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Cardeal-Patriarca manifesta-se 
“muito preocupado” com a eutanásia
O Cardeal-Patriarca de Lisboa assumiu estar “muito preocupado” com os tra-
balhos parlamentares relativos à aprovação da eutanásia e apelou aos deputados 
para “reconsiderarem”. “Há uma grande preocupação na sociedade portuguesa, 
dos católicos e de variadíssimas confissões religiões, da Ordem dos Médicos 
e sucessivos bastonários e de organizações da sociedade civil. Os deputados 
devem ter em conta não só o ato eleitoral que os levou ao Parlamento, mas 
também esta expressão constante e forte da sociedade, que os deve fazer re-
considerar as suas posições de há meses”, considerou D. Manuel Clemente, em 
declarações aos jornalistas, a 30 de agosto, à margem da celebração de bênção 
do novo órgão de tubos da Paróquia de Paço de Arcos, em Oeiras.
O tema da eutanásia vai a debate na especialidade, no Parlamento, em se-
tembro, e o Cardeal-Patriarca recordou a iniciativa popular de referendo da 
Federação Portuguesa pela Vida, que entregou 95 mil assinaturas. “Acredito 
que os senhores deputados, como representantes do povo, terão em conta uma 
manifestação tão poderosa que em pouco tempo encontrou quase 100 mil as-
sinaturas. Não se pode passar ao lado disto”, afirmou.

Depois de mais de meio  
século de espera, a igreja  
de Paço de Arcos, em  
Oeiras, apresentou o  
novo órgão de tubos,  
com o pároco a querer  
levar as crianças a  
experimentarem  
novas sonoridades. 
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Tempo de lembrar o Amor

Catequese: projeto ‘Say 
Yes’ prolonga-se até 2023 
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Impedir a assistência 
espiritual e religiosa a 
um doente é ilegal, 
injusto e desumano 
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Papa retoma audiências 
com fiéis e indica a solida-
riedade para superar 
a crise | pág.09
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Pedro Vaz Patto
Um elo de unidade na família

Pe. Alexandre Palma 
Corpos intermédios

“PANDEMIA EXIGE 
SOLIDARIEDADE  
E SOLICITUDE 
REFORÇADAS”

Destaque

Cardeal-Patriarca de Lisboa dirige car-
ta aos diocesanos, no começo do novo 
ano pastoral, apelando a comunidades 
mais justas e solidárias. Laudato si’ e 
JMJ Lisboa 2023 são também destaca-
das por D. Manuel Clemente. pág.02
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CARTA AOS DIOCESANOS DE LISBOA  
NO COMEÇO DO NOVO ANO PASTORAL

Caríssimos diocesanos
1. Antes de mais, desejo que estejais 
bem, com as vossas famílias e comuni-
dades. Bem fisicamente e também espi-
ritualmente, em especial os que tenham 
sofrido em si e nos seus com a presen-
te pandemia ou qualquer enfermidade. 
Uma lembrança forte e permanente vai 
para todas as instituições de solidarie-
dade, eclesiais ou outras, onde a pande-
mia entrou, causando tanta perturbação 
e desgaste nos residentes e cuidadores.   
Como salientei na apresentação do 
programa-calendário para 2020-2021, 
a crise sanitária impediu-nos de reali-
zar muitas das atividades previstas. Por 
isso continuaremos agora na mesma li-
nha de receção da Constituição Sinodal 
de Lisboa e com os mesmos temas, tão 

atuais como urgentes: “Sair com Cris-
to ao encontro de todas as periferias” 
– onde Ele sempre nos espera (cf. CSL 
53) e “Fazer da Igreja uma rede de rela-
ções fraternas” – reforçando as instân-
cias de corresponsabilidade comunitá-
ria e missionária (cf. CSL 60).
A pandemia afetou-nos muito, como 
sociedade e como Igreja. Nas suas vá-
rias incidências, da saúde à economia, 
do trabalho à escolaridade e ao conví-
vio, exigiu-nos e continua a exigir soli-
dariedade e solicitude reforçadas. Tudo 
se restringiu nos espaços e limitou nos 
encontros presenciais, condicionalismo 
que só paulatinamente se ultrapassará. 
Tivemos celebrações comunitárias in-
terrompidas e agora retomamo-las sob 
estritas regras sanitárias. Dou graças a 

em resposta às necessidades que a pan-
demia trouxe.
Quer no campo sociocaritativo, quer em 
todos os outros da nossa vida pastoral, 
importa crescer em corresponsabilidade. 
Não se trata de algo acessório e mera-
mente funcional. Trata-se de viver e tra-
balhar comunitariamente, como apren-
dizagem da própria vida unitrinária de 
Deus, finalidade maior da Igreja que so-
mos. Solidários com todos e correspon-
sáveis entre nós, da vida comunitária à 
diocesana, do mais local ou particular ao 
mais universal e geral.
Daqui a importância de incentivar e de-
senvolver todos os órgãos de corresponsa-
bilidade comunitária, com os vários con-
selhos canonicamente previstos. Tudo o 
que fizermos nesse sentido é louvável e 
inadiável. A qualidade cristã do que rea-
lizarmos, além do benefício imediato que 
origine, mede-se pelo modo comunitário 
como o fizermos. Cristo não trabalhou so-
zinho, mas sempre com o Pai, no Espírito 
que os une (cf. Jo 5, 17). E associou outros, 
que com Ele aprenderam a trabalhar uni-
dos e fez companheiros de missão. Assim 
então e assim agora, necessariamente.
Aliás, a grande receção do Concílio Vati-
cano II, em que convictamente prossegui-
mos, reforça-nos a experiência e a cons-
ciência de sermos Povo de Deus, Corpo de 
Cristo e Templo do Espírito Santo, sem-
pre integrados num todo básico e comum. 
Por isso desenvolvemos catequeses que se 
querem verdadeiras inserções na vida ecle-
sial e não meras aulas entre tantas outras; 
celebramos como comunidade participa-
tiva e não como assistentes à atuação de-
masiado destacada de algum ministro do 
culto; e incrementamos todas as instâncias 
de colaboração comunitária, pastorais ou 
administrativas que sejam, com intenção 
missionária sempre.

3. Nesse sentido, a recente Instrução da 
Congregação para o Clero A conversão 
pastoral da comunidade paroquial ao ser-
viço da missão evangelizadora da Igreja, 
dá-nos esta motivadora definição: «A pa-
róquia é uma comunidade convocada pelo 
Espírito Santo para anunciar a Palavra de 
Deus e fazer renascer novos filhos na fonte 
batismal; reunida pelo seu pastor, celebra o 
memorial da paixão, morte e ressurreição 
do Senhor e testemunha a fé na caridade, 
vivendo em permanente estado de missão, 
para que a ninguém falte a mensagem sal-
vífica, que doa a vida» (nº 29).

Deus por tanta generosidade manifes-
tada nas comunidades, bem como nos 
vários serviços públicos e particulares, 
estando certo de que nos reencontrare-
mos mais próximos, justos e solidários, 
como necessariamente tem de ser.
             
2. No que a atividades diocesanas se 
refere e além de tudo o que é próprio 
dos vários departamentos, setores e 
serviços (cf. Programa- Calendário) sa-
liento as mais específicas do Departa-
mento da Pastoral Sociocaritativa, com 
relevância para o respetivo Congresso, 
a 14-15 de maio de 2021. Aí conflui-
rão a experiência entretanto feita com 
as Semanas Vicariais da Caridade, que 
poderão repetir-se, e também muitas 
outras ações realizadas - e aumentadas 
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Será boa catequese para todos, retomar esta 
definição comunitária no começo do novo 
ano pastoral, revendo à sua luz o que se 
faz e o que se há de fazer, ponto por pon-
to. Também no que a Instrução diz mais 
à frente, sobre o Conselho Pastoral Paro-
quial: «Longe de ser um simples organismo 
burocrático, então, o Conselho Pastoral co-
loca em destaque e realiza a centralidade do 
Povo de Deus como sujeito e protagonista 
ativo da missão evangelizadora, em virtude 
do facto de que cada fiel recebeu os dons 
do Espírito através do Batismo e da Con-
firmação» (nº 110).
Proponho que em todas as paróquias se leia 
atentamente esta Instrução da Congrega-
ção do Clero, que sobre elas diretamente 
incide. Ao longo dos seus números, tanto 
se reflete sobre as atuais circunstâncias so-
cioculturais, que exigem mais interligação 
com o conjunto pastoral da diocese, dada 
a menor fixação territorial das populações, 
como se indicam possibilidades de traba-
lho intercomunitário, ou a natureza e os 
fins próprios das várias instâncias de cor-
responsabilidade.
   
