguém in-
diferente. Ele sabe que faz mais do que 
sapatos. Devolve o andar a todos os que 

vivem por ali. E, às vezes, isso é quase 
um milagre. Enquanto arranca pregos 
já retorcidos de pedaços de couro que 
pretende ainda transformar em solas, 
Martin explica com uma eloquência 
muito própria toda a sua arte. “Não 
fazemos sapatos para pessoas comuns, 
mas para aquelas que tiveram lepra. 
A lepra é um problema de pele, mas 
quando um problema de pele afecta os 
nervos, quando a ferida fica tão infec-
tada que não pode ser controlada, então 
provavelmente tem de ser extraída pelo 
médico. Essa é a principal razão pela 
qual cá estamos. Para fazer sapatos para 
pessoas que não têm dedos dos pés.” 

A lepra é uma doença insidiosa, famin-
ta, que vai corroendo a pele, que vai 
deixando marcas. A lepra é ainda hoje 
uma palavra que assusta, que afasta, 
que repugna. Ali, em Ganta, no norte 
da Libéria, as Missionárias da Conso-
lata fazem muito mais do que cuidar 
daqueles homens e mulheres a quem 
um dia foi diagnosticada a doença. As 
irmãs são mais do que enfermeiras ou 
médicas. Cuidam das pessoas, procu-
rando devolver-lhes o sentimento de 
dignidade que a lepra parece corroer. A 
Libéria é um país marcado pela guerra, 
pobreza e morte. A esperança média de 
vida é de apenas 45 anos. A história re-
cente do país está ainda marcada pelo 
fantasma da guerra civil. Foram anos de 
um conflito aterrador que deixou mar-
cas em todo o lado, em todas as pes-
soas. De alguma maneira, na Libéria 
são todos sobreviventes. Ali, em Ganta, 
também. A falta de comida e o anal-
fabetismo andam de mãos dadas neste 
país africano, o único que não foi co-
lonizado por nenhuma nação europeia. 

Sobraram as paredes
Em Ganta, na leprosaria, vive-se num 
mundo à parte. O espaço sofreu várias 
vicissitudes. No final da década de 90 
do século passado, em plena guerra, 
tornou-se necessário reabrir a leprosa-
ria. Foi necessário quase começar tudo 
de novo. O que existia era quase nada. 
Apenas escombros do antigo centro. A 
guerra transporta, muitas vezes, o pior 
de que o ser humano é capaz. O local 
foi saqueado, as camas, os móveis e as 
casas de madeira dos doentes foram 
arrancadas e transformadas em lenha. 
Cozinharam com pedaços de móveis, 
com bocados de portas, de janelas, de 
soalho. Sobraram as paredes. Aos pou-
cos o centro foi reabilitado. Hoje, al-
berga dezenas de pessoas. As irmãs 
procuram que todos ali possam ter uma 
vida tão normal quanto possível. Essa é 
também a missão de Martin Dolo. Ele 

Cada utente é, por isso, único. Não há 
duas pessoas com marcas iguais. A de-
formação na pele e no corpo provocada 
pela lepra é quase como uma impressão 
digital. Martin diz que o seu objectivo 
é apenas esse, fazer sapatos para pes-
soas com lepra. Ajudar.

Paciência de artesão
Ali, em Ganta, todos se conhecem uns 
aos outros. Todos sabem as suas histó-
rias, todos compartilham aquele espa-
ço que é uma espécie de refúgio. Um 
santuário de amor e carinho onde estão 
protegidos de uma sociedade que con-
tinua a ter dificuldade em lidar com a 
doença. Martin Dolo faz mais do que 
sapatos. Devolve o andar devolvendo a 
confiança às pessoas a quem manufac-
tura, com paciência de artesão, sandá-
lias, botas, chinelos… São sempre mais 
do que sapatos, pois procuram tam-
bém esconder a lepra. Principalmente 
para os mais jovens, os que ainda não 
se resignaram com uma vida diminuí-
da. “Têm vergonha, têm medo de ser 
estigmatizados, porque são sandálias 
para a lepra. Isso acontece sempre com 
os jovens. Procuramos fazer sapatos 
mais modernos, mais extraordinários, 
mas com protecção, para que não se 
note… que é aquilo que eles receiam.” 
São sapatos que escondem. São quase 
um milagre. Das mãos e do engenho de 
Martin Dolo nascem sapatos que tra-
zem felicidade e devolvem esperança. 
No norte da Libéria, no meio da flores-
ta, como se estivesse escondido, existe 
uma leprosaria e um centro de reabili-
tação para tuberculosos. Por lá trabalha 
um homem que não é enfermeiro, nem 
médico, nem psicólogo. É apenas sapa-
teiro, mas quase faz magia…

texto por Paulo Aido,
Fundação Ajuda à Igreja que Sofre

Na Libéria, o centro de acolhimento de Ganta é um mundo à parte...

