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Destaque

ORDENAÇÃO DE DIÁCONOS: ‘FAZEI VÓS TAMBÉM’

“CADA FACE ENRIQUECE O TODO”

Cardeal-Patriarca de Lisboa considera que o livro ‘Aprender a ser cigano hoje’ é uma obra “imprescindível para realmente conhecer a comunidade cigana em Portugal”. A autora, Mirna Montenegro,
testemunha ao Jornal VOZ DA VERDADE o “quão difícil é viver nas margens”. pág.06
Museu do Patriarcado
recebe exposição sobre
os ‘Painéis de São Vicente’
pág.05
Superar dificuldades
e crises em casal | pág.08
Papa preocupado com
possíveis aproveitamentos
económicos e políticos
da pandemia | pág.09

Isilda Pegado

Bispos descartam despedimentos
no Santuário de Fátima

Os bispos portugueses descartaram o cenário de despedimentos no Santuário de Fátima. A decisão foi conhecida no final da reunião do Conselho
Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), que decorreu
em Fátima, no dia 8 de setembro. “Não há despedimentos”, garantiu o
porta-voz da CEP, padre Manuel Barbosa. Entretanto, o Santuário, em
comunicado no mesmo dia, admitiu que há incentivos para quem quer a
desvinculação voluntária. “Está em curso uma reflexão para que durante
este mês se possa concluir mais um conjunto de medidas de redução de
gastos, a implementar para um cenário de prolongamento da crise económica que se antevê”, refere a nota.
Sobre o caso do pai que retirou os filhos da disciplina de Educação para
a Cidadania, a Conferência Episcopal manifesta sua disponibilidade para
discutir o modelo do programa e lembra que o Estado deve apoiar os pais
na educação dos filhos, não substituir.

Resistir ao Poder da Ideologia

P. Nuno Amador

Um verão ordinário!

Opinião
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Entrevista

FILIPE TEIXEIRA

Carlos Marques, da Paróquia da Póvoa de Santa Iria, e José Pedro Costa, da Paróquia de Mafra, vão ser ordenados
diáconos permanentes este Domingo, na Sé, e partilham a caminhada de preparação para este ministério.pág.02

Papa acompanha “animado” a
preparação da JMJ Lisboa 2023

O Papa Francisco acompanha “muito animado” e “sossegado” a
preparação da Jornada Mundial da Juventude ( JMJ) que a capital
portuguesa vai receber daqui a três anos. A garantia foi deixada pelo
presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, D. Américo Aguiar. “O
Papa está muito animado e fica sossegado por ter conhecimento direto que as coisas estão a acontecer, o trabalho está a ser feito. E pediu
para não esquecer a marca solidária na própria Jornada”, apontou o
prelado, à Agência Ecclesia.
No passado dia 5 de setembro, os trabalhos da organização foram retomados, no Seminário de Alfragide. “Esta foi a primeira reunião deste
grupo mais definido. Estamos a falar de sete direções, de diferentes
áreas, com um leigo como responsável e um sacerdote como assistente
eclesiástico, e também um jovem que será o secretário executivo e fará
concretizar de forma harmoniosa o que é preciso fazer”, explicou.
P. Nuno Rosário Fernandes

A uva que podia ser limão

Editorial
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Carlos Marques, da Paróquia da Póvoa de Santa Iria, vai ser ordenado diácono permanente

“SERVIR ONDE FOR NECESSÁRIO”

Procurou mostrar que o diaconado não era para si, então com 53 anos, mas quando começou
a pensar ‘O que Deus quer de mim’, isso “fez toda a diferença”. Carlos Marques, da Paróquia
da Póvoa de Santa Iria, vai ser ordenado diácono permanente e quer levar para o ministério
“a disponibilidade para servir e para servir onde for necessário”.
Dos cinco anos de formação para o diaconado permanente, o primeiro, o chamado
ano zero, foi passado a tentar ‘encontrar’
uma saída deste caminho. “Foi um ano em
que eu passei a ver como é que poderia sair
sem me chatear muito. Arranjar um bom
motivo para mostrar que aquilo não era
para mim. Algumas coisas motivavam-me, mas achava que não era para mim,
que era um caminho de uma exigência…”,
assume ao Jornal VOZ DA VERDADE
Carlos Marques, da Paróquia da Póvoa de
Santa Iria. Tudo mudou no primeiro ano
académico, mais concretamente no retiro
de Advento. “As coisas, de repente, começaram a fazer sentido. Eu mudo a perspetiva. Até aí, eu estava a olhar muito para o
que é que eu quero. E nesse retiro, começo
a pensar o que é que Deus quer de mim.
Isso fez toda a diferença. A partir daí, e
olhando para trás, mesmo com algumas
dores de cabeça, ao reconhecer a vontade
divina naquilo que faço, sou feliz e retiro
dali muita coisa boa”, garante este (ainda)
leigo, destacando a “muita ajuda do diretor
espiritual, que é fundamental”.