4. O Papa Francisco propõe-nos para 
este tempo uma atenção ecológica re-
dobrada, ainda mais oportuna por cau-

sa dos danos da pandemia. Durante o 
presente ano pastoral devemos retomar 
tudo quanto nos escreveu em 2015, na 
sua preciosa encíclica Laudato si´, sobre 
o cuidado da casa comum. Sugiro-vos que, 
pessoal e comunitariamente, se assimile 
a encíclica nas suas múltiplas incidên-
cias, espirituais também.
Por todo o texto papal perpassa uma vin-
culação global e a solidariedade com a 
criação inteira. Requer-nos uma autên-
tica “conversão ecológica”, comportando 
três atitudes: 1ª) Gratidão pela obra cria-
dora de Deus, correspondida com gene-
rosidade e gratuidade no modo de viver e 
conviver; 2ª) consciência de não estarmos 
separados das outras criaturas, com as 
quais formamos uma comunhão univer-
sal; 3ª) desenvolvimento das capacidades 
que Deus nos deu, para ajudar a resolver 
os dramas deste mundo (cf. LS, 219-220). 
Três atitudes complementares, que o 
Papa nos propõe, em torno duma figura 
(S. Francisco de Assis) e de um conceito 
(ecologia integral): «Acho que Francisco é 
o exemplo por excelência do cuidado pelo 
que é frágil e por uma ecologia integral, 
vivida com alegria e autenticidade. […] 
Nele se nota até que ponto são insepará-
veis a preocupação pela natureza, a justiça 

para com os pobres, o empenhamento na 
sociedade e a paz interior» (LS, 10).
É nesta integralidade ecológica que o 
Papa insiste do princípio ao fim. Na ver-
dade, se faltar um destes pontos, logo se 
desequilibra o conjunto. Dar aos animais 
ou às plantas a atenção devida, requer 
outra igual ou maior aos seres humanos 
injustiçados; ninguém se pacifica intima-
mente quando se alheia das causas da jus-
tiça e da paz para todos.
Neste sentido, incluo outra citação da 
encíclica, tão clara como inevitável. Me-
rece-nos uma atenção muito particular, 
por razões de coerência ecológica. Coe-
rência que, por ser total, nunca pode ser 
“fraturante”. Importa salvaguardar a cria-
ção, começando pela vida humana e tudo 
o que esta requer, da conceção à morte 
natural: «Quando, na própria realidade, 
não se reconhece a importância de um 
pobre, de um embrião humano, de uma 
pessoa com deficiência – só para dar al-
guns exemplos -, dificilmente se sabe-
rá escutar os gritos da própria natureza. 
Tudo está interligado» (LS, 117).
 
5. Por causa da pandemia, o Papa Fran-
cisco adiou para 2023 a Jornada Mundial 
da Juventude, a realizar em Lisboa. Te-

mos assim mais um ano para a preparar, 
como já acontece no conjunto das dioce-
ses portuguesas. Assim se vão desenvol-
vendo catequeses que têm como base a 
reflexão e a experiência dos vários sub-
temas, ano a ano, sempre em torno da 
atitude da Virgem Maria na Visitação, 
quando apressadamente se dirigiu ao en-
contro de Isabel (cf. Lc 1, 39). 
Esta “urgência” em levar a todos o Jesus 
que recebemos, há de preencher a nos-
sa vida pessoal e comunitária, de jovens 
e menos jovens, relançando-nos ain-
da mais na evangelização que o mundo 
pede. A JMJ 2023 será essencialmente o 
fruto do que connosco acontecer para tal.
Caríssimos diocesanos, deixo-vos estes 
tópicos para o ano pastoral que agora 
começa, convicto da sua oportunidade 
eclesial e sociocultural. Com os irmãos 
Bispos que comigo trabalham no Patriar-
cado de Lisboa, desejo-vos a maior feli-
cidade em todos os campos da vossa vida 
e atividade. Felicidade que, como Cristo 
nos ensina, sempre «está mais em dar do 
que em receber» (Act 20, 35).

Irmão e amigo,
Lisboa, 1 de setembro de 2020
♱ Manuel, Cardeal-Patriarca
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mento num lar. Particularmente dolorosa 
terá sido esta última fase da sua vida, além 
do mais por causa das restrições de visitas 
(que antes da pandemia, eram muito fre-
quentes). Não consigo imaginar a solidão 
que ela, como muitos outros na sua situação, 
possa ter sentido. Certamente esse seu sofri-
mento (como o de muitos outros idosos na 
sua situação, que só desse modo poderá ter 
sentido) serviu de preparação para o seu en-
contro pleno e definitivo com Deus.

Tinha já enviado o texto desta minha ha-
bitual crónica, em que abordava um tema 
de atualidade que me parece de grande im-
portância, quando um acontecimento de 
âmbito pessoal e familiar me levou a subs-
tituir esse texto. Na verdade, esse aconte-
cimento (o falecimento de uma tia), para 
além de me causar particular emoção, sus-
cita uma reflexão que me parece de igual 
importância e de um alcance que ultrapas-
sa essa minha esfera pessoal.
A propósito do papel insubstituível da famí-
lia e de cada um dos seus diferentes mem-
bros, tem-se enaltecido o papel da mãe, do 
pai, dos avós e dos irmãos. O testemunho 
da vida desta minha tia, que pode ser se-
melhante ao de outras, leva-me a enaltecer 
também o papel que em muitas famílias de-
sempenham os tios.
A minha tia Madalena, solteira, que vivia na 
casa que foi dos meus avós, era um elo que, 
mais do que ninguém, unia uma família nu-
merosa de oito irmãos e seus descendentes 

de várias gerações. Com muito amor e de-
dicação e superiores dotes culinários, reunia 
anualmente todos os membros da família, 
que se iam multiplicando de ano para ano 
e que ultrapassaram a centena. Para prepa-
rar esse almoço, tirava vários dias de férias. 
Ela mesma confecionava todos os alimen-
tos, com a ajuda de uma empregada que 
também considerava da família (na verda-
de, foi ela quem cuidou dessa empregada 
durante uma prolongada doença). Fazia 
questão que nada faltasse, aliás, que hou-
vesse muitas sobras, para que todos levas-
sem para casa essas sobras (que davam para 
mais refeições).
Esses almoços serviam de elo de unidade 
de toda a família. Sem eles, muitos dos 
seus membros não se encontrariam, ou 
talvez até nem se conhecessem. Geravam 
um ambiente de alegria e comunhão que 
nunca deixou de existir entre todos.
Penso que a minha tia Madalena encon-
trou deste modo a sua autêntica vocação 

de serviço à família. Não será caso único. 
Aliás, uma outra minha tia solteira, com 
as características próprias de uma diferente 
personalidade, desempenha hoje um papel 
análogo, de elo de unidade desta família 
cada vez mais numerosa.
Quando a minha tia Madalena adoeceu, foi, 
naturalmente, alvo das atenções dos irmãos, 
sobrinhos e sobrinhos netos, que para com 
ela sentiam profunda gratidão. A sua doença 
exigiu, a partir de certa altura, o seu acolhi-

mais que esgrimir argumentos ou cavar po-
lémicas; na dificuldade de antepor o bem 
comum a todos os demais; na dificuldade 
de respeitar outros níveis de decisão para 
lá do binómio redutor entre decisão indivi-
dual e decisão central (aquilo que, na Dou-
trina Social da Igreja, se chama «subsidia-
riedade»). Porque precisamos de diálogo, 
bem comum e subsidiariedade, precisamos 
de «corpos intermédios». Apesar de tudo, a 
moderação continua a ser necessária. Não 
apenas como virtude. Também como ins-
tituição. Precisamos desta «terra média». 
Precisamos de a reinventar.

Houve tempos mais amigos da modera-
ção. O equilíbrio chegou-nos exaltado sob 
forma de ditado: «no meio está a virtude». 
Aristóteles situara já a «moderação» entre 
o elenco das virtudes e declarara o «modo 
de ser intermédio […] louvável em todas 
as coisas» (Ética nicomaqueia, 1109b). To-
davia, em diversos quadrantes da nossa 
vida, a moderação é hoje, com frequência, 
percebida como tibieza, o equilíbrio como 
tacticismo, uma posição intermédia como 
ausência de convicções. Compreensivel-
mente, estes não geram, de facto, as mes-
mas paixões que lógicas mais extremadas. 
Numa sociedade mediatizada, cativa da 
sensação, são necessárias cores mais vinca-
das para capturar a atenção.
Quero, contudo, referir-me a um certo tipo 
de «meio» que atravessa uma crise eviden-
te: os chamados «corpos intermédios». O 
conceito vem das análises sociais e polí-
ticas e teve também um acolhimento im-
plícito na célebre encíclica social de Leão 
XIII, a Rerum novarum (1891). Por «cor-
pos intermédios» entendem-se as institui-
ções que, de alguma forma, se situam entre 
os indivíduos e as estruturas mais elevadas 
da organização social. São mediações en-
tre ambos. Tipicamente este conceito tem 

uma leitura política. Ele descreve as insti-
tuições sociais que preenchem a distância 
que separa o cidadão e o Estado. Autar-
quias locais ou associações da sociedade 
civil tendem a desempenhar, precisamente, 
esse papel. Mas ele pode com proprieda-
de ser dito também de outras dinâmicas 
sociais. Por exemplo, sindicatos ou ordens 
profissionais serão «corpos intermédios», 
mediando as relações entre trabalhadores e 
empregadores, e entre classes profissionais 
e o Estado. Também na vida eclesial se po-
dem reconhecer «corpos intermédios», isto 
é, estruturas de mediação entre crentes e a 
Igreja como um todo. Associações de fiéis, 
por exemplo, fazem esta ponte. Tal como 
grupos de cristãos são um «corpo intermé-
dio» para a vida paroquial; a paróquia para 
vigararia; a vigararia para a diocese; a dio-
cese para a Igreja universal. Tantas media-
ções necessárias para que o corpo eclesial 
não seja dilacerado pela distância entre os 
seus extremos.
São todos estes «meios» que hoje se mos-
tram desgastados e, portanto, cada vez 
menos capazes de realizar a sua função. 
As razões para tal serão várias, comple-
xas e impossíveis aqui de elencar de forma 
exaustiva. Mas, entre essas razões, poder-