O sapateiro da leprosaria
No norte da Libéria, no meio da floresta, como se estivesse escondido, existe uma leprosaria 

e centro de reabilitação para tuberculosos. É em Ganta. Parece um fim do mundo. Para 
muitas das pessoas que por ali vivem, Ganta é, de certa forma, todo o mundo. O trabalho 

que as Missionárias da Consolata desenvolvem em Ganta é ajudado por Martin Dolo. Não é 
enfermeiro, nem médico, nem psicólogo. É apenas sapateiro, mas quase faz magia...

www.fundacao-ais.pt | 217 544 000

  

  

  
Martin Dolo faz mais do que sapatos.

Das mãos e do engenho de Martin Dolo nascem sapatos 
que trazem felicidade e devolvem esperança.

A Libéria é um país marcado pela 
guerra, pobreza e morte.
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Histórias da Bíblia 
para crianças
As histórias da Bíblia sempre foram lidas, 
contadas, narradas e desenhadas para as 
crianças. “O imaginário dos pequeninos 
é preenchido de figuras, lugares, milagres 
e personagens cheios de bondade, força e 
diversas outras situações e características. 
Para a educação religiosa que se dá em fa-
mília é de suma importância essas narra-
tivas, pois ajudam no desenvolvimento re-
ligioso dos mais pequeninos e aproximam 
a criança dos textos sagrados, que mais à 
frente farão parte de sua vida, na catequese 
e na vida cristã. Dessa maneira, os textos 
de Goretti Dias estão cheios de adaptações 
das histórias bíblicas que lhes foram conta-
das quando crianças e qua ainda hoje sur-
tem efeitos em sua memória. Com umas 
riquíssimas e fabulosas ilustrações, todo o 
conjunto bíblico tem obras que fascinarão 
aos pais e, principalmente, as crianças, a 
imergir na história e na beleza das páginas”, 
refere a Paulus Editora, a propósito do livro 
‘Histórias da Bíblia para crianças’.
Informações: https://paulus.pt/historia-
-da-biblia-para-criancas

SUGESTÃO CULTURAL

À PROCURA DA PALAVRA

DOMINGO XVII COMUM
“O reino dos Céus é semelhante a um tesouro 
escondido num campo.”
Mt 13, 44

Que tesouros procuramos? 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. | CAC - Manuel Luís, Cânticos da Assembleia Cristã, Secretariado Nacional de Liturgia | LHC III - Liturgia das Horas. Edição para Canto. Vol. III, Secretariado Nacional de Liturgia  

3 https://bit.ly/opovodedeusteproclama 

1 https://bit.ly/quemnosseparara 
2 Nas estrofes, em vez do Magnificat pode utilizar-se um salmo, por exemplo o Sl 22(23). 

DEPARTAMENTO DE LITURGIA 
DO PATRIARCADO DE LISBOA

SUGESTÃO CULTURAL

“O que mais custa na desgraça des-
te vírus é não poder estar com os 
meus netos; abraçá-los e dar-lhes 
beijinhos!” Desabafava assim uma 
avó entre lágrimas, que, sem saber, 
se tornava porta-voz de um dos so-
frimentos maiores desta pandemia: 
a distância entre avós e netos. No 
fundo, o doloroso distanciamento 
entre os nossos “maiores” (bela ex-
pressão quando a outra, “velhos”, 
tem amargo sabor a “descartáveis”!) 
e a infância dos que lhes são queri-
dos.  A memória dos avós de Jesus, 
que a liturgia assumiu com os nomes 
de Joaquim e Ana, e hoje recorda-
dos, possa fazer-nos lutar por esse 
tesouro do convívio de gerações, da 
riqueza de experiências que se par-
tilham, da sabedoria e novidade que 
se abraçam, do passado e do futuro 
que se encontram. 
É admirável o tesouro da tecnolo-
gia, mas nunca substituirá o tesouro 
do afecto, do toque, do abraço ou 