mas uns anos mais tarde. “Descobrimos
isto porque vimos uma fotografia da Primeira Comunhão onde estamos os dois,
mas confesso que não me lembrava dela”,
reconhece. Carlos esteve nos Olivais, em
casa da sogra, até nascer o filho mais velho. “Em 1987, na grande falta de casas
em Lisboa, viemos parar ao Forte da Casa,
que é aqui ao lado da Póvoa de Santa Iria,
para onde mudámos há 19 anos”, refere.
No Forte da Casa esteve essencialmente
à frente do grupo coral, fez preparação
de adultos para o Crisma e foi também
animador do grupo de jovens. Na Póvoa,
esteve num dos grupos corais, foi catequista, fez preparação de pais para o Batismo e também de adultos para o Crisma. Quando o padre Carlos Silva chegou
à paróquia, em 2013, colaborou no cartório, algo que “já tinha feito, quando tinha
19-20 anos, em Santa Maria dos Olivais”.
Foi este sacerdote dehoniano, falecido o
ano passado, que, em 2015, convida Car-

‘Vais lá e vês como é que é’

Carlos Marques, de 58 anos, é casado desde 1984, tem quatro filhos entre os 11 e
os 33 anos – dois, os mais velhos (um rapaz e uma rapariga), são naturais, e os dois
mais novos (uma rapariga e um rapaz), são
adotados, há quase oito anos – e trabalha
numa empresa de consultoria tecnológica. “Nasci numa família cristã e comecei
a frequentar a Eucaristia ainda antes de
ter nascido”, graceja, recordando-se dos
tempos de infância em Santa Maria dos
Olivais. “O meu pai foi o meu primeiro
catequista em casa e também o meu primeiro catequista na paróquia. Foi com
ele que me preparei para a Primeira Comunhão. No segundo ano, o meu pai foi
meu catequista e da minha esposa”, lembra. O namoro, contudo, não começou aí,

los Marques “para esta caminhada”. “É ele
que me propõe, um pouco contra a minha vontade, porque não me estava a ver
nesta caminhada. Ele apresentou a minha
candidatura a 13 de maio de 2015, para
ter a bênção de Nossa Senhora, e agora a
data de ordenação será a 13 setembro, mas
na altura, há cinco anos, a minha mulher
tinha sido operada e estava de cama, tinha acabado de adotar os meus dois mais
novos, o meu irmão mais novo tinha falecido há pouco tempo, o cartório estava-me a dar um trabalhão, quando chegava
do meu trabalho de consultor… Portanto,
foi um convite que não dava jeito nenhum
naquela altura”, assume. Além disso, sendo
consultor de engenharia informática e da
área das Matemáticas, na escola a sua pior
nota “foi a Filosofia”. “Ainda hoje tenho
pesadelos com isso”, revela. “Eu disse ao
padre Carlos que o curso era na base da
Filosofia e que eu não tinha jeito nenhum
para isso… Ele, com aquela calma quase

fleumática, disse-me: ‘Vais lá e vês como
é que é’”, recorda, destacando o acompanhamento que o então pároco lhe prestava: “O padre Carlos Silva era uma pessoa
que seguia e se interessava. Quase todas as
semanas perguntava”.