-se-á falar, por um lado, da individualiza-
ção e polarização das nossas sociedades. 
A multiplicação de vozes torna mais exi-
gente a tarefa de as mediar. Por outro lado, 
a comunicação, cada vez mais directa, faz 
bypass a estes «corpos intermédios», dei-
xando-os com frequência fora de jogo, sem 
voz nem lugar. E, paradoxalmente, a crise 
destas mediações confirma a sua utilidade. 
Dito de outro modo, as nossas sociedades 
(civis e eclesiais) estarão mais debilitadas 
precisamente nos pontos em que estes 
«corpos intermédios» vão fraquejando: na 
dificuldade de dialogar, que será sempre 
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Ordenação de diáconos permanentes 
A Sé Patriarcal de Lisboa vai receber no próximo Domingo, dia 13 de 
setembro, às 16h00, a ordenação de diáconos permanentes, que vai 
ser presidida pelo Cardeal-Patriarca, D. Manuel Clemente

D. Anacleto Oliveira
Antigo Auxiliar de Lisboa
celebra aniversários
Bispo Auxiliar de Lisboa entre 2005 e 
2010, D. Anacleto Oliveira, Bispo de 
Viana do Castelo, celebrou 50 anos de 
ordenação sacerdotal e 10 de bispo da 
diocese minhota, numa celebração a 15 
de agosto. “Agradecer, louvar o Senhor, 
pelas maravilhas que Ele tem feito. E se 
tem feito através de mim é puramente pela 
sua graça. Até a mãe que me deu foi uma 
graça, uma grande graça que eu não esque-
ço mais”, afirmou, na homilia da Missa na 
Sé vianense.
Numa mensagem, o Presidente da Repú-
blica, Marcelo Rebelo de Sousa, sublinhou 
as capacidades humanas, pastorais e inte-
lectuais de D. Anacleto Oliveira.

Pastoral Sócio Caritativa
Congresso Diocesano 
com nova data
O Congresso Diocesano da Pastoral Sócio 
Caritativa vai ter lugar nos dias 14 e 15 de 
maio de 2021, sexta-feira e sábado. “Aí con-
fluirão a experiência entretanto feita com as 
Semanas Vicariais da Caridade, que poderão 
repetir-se, e também muitas outras ações 
realizadas - e aumentadas em resposta às 
necessidades que a pandemia trouxe”, referiu 
o Cardeal-Patriarca de Lisboa, D. Manuel 
Clemente, na ‘Carta aos diocesanos de Lis-
boa no começo do novo ano pastoral’.
Recorde-se que este congresso estava ini-
cialmente marcado para maio passado, no 
âmbito do ano dedicado à caridade na dio-
cese, mas foi adiado devido à pandemia 
causada pelo novo coronavírus.

Dia 8 de setembro
Bispo Auxiliar celebra
Senhora da Nazaré
O Bispo Auxiliar de Lisboa D. Daniel 
Henriques vai presidir, a 8 de setembro, 
terça-feira, a partir das 11h00, à Missa 
nas Festas 2020 em honra de Nossa Se-
nhora da Nazaré, numa celebração que 
vai ter lugar no santuário. As festividades 
iniciaram no dia 30 de agosto, com a no-
vena diária no santuário (Terço, às 18h00, 
e Missa, às 19h00), que se prolonga até 7 
de setembro, dia em que, às 21h00, haverá 
a visita da imagem de Nossa Senhora da 
Nazaré pelas principais artérias da vila. 
A população foi convidada a decorar as 
janelas e varandas.
Informações: www.facebook.com/
paroquianazarepederneira

Casa do Oeste
Uma oportunidade para
férias em família
A Casa do Oeste/Fundação João XXIII, em 
Ribamar, disponibiliza, desde o dia 31 de 
agosto e até 13 de setembro, as suas insta-
lações para férias em família. “A pensar nas 
famílias que queiram fazer alguns dias de 
férias e o queiram fazer duma forma mais 
económica e queiram sair para um sítio de 
segurança, elaborámos um programa não só 
acessível financeiramente, mas também com 
interesse e maleável”, refere a instituição, em 
comunicado.
A iniciativa destina-se às famílias cujos ren-
dimentos diminuíram ou “os seus planos de 
férias ficaram condicionados”.
Informações: 261422790 
ou www.casadooeste.pt

São Tomás de Aquino
Cargaleiro oferece
painel de azulejos
O artista Manuel Cargaleiro ofereceu 
um painel de azulejos à Paróquia de 
São Tomás de Aquino, em Lisboa, re-
presentando uma “cruz desconstruída”. 
“Os azulejos, em branco, vermelho, ver-
de, amarelo e azul vibrantes, que surgem 
em losangos e círculos, são pontuados, 
aqui e ali, por um triângulo revestido a 
folha de ouro. Esse detalhe permite tam-
bém leituras distintas da obra, consoante 
a iluminação que recebe”, assinala um co-
municado. Realizado na Fábrica Viúva 
Lamego, o painel foi colocado ao longo 
das laterais da Capela da Misericórdia. 
“Fazer isto é como escrever uma oração”, 
referiu Cargaleiro.

O Sector da Catequese do Patriarcado de Lisboa anunciou que o projeto 
‘Say Yes’ se vai prolongar até 2023, ano em que vai decorrer, na capital 
portuguesa, a Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

Projeto ‘Say Yes’ prolonga-se até 2023

Segundo uma nota enviada ao clero da dio-
cese, “neste segundo ano do projeto irão 
trabalhar-se os temas de quatro JMJ: Ma-
nila 1995; Paris 1997; Roma 2000; Toron-
to 2002”, sendo que, ao longo do ano, “os 
grupos receberão o ícone de Nossa Senhora 
como símbolo da JMJ”.
De acordo com a informação, as paróquias 

Catequese no ano pastoral 2020-2021

que no ano passado não iniciaram o proje-
to ‘Say Yes’ “poderão fazê-lo, enviando a sua 
inscrição para sayes.catequeselisboa@gmail.
com”. “Para as paróquias que já iniciaram o 
projeto e que têm catequistas que o integram 
neste ano pastoral haverão dois encontros de 
introdução ao projeto a 20 de setembro e 10 
de outubro”, acrescenta.
O comunicado do Sector da Catequese sa-
lienta que as encomendas dos ‘Catecismos 
da Infância’ e os ‘Diários de Bordo Say Yes’ 
devem ser “feitas diretamente à Livraria 
Nova Terra”, no Patriarcado de Lisboa, atra-
vés do email livraria.nt@patriarcado-lisboa.
pt. “Poderão ser enviadas através dos CTT 
(até 2kg) ou por uma transportadora (+2kg), 
ficando os custos de envio a cargo da enti-
dade/pessoa que os encomenda”, refere este 
serviço diocesano.