do beijo. É importante o tesouro da 
economia, de acordos de recupera-
ção e entreajuda financeira como o 
que foi aprovado na União Europeia, 
mas mais importante ainda a hones-
tidade e responsabilidade na aplica-
ção do dinheiro para o bem comum e 
não para a ganância e a desigualda-
de. São fundamentais os tesouros da 
saúde, da educação e da justiça, mas 
é preciso continuar a lutar para que 
sejam acessíveis a todos, sem distin-
ções nem exclusividades. É essencial 
o tesouro da vida, que nos convoca a 
comprometer o coração na sua pro-
moção e defesa, conscientes da sua 
fragilidade e grandeza.
O reino dos Céus, narrado por Je-
sus em sete parábolas, é Ele mesmo. 
Ele é a semente, pequena e cheia de 
vida; o fermento escondido que faz 
crescer o pão; que morre para dar 
vida; que cresce no meio do mal e 
reconhece-se pelos frutos; é o tesou-
ro e a pérola preciosos que precisam 

ser procurados e escolhidos; é a rede 
que tudo recolhe e onde é preciso 
escolher o melhor. Assim, o reino dos 
Céus exige um trabalho de discerni-
mento. É preciso a coragem de uma 
escolha decisiva: dar tudo para guar-
dar o melhor. É um trabalho de cora-
ção o discernimento: só um coração 
que ama sabe fazer a boa escolha, à 
semelhança de Salomão que pediu a 
Deus “um coração inteligente”.
O tesouro que é Jesus Cristo transfor-
ma-nos também em tesouros. Únicos 
e preciosos. Por isso importa inventar 
novos modos de proximidade e co-
munhão para estes tempos difíceis. 
Convívios antigos e novos, vermo-nos 
e ouvirmo-nos com maior atenção, di-
zermo-nos quanto somos importantes 
uns para os outros. Pede-se criativi-
dade e ousadia para colocar em pri-
meiro lugar o melhor. Será que não há 
tesouros de futuro a descobrir, quer 
na relação renovada com Deus, quer 
na de uns com os outros?

ASSUNÇÃO DA VIRGEM SANTA MARIA (15 DE AGOSTO) DOMINGO XVIII DO TEMPO COMUM – A (2 DE AGOSTO) 

CÂNTICO

O excelso Rei Vos fez entrar 

Salve, ó Virgem Maria 

Ó incomparável alegria 

Um sinal grandioso apareceu no céu  

O Povo de Deus Te proclama – Feliz és Tu 

Feliz és Tu porque acreditaste 

O Senhor olhou / Hoje a Virgem Maria subiu aos Céus 

A Virgem Maria foi exaltada 

Tu és a glória de Jerusalém 

Glória da humanidade 

COMPOSITOR

M. Luís 

C. Silva 

M. Luís 

Az. Oliveira 

A. Cartageno 

C. Silva 

M. Luís 

M. Luís 

M. Luís 

A. Cartageno 

CAC 539 

CEC II 198 

CAC 534 

LHCIII 71 

3 

CN 477 

CEC II 198 

LHC III 254 

CAC 547 

CN 513 

FONTEUSO LITÚRGICO 

Entrada / A. Dons 

Entrada 

Apresentação dos Dons 

Apresentação dos Dons 

Comunhão  

Comunhão 

Pós Comunhão 

Pós Comunhão 

Final 

Final 

CÂNTICO

Deus, vinde em meu auxílio 

Vinde, Senhor, vinde em meu auxílio 

Quem nos separará 

Jesus multiplicou os pães e os peixes 2 

Vós todos, os que tendes sede 

Demos graças ao Senhor pela sua misericórdia 

Cantemos glória – Glória ao Senhor 

COMPOSITOR

F. Silva 

A. Cartageno 

M. Frisina 

F. Santos 

C. Silva 

A. Cartageno 

J. P. Martins 

CEC II 88 

CEC II 89 

1 

CP II 234 

CEC II 175 

CEC II 27 

CN 512 

FONTEUSO LITÚRGICO 

Entrada 

Entrada 

Ofertório 

Ofertório / Pós Comunhão 

Comunhão / Ofertório 

Comunhão / Pós Comunhão 

Final 
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Individual (20 €) Benfeitor (25 €) Benemérito (30 €)Assinatura anual: 

N.º Assinante

Faça a sua assinatura e receba o jornal, 
em sua casa, durante um ano.