“Faz de mim o que quiseres”

Ainda do tempo de formação, Carlos
Marques lembra “aquele receio, que ainda
cá está”. “Como fiel, se eu disser qualquer
coisa menos ajustada ao outro, eu fico mal,
mas a Igreja fica na mesma. Este receio só
neste último ano é que se esbateu, e houve uma frase do meu diretor de formação
que me marcou: ‘Não te esqueças de ver
na própria pessoa que está à frente um
escravo do mal. Alguém que, mesmo que
te agrida, está a ser agredido pelo próprio
mal’”, partilha.
“Estou aqui, faz de mim o que quiseres”.
É com esta expectativa que este futuro
diácono permanente encara a ordenação
diaconal deste Domingo. “Neste ano, ao
mesmo tempo, veio uma grande serenidade. ‘Qual é a Tua vontade?’, é para isso
que estou aqui. O caminho inicia-se agora, este foi só o treino, digamos”, manifesta, reforçando a “disponibilidade para
servir”. “A frase que escolhi, com o Zé
Pedro [que será também ordenado diácono permanente], para ilustrar este mistério é do capítulo 13 de João, na lavagem
dos pés, e fomos buscar a primeira e a última frase: primeira, ‘Compreendei o que
vos fiz’ – que eu acho que nunca vamos
compreender, mas temos que nos esforçar
neste entendimento –; segunda, ‘Fazei vós
também’ – ou seja, ‘Aprendei de Mim e
agora aplicai-o naquilo que é necessário’.
É isso que quero levar para o ministério:
a disponibilidade para servir e para servir
onde for necessário. Nem posso olhar para
isto de outra forma qualquer”, garante.
texto por Diogo Paiva Brandão

VIGÍLIA DE ORAÇÃO PELOS ORDINANDOS
Nesta sexta-feira, dia 11 de setembro, o Bispo Auxiliar de Lisboa D. Daniel Henriques vai presidir, às 21h15, na Basílica de Mafra, à Vigília de
oração pelos ordinandos e também pela profissão religiosa da irmã Madalena Silva, na Aliança de Santa Maria, que vai decorrer este sábado, dia
12, às 10h30, na Basílica da Santíssima Trindade, em Fátima.
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José Pedro Costa, da Paróquia de Mafra, vai ser ordenado diácono permanente

“ABRAÇAR O SERVIÇO COM DISPONIBILIDADE”
Sobrinho do último bispo português de Macau, José Pedro Costa, da Paróquia de Mafra, vai ser
também ordenado diácono permanente neste Domingo. Diz que não está nervoso, mas assume
“expectativa” e vontade “de servir”.
Esteve no seminário, em Angra, durante
quase uma década, mas acabou por sair.
Concluiu, no entanto, o curso de Teologia
e, durante toda a vida, tem sido professor
de EMRC (Educação Moral e Religiosa
Católica). Agora, vai ser ordenado diácono permanente. “A única coisa que posso dizer é que estou disponível e, agora,
é abraçar aquilo que me for pedido. Não
há outra forma. Se não, eu não podia dar
este passo”, resume José Pedro Costa, da
Paróquia de Mafra, ao Jornal VOZ DA
VERDADE.
Casado há 32 anos, e pai de dois filhos
(um rapaz e uma rapariga), José Pedro é
natural da ilha do Pico, nos Açores, mais
concretamente da freguesia de São Mateus. “Fiz todo o percurso normal de catequese, de frequência da Igreja à medida
que fui crescendo. Entrei no grupo dos
chamados meninos do coro, que era o grupo de acólitos, e tenho na família outras
referências que também foram importantes no despertar para outras realidades. O
meu tio Arquimínio [Rodrigues da Costa], que foi o último bispo português de
Macau, era o meu tio padre e, de tempos
a tempos, vinha lá de longe e trazia um
presente para cada um dos sobrinhos. Era
uma festa. Foi um tio especial na minha
vida”, recorda este (ainda) leigo, hoje com
57 anos. “Com 12 anos, cheguei-me ao pé
dele e disse que queria ir para Macau. Ele
percebeu e orientou-me para o seminário
menor de Angra”, lembra, destacando ainda “a influência” de duas tias, “já falecidas”,
que “eram franciscanas”.
Com 21 anos, sai do seminário, “por motivos de saúde”, e vem “para Lisboa, pelos
mesmos motivos”. “Demorei um tempo a
pensar e a tomar uma decisão, porque não
tinha a certeza, mas acabei por sair. Nesse
processo, Alguém me inspirou e continuei
a fazer a licenciatura em Teologia e, na sequência disso, abracei esta profissão de ser
professor de EMRC e me dedicar ao ensino, no Colégio do Sagrado Coração de
Maria, em Lisboa”, acrescenta.