Alegria missionária
Recorde-se que na apresentação do ‘Progra-
ma e calendário da Catequese de Lisboa’, 
para o ano pastoral 2020-2021, o diretor do 

Sector da Catequese do Patriarcado de Lis-
boa pediu a todos os catequistas da dioce-
se para que “ninguém” lhes roube a “alegria 
missionária”. “Assim como a primeira co-
munidade apostólica viveu tempos de medo 
e insegurança, a presença de Jesus Ressus-
citado e do seu Espírito fê-los desconfinar e 
sair para a anunciar o Evangelho. Que nada 
nem ninguém nos roube a alegria missioná-
ria!”, escreveu o padre Tiago Neto. 
Segundo este responsável, “a experiência do 
período de pandemia” manifestou “o im-
portante papel que a catequese tem junto 
dos catequizandos, famílias e comunidades 
cristãs”. 
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.
Informações: 218810533 
ou www.catequese.net

L
U

ÍS
 F

E
R

R
E

IR
A



06 / Reportagem

Bênção do novo órgão de tubos da igreja de Paço de Arcos

Para o Cardeal-Patriarca de Lisboa, a bên-
ção do órgão de tubos da igreja de Paço de 
Arcos, um sonho com mais de 50 anos, é 
uma “feliz circunstância”. “O órgão ressoa 
pela primeira vez neste templo, com tudo 
aquilo que ele nos alarga no espírito para a 
compreensão das coisas de Deus e, a partir 
de Deus, das coisas do mundo”, observou 
D. Manuel Clemente, na homilia da Missa 
onde benzeu o novo órgão da Paróquia de 
Paço de Arcos, na manhã do passado Do-
mingo, 30 de agosto. Dedicada em 1969, a 
Igreja da Sagrada Família tinha, por deci-
são do arquiteto João de Almeida – fale-
cido há poucos meses –, na zona superior 
do lado direito do altar, um espaço reser-
vado para um grande órgão de tubos. Por 
circunstâncias várias, só agora, meio sécu-
lo depois, foi possível concluir o projeto. E 
é um “belíssimo órgão” e uma “felicíssima 
iniciativa que a comunidade teve, com os 
apoios que granjeou, para que isto aconte-
cesse”, nas palavras do Cardeal-Patriarca, 
na referida celebração. “Por que é que o 
órgão, como se foi desenvolvendo, desde a 
Idade Média, até tempos mais recentes, ga-
nhou um papel tão grande no culto cristão? 
Exatamente por causa da sua totalidade, da 
sua integralidade. Não haverá nenhum ins-
trumento que consiga ser tão total como é 
o órgão, com os seus diversos registos, com 
os seus diversos sons e tons, que consegue 
ser uma orquestra”, acrescentou.

Variedade de sentimentos
Segundo explicou D. Manuel Clemen-
te em Paço de Arcos, “o órgão foi utiliza-
do para significar e demonstrar, na liturgia 

cristã, toda esta variedade de sentimentos, 
tanto os sentimentos de exortação, como os 
sentimentos de tristeza, mas esperançosa”. 
“Daí que compositores sobre compositores, 
na tradição cristã, o tenham utilizado e nos 
ofereçam, como ainda hoje nos oferecem, 
as suas imensas potencialidades para tradu-
zir, para manifestar, para nos incluir nesta 
totalidade do sacrifício, que quer dizer da 
oferta da vida a Deus, pondo-nos nas úni-
cas mãos – as de Deus – que nos podem 
salvar a todos e em tudo”, frisou, nesta ce-
lebração inserida nas festividades em honra 
do Senhor Jesus dos Navegantes.
Nesta paróquia da Vigararia de Oeiras, o 
Cardeal-Patriarca quis reforçar a palavra 
totalidade. “Esta integralidade e esta mul-
tiplicidade de todos os sons que este ins-
trumento, quase unicamente, nos oferece, 
significa bem esta totalidade do sacrifício 
cristão que em Jesus Cristo se oferece por 
tudo e se oferece por todos, nas mãos do 
Pai. Ele é que começa a despontar ressur-
reição. E este órgão, logo na sua primeira 
interpretação, no início desta Missa, signi-
ficou isso mesmo: uma exultação que só as-
sim acontece”, sublinhou.

Agradecimentos do pároco
O pároco de Paço de Arcos, na sua inter-
venção, começou por recordar o falecido ar-
quiteto da igreja, João de Almeida, que “na 
altura da construção da igreja tinha pensa-
do colocar ali um órgão”, mas “as contin-
gências da altura não permitiram”. O padre 
José Luís Costa destacou depois a “equipa 
de leigos que contribuiu para este projeto 
do órgão” e agradeceu “a contribuição de 

UMA IGREJA TOTAL
Foram mais de 51 anos à espera de ver (e, sobretudo, ouvir) este momento. A igreja de Paço de Arcos 
já tem o seu grande órgão de tubos, um “belíssimo órgão”, segundo o Cardeal-Patriarca. “Não haverá 
nenhum instrumento que consiga ser tão total como é o órgão, com os seus diversos registos, com os 
seus diversos sons e tons”, considerou D. Manuel Clemente, na celebração da bênção do órgão.
texto por Diogo Paiva Brandão; fotos por Filipe Teixeira

CONCERTO INAUGURAL DO ÓRGÃO DE TUBOS DE PAÇO DE ARCOS
A igreja de Paço de Arcos encheu-se, de acordo com as normas de segurança, para o concerto inaugural do novo órgão de tubos. 
Foi na noite do dia 31 de agosto, com a plateia composta por 200 pessoas a escutar o concerto que contou com peças de Heinrich 
Scheidemann, Georg Böhm, Johann Gottfried Walther e, como pontos altos do programa, o Prelúdio e Fuga em ré menor, de Bach, 
e a Sonata n.º 5, de Felix Mendelssohn.
Este órgão de tubos, instrumento todo mecânico de tradição neo-barroca, foi construído em três fases nos anos pós-guerra, entre 
1953 e 1960, por falta de capacidade financeira da comunidade da Igreja Reformada Holandesa. Após o fecho desta igreja, em Haia, 
em 2013, o instrumento foi desmontado e agora adquirido pela Paróquia de Paço de Arcos, através de um protocolo com a Câmara 
Municipal de Oeiras, tendo sido colocado na igreja paroquial, no espaço ali previsto desde a sua construção, e montado durante este 
ano de 2020 pela Oficina e Escola de Organaria de Pedro Guimarães e Beate von Rohden. Este órgão possui 25 registos distribuídos 
por 2 teclados manuais e um pedal, com um total de aproximadamente 1660 tubos, dos quais 252 são de palheta.
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todos os paroquianos” e também “a colabo-
ração” do organista da Sé de Lisboa, Antó-
nio Duarte – que esteve ao órgão, durante 
esta celebração de bênção – “sobre o que 
deveria ser feito”.
Este sacerdote partilhou ainda que, “con-
sultada a comunidade acerca deste projeto”, 
foi depois consultar “o edil” para pergun-
tar se era possível a sua realização. “Ele [o 
presidente da Câmara Municipal de Oei-
ras, Isaltino Morais], com a boa vontade 
que todos nós conhecemos e um particular 
amor que tem pelas artes, particularmente 
esta arte da música, transmitiu-me a pos-
sibilidade de envolver todo o município e 
apresentar esta proposta, que foi aceite”, 
contou o pároco de Paço de Arcos. Neste 
sentido, o órgão agora inaugurado, que cus-
tou 100 mil euros, foi financiado a cem por 
cento pela autarquia oeirense.

Responsabilidade 
pelo património
Presente na celebração de bênção do novo 
órgão da igreja de Paço de Arcos, o pre-
sidente da Câmara Municipal de Oeiras 
sublinhou que “a Igreja Católica, por cer-
to em Portugal, e no caso de Oeiras, faz 
um trabalho notável do ponto de vista do 
apoio a todos os cidadãos, designadamente 
ao nível social e ao nível cultural, também”. 
“A câmara municipal não faz mais do que 
a sua obrigação em financiar os projetos, 
porque estamos a falar em património que 
é de todos nós. Nuns casos, património re-
ligioso, noutros casos património históri-
co”, explicou Isaltino Morais, enumerando 
também as “obras de profunda remodela-
ção da Igreja Matriz do Oeiras, da igreja 
de Carnaxide e da Igreja de São Pedro de 
Barcarena, que teve intervenções fantásti-
cas”. “A Câmara Municipal do Oeiras as-
sume a responsabilidade pela recuperação 
e manutenção de todo o património reli-

gioso deste concelho. E fá-lo não porque 
esteja em cumplicidade com a Igreja. Fá-lo 
porque é nossa obrigação e fá-lo porque no 
caso das paróquias deste concelho a câmara 
municipal não terá nunca como expressar 
o seu reconhecimento e apoio pelo traba-
lho social que desenvolvem nos diferentes 
equipamentos sociais, muitos deles tam-
bém construídos pela câmara municipal”, 
reconheceu o autarca.
Com a bênção e inauguração do órgão da 
igreja de Paço de Arcos, o concelho de Oei-
ras vai poder passar a organizar mais ciclos 
de música. Esse é, pelo menos, o desejo de 
Isaltino Morais. “Este órgão não é apenas 
para aqueles que vêm à Missa e junta-se aos 
órgãos de Linda-a-Velha e de Oeiras, pelo 
que poderemos começar a organizar con-
certos distribuídos por estas três igrejas do 
nosso concelho”, considerou o presidente 
da Câmara Municipal de Oeiras.

Alegria e reconhecimento
Após a intervenção do autarca oeirense, o 
Cardeal-Patriarca de Lisboa quis deixar o 
seu agradecimento à câmara municipal. “As 
nossas autarquias são a primeira represen-
tação de nós todos, nas localidades onde 
vivamos, e por isso mesmo estão atentas 
a todas aquelas necessidades que o povo 
que servem manifestam, sobretudo quan-
do são comprovadamente boas e úteis para 
a sociedade inteira. É com muita alegria 
e reconhecimento que eu agradeço à Câ-
mara Municipal de Oeiras – como tenho 
agradecido em tantas outras circunstâncias 
nas comunidades autárquicas do Patriarca-
do de Lisboa – essa mesma compreensão 
justa das coisas. Não se trata de confundir 
planos, trata-se de convergir num objeti-
vo que é servir as populações”, apontou D. 
Manuel Clemente. “Como Jesus disse, há 
mais felicidade em dar do que em receber”, 
terminou.