Faça hoje mesmo a sua assinatura, 
escolhendo uma das seguintes opções:

NIF

saranunes@patriarcado-lisboa.pt

saranunes@patriarcado-lisboa.pt

Tweets da Semana

Papa Francisco @Pontifex_pt

“Na parábola do joio do #Evangelho-
deHoje (Mt 13,24-43), Jesus faz-nos 
conhecer a paciência de Deus, abrindo 
o nosso coração à esperança.”

19 de julho

“#NossaSenhoradoCarmo, nossa mãe, 
ajuda-nos a ter mãos inocentes e um 
coração puro, a não pronunciar uma 
mentira e a não falar em detrimento 
de outras pessoas. Assim poderemos 
subir o monte do Senhor e obter a sua 
bênção, a sua justiça, a sua salvação.”

16 de julho

“Apesar de todas as dificuldades pro-
vocadas pela pandemia, vemos que 
muitas coisas bonitas e verdadeiras 
continuam a acontecer. Porque o amor 
de Deus não mete férias. O amor de 
Deus é uma realidade permanente que 
quanto mais se vive, mais se quer viver.”

22 de julho

“A nossa atitude deve ser cuidar e aju-
dar a cuidar deste campo que é a Cria-
ção inteira e que é antes de mais de 
Deus.”

19 de julho

D. Manuel Clemente @patriarcalisboa

Editorial

A CULTURA DO COMPROMISSO

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

FÉRIAS DO JORNAL VOZ DA VERDADE
Tal como em anos anteriores, nos Domingos do mês de agosto não 
se publica o Jornal Voz da Verdade. Regressaremos na edição de dia 
6 de setembro. Boas férias!

“A vida cristã precisa de compromisso, não pode 
ser apenas um correr atrás do que me faz sentir 
levitar, do que me faz sentir bem interiormente, 
das palavras belas e poéticas que ouço, das 
celebrações animadas e tão festivas em que 
posso participar.”

que nos descobriu em primeiro lugar. 
A vida cristã precisa de compromis-
so, não pode ser apenas um correr 
atrás do que me faz sentir levitar, do 
que me faz sentir bem interiormen-
te, das palavras belas e poéticas que 
ouço, das celebrações animadas e 
tão festivas em que posso participar. 
A vida cristã implica o compromisso 
de uma entrega de vida Àquele que 
a entregou por cada um de nós. E 
a experiência da entrega acontece, 
também, na comunidade. A Igreja é 
comunidade e a fé não é vivência in-
dividual, é comunitária, numa comu-
nidade que se compromete.

e hábitos. Mas é tão difícil mudar! 
A Igreja também está atenta às mu-
danças, no mundo, na sociedade, na 
cultura que muitas vezes se apresen-
ta ou se quer impor. Mas há mudan-
ças que precisam de compromisso, e 
que o mundo não quer. O compro-
misso leva a uma estabilidade, à se-
gurança, à fidelidade. O compromis-
so permite descobrir ou redescobrir 
a essência das coisas, permite apro-
fundar, conhecer, leva ao crescimen-
to do amor.
No caminho cristão que cada um é 
chamado a fazer, é preciso assumir 
e viver o compromisso com Aquele 

Somos animais de hábitos e muito 
dificilmente quando alguma coisa se 
altera ou altera a nossa própria vida, 
conseguimos aderir ou reagir pacifi-
camente. A lei do ‘foi sempre assim’, 
‘sempre fiz assim’, ou ‘sempre se fez 
assim’, é uma barreira, muitas vezes, 
difícil de transpor. Porque a mudan-
ça gera incómodos, interiores e ex-
teriores, pessoais e mais alargados. 
Mudar implica uma disponibilidade 
interior que nem sempre encontra 
lugar nas nossas comodidades e co-
modismos. Sim, porque somos muito 
comodistas. Não queremos mudar, 
porque isso mexe com a nossa vida, 
e com a nossa estrutura interna, com 
os nossos pensamentos e ideais cria-
dos para nós e por nós. Mudar impli-
ca desprendimento para deixar tudo, 
ou pelo menos deixar o que precisa 
ser mudado.
Estamos em tempo de muitas mudan-
ças e adaptações. Estamos diante de 
uma nova realidade que nos traz incó-
modos e implica mudanças, de atitu-
des, comportamentos, estilos de vida 