Acompanhado
pela comunidade

José Pedro Costa foi proposto ao diaconado pela Paróquia de Mafra, através do
pároco, padre Luís Barros. “Passei por várias paróquias antes de chegar a Mafra, há
quase 11 anos, e tanto eu como a Fátima,
minha esposa, fomos sempre colaboradores nas comunidades por onde passámos.
Não conseguíamos ficar quietos. Fomos
conhecendo a comunidade de Mafra, com
as várias capelas – nós moramos mais próximo do Sobreiro – e fomo-nos integrando
naquela pequenina comunidade. Entrámos
no coro, fomos parar à catequese, depois ao
grupo de jovens”, conta.
Mais recentemente, em 2015, o padre Luís
Barros pede a este casal uma colaboração
no acompanhamento e na preparação de
noivos. Mas este convite trazia um outro.
“Dissemos que seria com muito gosto e
quando o padre Luís foi a nossa casa para
planificar e sabermos, em concreto, o que
era pretendido, quase no final da refeição,
diz-me: ‘Já pensou em ser diácono perma-

nente?’ Fiquei sem palavras. Fiquei completamente surpreendido. Lembro-me que o
que eu estava a engolir ficou a meio caminho. E lembro-me da pergunta que lhe fiz:
‘Tenho que responder já?’ Ele respondeu:
‘Não, não, mas tem de me dar a resposta até
amanhã’. Fiquei a pensar no tema e depois
escrevi-lhe a dizer que nunca disse que não
a um chamamento, a um desafio, e não podia dizer que não à partida e, portanto, que
iria fazer esse percurso de discernimento
para ver se era por aí o caminho”, resume,
hoje, este futuro diácono.
Há cinco anos, com a notícia da (re)entrada
no seminário, as reações não se fizeram esperar. “Da parte da família, foi tudo muito
natural, muito pacífico, muito tranquilo. Um
dos problemas, muitas vezes, são as esposas,
que têm dificuldade em ver o marido fora
de casa. Comigo e com a Fátima, sabemos o
que é esta disponibilidade que é necessária”,
garante, recordando também o sogro, “que
faleceu há pouco tempo”, mas que acompanhou “com gosto” este percurso. “Ele foi do
primeiro grupo de diáconos permanentes de

formação, mas não chegou ao fim. Portanto,
sabia o que era”, frisa. A nível da comunidade,
tanto do Sobreiro como de Mafra, o pároco “teve sempre o cuidado de ir progressivamente apresentando este caminho”. “Ele foi
fazendo, de forma muito sábia, esse acompanhamento e a comunidade sempre acarinhou, desde muito cedo e com uma vontade
grande. Sinto-me muito amparado, de facto,
pela comunidade onde estou”, manifesta.

Missão de servir

A formação para o diaconado permanente
decorreu ao longo dos últimos cinco anos,
aos sábados, durante todo o dia, e “foi muito
importante”, segundo José Pedro. “Não é só
formação do ponto de vista intelectual. É
um caminho que se percorre. E o caminho
é importante e faz-se caminhando, como
dizia o poeta. Foi importante não só pelas
pessoas com quem convivemos, como pela
partilha que se foi fazendo”, refere, explicando: “O primeiro ano é de discernimento, de estudar os documentos que falam do
diaconado permanente e da restauração do
diaconado, a partir do Concílio Vaticano
II, e depois temos três anos mais intensos,
de estudo na área Bíblico-teológica, que foi
muito importante, mas também Direito
Canónico, como funcionam as paróquias,
etc. O último ano, que é chamado o ano
pastoral, é mais experiencial, de contacto
com algumas realidades”.
Sobre a ordenação diaconal deste Domingo, José Pedro Costa não esconde um
sentimento “de expectativa”. “Já comentei
com alguns colegas que não estou nervoso, mas que, de vez em quando, me arrepio
um pouco. Vou dar um passo decisivo, para
uma missão que, teoricamente sei, sei como
é que é o ministério, sei qual é o apelo de
configuração com Cristo servo, a missão de
servir, a Igreja diocesana… Mas quando o
bispo disser ‘Preciso de ti para isto’, há que
abraçar isso com disponibilidade”, deseja
este futuro diácono permanente.
texto por Diogo Paiva Brandão

CARDEAL-PATRIARCA PRESIDE À ORDENAÇÃO DIACONAL
A Sé Patriarcal de Lisboa recebe neste Domingo, 13 de setembro, às 16h00, a ordenação de dois diáconos permanentes, que vai ser presidida pelo
Cardeal-Patriarca, D. Manuel Clemente. A celebração vai ser transmitida online, e em direto, a partir do site e redes sociais do Patriarcado de Lisboa.