ENTUSIASMO E ALEGRIA 
DE TODA UMA LOCALIDADE
O pároco de Paço de Arcos mostra-se muito satisfeito com a bênção e inauguração do 
órgão de tubos da igreja paroquial. Um sonho com mais de 51 anos, desde antes da dedi-
cação do templo, em 1969. “Há coisas que não se conseguem dizer… experimentam-se, 
sentem-se, transmitem-se em alegria, mas obviamente, para nós, é um motivo, enquanto 
comunidade, de uma tremenda satisfação e, acima de tudo, de uma fidelidade muito 
grande àquilo que nos foi transmitido. As pessoas estão felicíssimas”, garante ao Jornal 
VOZ DA VERDADE o padre José Luís Costa, destacando também a alegria que se sente 
em toda a localidade. “O bonito disto tudo é não só as pessoas da Igreja, da comunidade 
paroquial, que habitualmente se reúnem, mas é também a própria comunidade civil que, 
não tendo prática religiosa, nem se revendo nos que se encontram dominicalmente, não 
deixa de sentir também entusiasmo e alegria, e acompanham-nos neste processo com 
muita alegria, o que é admirável. Isso é um aspeto muito interessante em Paço de Arcos”, 
observa o sacerdote.
Segundo um comunicado da Paróquia de Paço de Arcos, o novo órgão de tubos servirá, 
“em primeiro lugar, para o acompanhamento litúrgico das celebrações religiosas, me-
lhorando a qualidade estética destas; em segundo lugar, como instrumento pedagógico 
para formação de novos músicos e compositores, dando continuidade à presença da 
Escola de Música de Nossa Senhora do Cabo nas instalações da Paróquia de Paço de 
Arcos; em terceiro lugar, para enriquecer a proposta de animação de música erudita 
permitindo a passagem de executantes de nível nacional e internacional criando uma 
rede de órgãos, juntamente com as comunidades de Linda-a-Velha e Oeiras, se torne 
uma referência no panorama nacional; em quarto lugar permitir, de uma forma gratuita 
e fácil, o livre acesso dos munícipes aos concertos a serem desenvolvidos neste espaço”. 
O pároco destaca também a possibilidade que o novo instrumento pode trazer para a 
formação dos mais novos. “Contando com a ajuda do Artur Caldas, que é o organista da 
Igreja de São Domingos, na Baixa, estamos a ver se conseguimos fazer uma coisa, que 
eu achava de tremendo valor, que era poder fazer passar as crianças e adolescentes em 
idade escolar pela experiência de ter, durante 30 a 40 minutos, pequenos períodos de 
redescoberta não só do órgão, do seu som, mas também de alguma interação entre os 
próprios miúdos e o organista. Fundamentalmente, o ensaiar a experiência da sonoridade 
acústica que um órgão permite”, deseja o padre José Luís. “Suponho que, à volta de 
Lisboa, temos milhares de miúdos que nunca ouviram um órgão direto. Queremos poder 
permitir essa experiência, numa atividade que obviamente não tem diretamente índole 
religiosa, porque não está pensado para ser um tempo de catequese ou de pregação, 
mas para ser um tempo de experiência de música, de som, e do despertar de uma sensi-
bilidade estética que acho que as comunidades paroquiais devem saber guardar e saber 
transmitir”, acrescenta o sacerdote.
O padre José Luís Costa adianta ainda ao Jornal VOZ DA VERDADE que o órgão de tubos 
de Paço de Arcos vai ter como organista titular Madalena Abrunhosa. “É uma paroquiana 
que se formou com o professor Antoine Sibertin-Blanc [organista francês falecido há 
oito anos, que viveu grande parte da sua vida em Portugal e foi o organista da Sé de 
Lisboa entre 1965 e 2012]. Ficará ela, nesta fase de iniciação, com a responsabilidade 
da boa administração do instrumento, não só na dimensão material, como também na 
sua dimensão musical”, anuncia o pároco.
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O Serviço de Assistência Espiritual e Re-
ligiosa (SAER) existe nos hospitais para 
garantir que os utentes sejam assistidos 
nas suas necessidades espirituais e religio-
sas de forma, adequada e permanente1. É 
regulado pelo Decreto-lei 253/2009, de 27 
de Setembro, e está integrado nos cuidados 
de saúde prestados pelas unidades hospi-
talares, contribuindo, dessa forma, «para a 
qualidade dos cuidados prestados»2 e para um 
hospital humanizado e centrado na pessoa. 
Dois motivos essenciais e relacionados en-
tre si fundamentam a existência do SAER 
nos hospitais modernos:
1º - O direito do utente à assistência espiri-
tual e religiosa, dando conta do inegociável 
direito à liberdade religiosa inscrito no Có-
digo dos Direitos Humanos, garantido pela 
Constituição e regulado pela lei de liberda-
de religiosa. O internamento hospitalar não 
pode, por isso, constituir um impedimento 
ao «direito à assistência religiosa e à prática de 
atos de culto»3 em liberdade de consciência. 
Neste sentido, impedir a alguém o acesso à 
assistência espiritual e religiosa é interferir 
no foro interno da consciência e substituir-
-se ou apropriar-se da vontade da pessoa 
de forma autoritária, intolerante, ilegal e 
injusta. 
2º - A assistência espiritual e religiosa é 
«uma necessidade essencial, com efeitos rele-
vantes na relação com o sofrimento e a doen-
ça»4, sendo de particular relevância no so-
frimento severo e em situações de fim de 
vida. Tendo como fundamento a investiga-
ção científica e indo ao encontro da prática 
de profissionais de saúde e da experiências 
das religiões, esta afirmação do Decreto-lei 
reconhece que a espiritualidade e a prática 
da fé, através da satisfação das necessidades 
espirituais, são promotoras e preventoras 
de saúde física e mental, contribuem para 
a recuperação da saúde e estão associadas a 
sentimentos de bem-estar, paz, conforto, 
reconciliação, propósito e sentido de vida, 
sendo uma preciosa ajuda no sofrimento. 
Pelo contrário, a negação, desvalorização ou 
marginalização das necessidades espirituais 
é, para o utente, fonte de grande angústia 
espiritual que acaba por se manifestar sin-

1 Cf. Artº 9º,1: Garantir «o regular funcionamento da assistência». 
2 Introdução ao Decreto.
3  Ibid.
4  Ibid.

tomatologicamente associada ao aumento 
de tensão, estados confusionais, ansiedade, 
depressão, desesperança, desejo de morte, 
comportamentos suicidas e até pedidos de 
eutanásia, levando a atitudes terapêuticas 
inadequadas e provocadoras de mais sofri-
mento. Neste sentido, impedir a um doente 
o acesso à assistência espiritual e religiosa 
é o mesmo que impedir a terapêutica ade-
quada e aumentar o sofrimento, resultado 
numa atitude brutal, insensível, violenta e 
desumana.
Na minha prática assistencial – enquanto 
Assistente Espiritual de um grande hos-
pital da área Metropolitana Lisboa, e a 
quem não foi vedado o acesso a utentes 
com covid-19 –, foi possível aferir a enor-
me importância que a presença, a visita e 
o acompanhamento espiritual prestado aos 
doentes que o solicitaram, e que se encon-
travam em situação de isolamento, assu-
mia na sua própria condição, permitindo-
-lhes enfrentar os medos, as dúvidas, os 
anseios, as questões fundamentais da vida 

Impedir a assistência espiritual e religiosa 
a um doente é ilegal, injusto e desumano

e reconduzi-los à perceção do sentido, à 
animação e à mitigação da angústia e do 
sentimento de solidão. Foi possível resgatar 
sentimentos de esperança, de confiança e 
de resiliência. Foi possível estabelecer liga-
ções, foi possível estabelecer contactos com 
as famílias (até com o recurso das tecno-
logias e de videochamadas), salvaguardan-
do o precioso e escasso tempo de médicos 
e enfermeiros para outras tarefas, e tornar 
mais presente o sabor dos afetos. Foi pos-
sível aumentar as respostas para uma assis-
tência adequada e humanizada aos doentes, 
e não apenas para um cuidado técnico, que 
se reconhece como fundamental. 
Evidentemente toda esta intervenção se 
desenvolveu no mais rigoroso cumprimen-
to de todas as estritas normas, procedimen-
tos e protocolos de segurança, tendo para 
tal contribuído o precioso envolvimento e 
instruções dos diversos profissionais, que 
instruíram, orientaram, esclareceram e in-
tegraram o Assistente Espiritual.
Acresce dizer que, com a consciência do 

valor desta presença junto dos doentes 
em questão, muitas das solicitações parti-
ram dos próprios profissionais. Mais ainda, 
partilhando uma experiência comum, tam-
bém os vários profissionais puderam sen-
tir no Assistente Espiritual, um elemento 
mais no seio da Equipa Assistencial. Aco-
lhendo-o e considerando-o. Num contexto 
muito complexo chegámos a desenhar e a 
construir sorrisos, nos utentes e nos profis-
sionais.
Haverá orientações associadas às regras de 
contingência, face à pandemia, que funda-
mentem o impedimento ou proíbam a as-
sistência espiritual e religiosa em contexto 
hospitalar? Que se saiba, não. Não parece 
existir nada substancialmente diferente da-
quilo que está inscrito e regulado pelo De-
creto-lei 253/2009, onde não há doentes de 
primeira ou de segunda em relação à assis-
tência espiritual. Sabemos que a covid-19 é 
uma situação infeto contagiosa grave que, 
em contexto de cuidados de saúde, exige ri-
gor na execução dos protocolos e bom sen-
so para evitar o contágio e propagação da 
infeção entre profissionais e para a comu-
nidade. Sabemo-lo e respeitamo-lo!
A meu ver, não atender, desvalorizar, negar, 
impedir a assistência espiritual e religiosa a 
um doente, com ou sem covid, que a solicita 
por si ou por intermédio da família é ilegal 
e injusto, é brutal e é desumano. Percebo-
-o não a partir da compaixão e de cuidados 
integrais, mas de uma filosofia que reduz a 
pessoa humana a uma visão bio mecanicis-
ta e nega outras dimensões, nomeadamente 
a dimensão espiritual e religiosa e a sua im-
portância. Impedir a assistência espiritual e 
religiosa, sendo que esta é um direito e uma 
necessidade do doente reconhecida por lei, 
parece-me resultar numa postura, contrária 
à lei e aos interesses do doente. Não será 
tempo de, em nome da razão, da verdade 
e da compaixão, reconhecer, atender e pro-
mover os direitos dos doentes, proporcio-
nando-lhes que usem a totalidade dos seus 
recursos, nomeadamente os espirituais e re-
ligiosos, no enfrentamento da doença e do 
sofrimento? 
Assim o entendo.

texto por Fernando d’Oliveira, assistente 
espiritual e religioso da Casa de Saúde 
do Telhal (Irmãos de São João de Deus)

CNE Região de Lisboa retoma atividades 
Dia 1 de setembro foi cancelada a suspensão das atividades escutistas na Região de 

Lisboa. “Este era um dia muito aguardado por todos os que, com cuidado e precaução, 
estão agora a preparar o regresso presencial”, referiu o CNE Região de Lisboa 

o8/ Especial 
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Roma /09com Aura Miguel
Jornalista da Rádio Renascença, 
à conversa com Diogo Paiva Brandão

1. O Papa considera que a solidariedade 
é o melhor caminho para se sair da crise 
pandémica. No regresso das audiências com 
fiéis, nesta quarta-feira, 2 de setembro, Fran-
cisco alertou para as mudanças superficiais 
neste tempo. “Não se sai da mesma forma de 
uma crise e a pandemia é uma crise. De uma 
crise pode-se sair melhor ou pior. Temos de 
escolher. E a solidariedade é a melhor saí-
da da crise. Não com mudanças superficiais, 
com umas pinceladas e está tudo bem. Não. 
Melhor”, desafiou.
“Uma solidariedade guiada pela fé permite-
-nos traduzir o amor de Deus na nossa cul-
tura globalizada; não construindo torres ou 
muros que dividem e depois desabam, mas 
tecendo comunidades e apoiando processos 
de crescimento verdadeiramente humanos e 
sólidos. Ou seguimos em frente pelo cami-
nho da solidariedade ou as coisas irão piorar. 
Quero repetir: de uma crise não sai como 
antes”, concretizou o Papa.
Esta primeira audiência pública desde o iní-
cio da pandemia, realizada no Pátio de São 
Dâmaso, contou com 500 pessoas. “Depois 
de tantos meses, retomamos o nosso en-
contro face a face e não ‘tela a tela’”, disse 
Francisco, com manifesta alegria, ao iniciar 
a catequese. Antes, ao sair do automóvel, foi 
recebido com aplausos e ainda conversou 
com alguns fiéis, mantendo a devida distân-
cia de segurança.
Num dos momentos altos do encontro, o 
Papa fez um apelo à unidade dos católicos 
no Líbano – isto, depois de um sacerdote 
libanês lhe apresentado uma bandeira do 
país. Francisco segurou-a, beijou-a e deixou 
o apelo em prol do país abalado pela violenta 
explosão no porto de Beirute e uma grave 
crise político-económica. O Papa pediu ain-

da à Igreja de todo o mundo que fizesse um 
dia de jejum e oração na sexta-feira seguinte, 
4 de setembro.

2. O Papa apelou ao cancelamento da “dí-
vida dos países mais frágeis”, na Mensagem 
para o Dia Mundial de Oração pelo Cui-
dado da Criação 2020, que foi assinalado 
dia 1 de setembro. “Apelo para se cancelar 
a dívida dos países mais frágeis, à luz do 
grave impacto das crises sanitárias, sociais 
e económicas” que os países têm de enfren-
tar por causa da pandemia da covid-19. “É 
necessário ainda assegurar que os incentivos 
para a recuperação, em fase de elaboração e 
implementação a nível mundial, regional e 
nacional, se tornem realmente eficazes me-
diante políticas, legislações e investimentos 
centrados no bem comum e com a garantia 
de se alcançar os objetivos sociais e ambien-
tais globais”, acrescentou.
Na mensagem que escreveu, Francisco su-
blinha que “não devemos esquecer a história 
de exploração do sul do planeta, que pro-
vocou um enorme deficit ecológico, devido 
principalmente à devastação dos recursos e 
ao uso excessivo do espaço ambiental co-
mum para a eliminação dos resíduos”. Para 
o Papa, é de igual modo “preciso restaurar 
a terra”, e defende que o “restabelecimento” 
de um equilíbrio climático é “extremamente 
importante”, por causa da “urgência em que 
a sociedade se encontra, “a ficar sem tempo, 
como lembram os filhos e os jovens”.
Na sua nota, diz que “tem de se fazer todo o 
possível para manter o aumento da tempe-
ratura média global abaixo do limite de 1,5 
graus centígrados, como ficou consagrado 
no Acordo de Paris sobre o Clima: ultrapas-
sar tal limite revelar-se-á catastrófico, sobre-

tudo para as comunidades mais pobres em 
todo o mundo”.
O Papa refere ainda que, neste momento 
crítico, “é necessário promover uma solida-
riedade intra e intergeracional”, e aponta 
para a “importante” Cimeira do Clima em 
Glasgow, no Reino Unido (COP 26), con-
vidando cada país a “adotar metas nacionais 
mais ambiciosas para reduzir as emissões”.
O Dia Mundial de Oração pelo Cuidado 
da Criação 2020, a 1 de setembro, marca o 
início de um tempo ecuménico dedicado à 
criação, até 4 de outubro, memória de São 
Francisco de Assis, este ano vivido sob o 
tema ‘Jubileu pela Terra’. Nesta sua mensa-
gem, o Papa recorda precisamente que na 
Sagrada Escritura o jubileu é “um tempo 
sagrado para recordar, regressar, repousar, 
restaurar e rejubilar”.

3. O Papa Francisco pede que todas as 
pessoas tomem consciência da grave “dívi-
da ecológica” que resulta da exploração dos 
recursos naturais e da atividade de algumas 
empresas multinacionais que “fazem fora 
dos seus países o que não é permitido nos 
seus”, uma atitude que Francisco considera 
“ultrajante”. Na edição deste mês de setem-
bro de ‘O Vídeo do Papa’, o Santo Padre 
afirma, com veemência, que o Homem está 
a “espremer os bens do planeta”, exatamen-
te “como se fosse uma laranja”. Cuidar dos 
recursos do planeta é, pois, uma necessida-
de urgente. “Hoje, não amanhã, hoje, temos 
que cuidar da criação com responsabilida-
de”, sustenta Francisco.

4. O Papa criticou quem faz do cruci-
fixo um objeto decorativo ou de supers-
tição, sublinhando que a Cruz de Jesus 

deve ser sinal de quem vive “sem reservas, 
por amor a Deus e ao próximo”. “A cruz 
é um santo sinal do amor de Deus e do 
sacrifício de Jesus, e não deve ser reduzida 
a um objeto supersticioso ou a uma joia 
ornamental”, advertiu Francisco, no An-
gelus do passado Domingo, 30 de agosto. 
Perante os peregrinos reunidos na Praça 
de São Pedro, no Vaticano, Francisco su-
blinhou que a vida dos cristãos é “sempre 
uma luta” contra o espírito do mal e que 
a cruz representa as atitudes que devem 
tomar. “Pensando nisso, certifiquemo-
-nos de que a cruz pendurada na parede 
da casa, ou a pequena cruz que trazemos 
ao pescoço, é um sinal do nosso desejo de 
nos unirmos a Cristo no serviço amoroso 
aos nossos irmãos, especialmente aos mais 
pequenos e frágeis”, indiciou.
Neste encontro, o Papa disse ainda seguir 
“com preocupação” as tensões no Medi-
terrâneo Oriental, atingido por “vários 
focos de instabilidade”. “Por favor, apelo 
ao diálogo construtivo e ao respeito pela 
legalidade internacional para resolver os 
conflitos que ameaçam a paz dos povos 
dessa região”, referiu.

5. O Papa Francisco visitou a Basílica 
de Santo Agostinho em Roma, onde se 
encontra o túmulo de Santa Mónica, cuja 
festa era celebrada naquele dia, em 27 de 
agosto. Segundo a Sala de Imprensa da 
Santa Sé, o Papa rezou na capela dedica-
da à mãe do Bispo de Hipona. Esta igreja, 
refira-se, está localizada perto da Piazza 
Navona, em Roma, e, no interior, estão 
algumas pinturas de Caravaggio, Rafael e 
Guercino. Após a oração, o Papa regres-
sou ao Vaticano.

1. 2. 5.

3.

4. 

No regresso às audiências com fiéis, o Papa Francisco apontou o caminho para se sair da crise. Nesta semana, o Papa 
apelou ao cancelamento da “dívida dos países mais frágeis”, pediu que se tome consciência da grave dívida ecológica, 
criticou quem faz do crucifixo um objeto decorativo ou de superstição e visitou o túmulo de Santa Mónica.

“Solidariedade é a melhor saída da crise”
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esgotos… A maioria das pessoas não sabe 
ler nem escrever. São famílias que vivem 
de uma agricultura básica, de subsistên-
cia, mas por vezes têm de lidar também 
com ataques de animais selvagens que 
destroem tudo à sua passagem. Todas es-
sas pessoas cuja existência as autoridades 
praticamente ignoram estão no centro 
das preocupações e da vida da Irmã Rani. 
Sempre sorrindo, ela não se intimida com 
os caminhos precários que tem de per-
correr todos os dias na sua motorizada. 
É uma Irmã em missão. Ela faz de en-
fermeira e médica, de professora e até de 
engenheira agrícola. A sua preocupação é 
dar melhores condições de vida àquelas 
pessoas que vivem nas aldeias.

Dar um empurrão
A educação das crianças é um dos pro-
blemas mais sérios. No meio da selva, 
onde falta quase tudo, não há escolas, 
nem professores, nem livros e cadernos. 
Que fazer? Criar uma escola para aco-
lher as crianças das aldeias. São já cerca 
de 100 alunos. Vivem todas num inter-
nato onde aprendem que há muito mun-
do para além do que se esconde atrás das 
árvores da floresta. A motorizada azul da 
Irmã Rani já a levou várias vezes até à 
cidade, aos gabinetes das autoridades lo-
cais, para resolver problemas. É preciso 
insistir, e insistir… Ela desvaloriza o seu 
trabalho. Diz que vai apenas “dar um em-
purrão”. Um empurrão que já permitiu, 

A região é pobre e extensa. Em Guwaha-
ti, no nordeste da Índia, muitas pessoas 
vivem ainda no meio da floresta. Vivem 
em aldeias humildes cuja existência mal 
se nota até nos mapas. São pobres e vi-
vem longe. Tão longe que quase nin-
guém nota a sua existência tão precária. 
Vivem como que abandonados à sua sor-
te. São insignificantes. Mas não para a 
Irmã Shobka Rani. Esta mulher jovem, 
enamorada de Deus, gosta de se cansar 
ao serviço desses pobres que vivem no 
meio da selva. Cuida deles, olha por eles. 
Ama-os. E tem muito que fazer. Todos 
os dias, a Irmã Rani, da Congregação das 
Filhas da Divina Providência, faz-se ao 
caminho. Por ali, muitas vezes, não há 
estradas, apenas atalhos, linhas de terra 
que serpenteiam no meio do verde. Esses 
atalhos que parecem sufocar no meio da 
vegetação levam-na até pequenas aldeias 
escondidas no nordeste pobre da Índia. É 
em Chhaygon, na Arquidiocese de Gu-
wahati, que ela cumpre a sua missão de 
serviço a Deus e aos outros.

“Rezem por nós…”
Graças à Fundação AIS, a irmã tem 
agora uma pequena motorizada azul. 
Tornaram-se inseparáveis. A Irmã Lilly 
Urakadan, a Madre Superiora, reconhece 
que agora é possível fazer mais em me-
nos tempo. Visitar mais pessoas, ir a mais 
aldeias, levar a mais famílias a ternura 
de Deus. “Desde que a Irmã Rani tem 
a mota, conseguiu duplicar o número de 
visitas que faz às aldeias”, diz, com prazer, 
a Madre Superiora. “Estamos extrema-
mente gratas pela vossa ajuda generosa. 
Todos os benfeitores podem contar com 
as nossas orações. Por favor, rezem por 
nós, para que possamos sempre anunciar 
ardentemente o reino de Deus através 
das nossas palavras e acções.”

Condições de vida
A Irmã Shobka Rani é uma irmã em mo-
vimento. Nas aldeias que visita, encrava-
das no meio da selva, falta quase tudo. 
Não há médicos, nem electricidade, nem 

no entanto, a iluminação de uma aldeia 
através da energia solar, a reparação de 
alguns caminhos mais agrestes, a ajuda 
em casos concretos de famílias em maior 
dificuldade. Nas aldeias perdidas no meio 
da floresta há agora um sobressalto sem-
pre que se escuta, ao longe, o ronronar 
da motorizada da Irmã Rani. Ela é, de 
facto, um verdadeiro anjo da guarda das 
populações mais pobres e esquecidas de 
Guwahati…

texto por Paulo Aido,
Fundação Ajuda à Igreja que Sofre

No pobre nordeste da Índia, a Igreja abraça os esquecidos da sociedade

Rani, a irmã da motorizada
Desde que recebeu a mota, a Irmã Shobka Rani nunca mais parou. Ali, na Arquidiocese de Guwahati, numa 
zona extremamente pobre, falta quase tudo. Até boas estradas. Mas agora, nas aldeias perdidas no meio  
da floresta, há um sobressalto sempre que se escuta, ao longe, o ronronar da motorizada da irmã. Ela é  
um verdadeiro anjo da guarda das populações mais pobres e esquecidas desta zona no nordeste da Índia...

www.fundacao-ais.pt | 217 544 000

Ao longo do ano passado, a Fundação AIS conseguiu dar às religiosas, sacerdotes e catequistas em 

todo o mundo um total de 266 automóveis, 119 motas, 266 bicicletas e 12 barcos para os aju-

dar no trabalho pastoral. Uma dessas motas foi entregue à Irmã Rani… Obrigado pela sua ajuda!

  

    

  
As irmãs vão às aldeias e visitam as pessoas para levar às famílias a ternura de Deus

“Estamos extremamente gratas 
pela vossa ajuda generosa".

A educação das crianças é um dos 
problemas mais sérios, no meio da selva.

A Irmã Rani tem uma pequena motorizada 
azul, graças à Fundação AIS.
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O Despertar Humano
Reflexões de um 
tempo vertiginoso
Com o livro-entrevista, ‘O Desper-
tar Humano - Reflexões de um tem-
po vertiginoso’, o padre Julián Carrón, 
sacerdote espanhol e presidente do 
Movimento eclesial Comunhão e Li-
bertação, “escancara a «realidade, da 
qual muitas vezes fugimos para poder 
respirar devido à incapacidade de es-
tarmos com nós mesmos, desta vez foi 
inclemente, obrigando a maior parte de 
nós a ficar trancados em casa, a parar. 
E neste isolamento tem-se erguido aos 
nossos olhos – talvez pela primeira vez 
de modo tão evidente e difundido – a 
nossa condição existencial»”, segundo a 
sinopse.
Esta nova obra é publicada pela Paulus 
Editora.
Informações: 
https://paulus.pt/o-despertar-humano

À PROCURA DA PALAVRA

DOMINGO XXIII COMUM
“Se o teu irmão te ofender, vai ter com ele e repreende-o a sós. 
Se te escutar, terás ganho o teu irmão.”

Mt 18, 15

Ganhar o irmão 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.  | ENPL - Guiões dos Encontros Nacionais de Pastoral Litúrgica 

DEPARTAMENTO 
DE LITURGIA DO 
PATRIARCADO 

DE LISBOA

SUGESTÃO CULTURAL

A demora da desejada vitória sobre o 
vírus que se tornou o eixo de todas 
as notícias é uma parábola do nosso 
tempo. Desejamos vitórias rápidas e 
curtas batalhas; sempre a pressa de 
que tudo volte ao que era, menos 
mal. Tendemos a preparar-nos pouco 
para a lentidão da esperança, para o 
valor do esforço, para a mudança de 
hábitos. Será que isso não acontece, 
dolorosamente, também com as pes-
soas? Descartadas quando falham, 
abandonadas quando as capacidades 
diminuem, esquecidas quando come-
çam a esquecer. Como (re)agimos com 
aqueles que nos ofendem?
O evangelho proclamado por Jesus 
Cristo não é um relato idílico de pes-
soas impecavelmente transformadas 
em “anjos”, sem conflitos nem discus-
sões. Nem solução mágica para todos 
os problemas da comunidade e do 
mundo. Mas gosto de o ver como “pe-
dra filosofal” que, se o quisermos viver, 
transforma em riqueza as fragilidades e 
pecados humanos. Poderíamos assim 
trazer de novo ao coração as propostas 
de Jesus ao que fazer “se o teu irmão 

te ofender”! Maior do que a ofensa é 
sempre o valor de “ganhar o irmão”, 
mesmo que isso implique um caminho 
feito de passos que nos desinstalam.
Porque será que diante da ofensa 
de alguém, o mais comum é ficar-
mos duros de coração, imobilizados 
e enraizados na falta que se torna 
desmesurada? Acreditamos tão pou-
co na correção dos outros, por nos 
julgarmos a nós próprios, perfeitos 
e incapazes de falhar? Como aceita-
mos a imperfeição não como “o fim 
do mundo”, mas como base para me-
lhorarmos? Jesus propõe-nos a saída 
ao encontro do outro, em três passos, 
caso o anterior não resulte: a intimi-
dade, a amizade e a comunidade. Pri-
meiro, o encontro e diálogo pessoal, 
olhos nos olhos, corrigindo com ver-
dade e amor, sem espalhar aos qua-
tro ventos a falha do irmão, nem nos 
vestirmos de “virgens ofendidas”. Se 
a intimidade não resultou, tentar a 
amizade, o encontro e diálogo com 
outros que também têm carinho por 
ele. Se ainda assim a mudança não 
se concretiza, pode valer a pena a 

comunidade, espaço de perdão e de 
festa, em que cada pessoa pode sem-
pre começar de novo. E se nada disto 
resultar resta a esperança, a mesma 
porta aberta que Jesus tinha para os 
que o judaísmo excluía, e a mesma 
alegria com que comia e bebia com 
eles, sem julgamentos e com futuros 
luminosos.
“Ganhar o irmão” é bem diferente de 
“eu ter razão”. O primeiro salva, o 
segundo incha. O primeiro cria e re-
faz, o segundo cobra. E numa página 
do último livro de crónicas de Miguel 
Araújo, intitulado “Seja o que for”, 
delicioso presente com dedicatória 
vindo fresquinho da Feira do Livro 
leio: “Fazer custa sempre impensa-
velmente mais do que desfazer. Fazer 
é menos provável, mais difícil, menos 
conveniente. Desfazer é fácil, parece 
que toda a dinâmica do mundo favo-
rece essa simples tarefa: a gravidade, 
a marcha implacável do tempo, as 
regras, a inércia, a falta de vontade. 
Não é preciso muito para desfazer. 
Não é preciso nada.” Fazemos ou 
deixamos desfazer?

DOMINGO XXIV DO TEMPO COMUM - A (13 DE SETEMBRO) 

CÂNTICO

Dai a paz, Senhor, aos que em Vós esperam 

Escutai, Senhor, a prece 

Recebemos do Senhor um mandamento novo 

Como é admirável, Senhor 

Não vivamos para nós 

Cantai ao Senhor porque é eterno 

COMPOSITOR

M. Faria 

A. Cartageno 

M. Luís 

F. Santos 

A. Oliveira 

M. Luís 

CEC II 111 

CEC II 113 

CN 854 

CEC II 114 

34º ENPL 22 

CN 277 

FONTEUSO LITÚRGICO 

Entrada 

Entrada 

Ofertório 

Comunhão 

Comunhão / Ofertório 

Pós Comunhão / Final 
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Tweets da Semana

Papa Francisco @Pontifex_pt

“O #JubileuDaTerra é um tempo propício 
para recordar a vocação primordial da 
criação para ser comunidade de amor. 
Existimos apenas graças às relações 
com Deus criador, com os irmãos e ir-
mãs e com todas as criaturas que habi-
tam na mesma casa que nós.”

1 de setembro

“Para Pedro e os outros discípulos - mas 
também para nós! - a cruz é um ‘escân-
dalo’, enquanto Jesus considera ‘escân-
dalo’ a fuga da cruz, o que significaria 
afastar-se da vontade do Pai, da missão 
que Ele lhe confiou para a nossa salva-
ção. #EvangelhoDeHoje”

30 de agosto

“Dar aos animais ou às plantas a aten-
ção devida, requer outra igual ou maior 
aos seres humanos injustiçados; nin-
guém se pacifica intimamente quando 
se alheia das causas da justiça e da 
paz para todos. https://bit.ly/CartaDio-
ce_20_21 #LaudatoSi #JubileuDaTerra 
#TempoDaCriação”

1 de setembro

“Seguir Jesus é estar com Ele onde a 
humanidade precisa de ser salva. É aí 
que Deus nos quer!”

30 de agosto

“A fé é um dom! É a graça de Deus que 
nos leva ao reconhecimento de Jesus 
como Cristo.”

26 de agosto

D. Manuel Clemente @patriarcalisboa

Editorial

TEMPO DE LEMBRAR O AMOR
P. Nuno Rosário Fernandes, diretor
p.nunorfernandes@patriarcado-lisboa.pt

“O momento que estamos a viver, 
mais do que nunca, pede, da nossa parte, 
esta atenção pelo outro.”

forme já foi anunciado no programa 
pastoral 2020-2021, neste novo ano 
pastoral iremos continuar na mes-
ma temática do ano anterior – ‘Sair 
com Cristo ao encontro de todas as 
periferias’ – olhando, de modo espe-
cial, para a dimensão sócio caritativa. 
Aliás, o momento que estamos a vi-
ver, mais do que nunca, pede, da nos-
sa parte, esta atenção pelo outro. Isso 
mesmo lembra D. Manuel Clemente, 
Cardeal-Patriarca de Lisboa, na carta 
que dirige à diocese, publicada nesta 
edição do jornal. “A pandemia afetou-
-nos muito, como sociedade e como 
Igreja. Nas suas várias incidências, da 
saúde à economia, do trabalho à es-
colaridade e ao convívio, exigiu-nos e 
continua a exigir solidariedade e soli-
citude reforçadas”.
Este, é, por isso, tempo de esperança, 
de expetativa e de mudança, mas é, aci-
ma de tudo, tempo de lembrar o Amor.

-nos perceber, não apenas as nossas 
fragilidades humanas, mas sobretudo 
as fragilidades que existem no mun-
do, e que, pela nossa ação, podemos 
contribuir para a sua cura, mudança 
e transformação. O Papa Francisco 
tem-nos chamado a atenção para o 
modo como olhamos o mundo, nesta 
perspetiva do que é uma ecologia in-
tegral; tem-nos alertado para a neces-
sidade de olhar para o pobre, para o 
frágil, para o doente, para aquele que 
é marginalizado. O texto da encíclica 
Laudato si’, que comemora este ano 
cinco anos de publicação e cujo ano 
corrente é a ela dedicado, é um alerta, 
grande, para salvar o mundo e a hu-
manidade. Por isso, neste ano pasto-
ral, ouviremos falar muito, não apenas 
da encíclica, mas da vida, no seu todo, 
que o Papa Francisco nos recorda que 
é preciso defender.  
Na nossa Diocese de Lisboa, con-

Estamos a recomeçar. Depois de um 
tempo de férias, a quem foi possível 
dispensar tempo para o descanso, re-
começa, agora, o ritmo de trabalho, 
prepara-se um novo ano letivo e tam-
bém pastoral. O ano corrente tem sido 
atípico, veio mexer com a vida de to-
dos, no mundo inteiro, e continuamos 
na expetativa de saber o que nos re-
serva o futuro. Não sabemos como vai 
ser a nossa vida daqui para a frente, 
nem o modo como esta pandemia vai 
evoluir, até quando vai durar, ou como 
a vamos enfrentar... Também não há 
ninguém que nos possa dar respos-
tas a estas nossas questões, por isso, 
o melhor que podemos fazer é viver 
com esperança, um dia de cada vez, 
procurando cumprir a nossa parte, no 
que diz respeito aos cuidados que de-
vemos ter, respeitando as regras que 
nos são apresentadas, para o bem de 
todos, respeitando, assim, a vida uns 
dos outros.
A vida tem de continuar, embora com 
as limitações que sabemos existir, mas 
precisamos de agir com novas atitu-
des e comportamentos. A pande-
mia da doença Covid-19, provocada 
pelo novo coronavírus, veio fazer-