Domingo, 13 de setembro de 2020

www.vozdaverdade.org

o4/ Opinião
nos regimes totalitários. Está estudado.
Antes de 1974 a escola oferecia a disciplina de
OPAN (Organização Política e Administrativa da Nação) onde era feita a promoção do
Estado Novo.
4. Hoje vivemos num Regime em que a sexualidade (Cidadania?) parece ser o móbil do Estado
para “regular” a Sociedade.
A Escola ensina Cidadania, para pôr termo à
violência doméstica. Mas a violência doméstica
faz cada vez mais mortes.
A Escola ensina Cidadania para acabar com o
abuso sexual de menores. Mas esta chaga não
termina, e tem-se mostrado cada vez mais perversa em diferentes meios.
A Escola ensina Cidadania para pôr termo à
gravidez na adolescência. Mas o número de
abortos em adolescentes não diminuiu.
A Escola ensina Cidadania para promover a
Igualdade de Género. Isto é, para fazer a apologia da mudança de sexo, e negar a diferença

e complementaridade da mulher e do homem.
A Escola ensina Cidadania para pôr termo à
violência no namoro. Mas este só cresce, usando
a irresponsabilidade pessoal como lema de vida.
5. Muitos têm sido os Autores que, com toda
a clareza, identificam a nível Internacional este
fenómeno na Escola. E cuja conclusão é a de
que se trata de uma Ideologia (de género) que
pretende destroçar a Família, os corpos sociais
intermédios como a Igreja e a Liberdade. Faz-se uma revolução cultural que torna o Homem
cada vez mais dependente, sem liberdade e entregue à solidão.
É uma Ideologia que nega a Natureza das coisas
(sou mulher ou homem conforme me declaro)
muda a mentalidade da Sociedade por imposição da Lei, e faz desta um corpo inorgânico, com
custos elevadíssimos para os bolsos de quem trabalha e paga impostos.
6. A Constituição que em 1976 declarava Portugal “em transição para o socialismo” foi revogada neste seu art.º 2.º visando hoje uma “democracia participativa” e baseada no respeito pelos
Direitos Humanos reconhecendo o Direito dos
pais a educar os seus filhos.
Alguns, esquecem que já não estamos em “tran-

sição para o socialismo”, e pretendem impor
esta Escola Estatista e Totalitária.
7. A Escola tem visto vários “movimentos de
pais”, ao longo destes 36 anos de história, na luta
contra a Ideologia de Género, que conseguem
acabar com um dado “programa” mas que, logo
depois vem outro, quiçá pior.
Como tem dito o Papa Francisco existem hoje
verdadeiras “colonizações ideológicas”. “E uma
delas digo-o claramente com nome e apelido, é
o gender”.
8. Os Pais de Famalicão têm sido de uma resistência a todos os níveis louvável. Defendem
os seus filhos e defendem os filhos de todos
nós. Defendem a Democracia, a Liberdade e
a Verdade.
Perante a cegueira e a violência do Poder que não
tem limites ao impor a falta à Verdade, estes Pais
resistem com sangue, suor e lágrimas.
Eles sabem que na disciplina de Cidadania, escondida entre algumas ideias inócuas, veicula-se
uma Ideologia (tal como o Fascismo ou o Comunismo) que destrói as nossas crianças e jovens.
O Amor à Verdade cantará mais alto que a Ideologia.
Há pais heróis!

o movimento de parar e de assentar tanto quanto a
surpresa do caminhar.
Precisamos de prender estacas, de fidelidade e de
constância, de rotina. Como escreveu Saint Exupéry, um rito “é o que faz com que cada dia seja
diferente dos outros dias e uma hora diferente das
outras horas”. Um verão de rotinas mudadas não
significa um verão sem rotinas. Mesmo no meio
do incógnito e do desconhecido é importante
uma disciplina de vida.
Ordinário é a característica de uma coisa que
acontece muitas vezes, que é constante, frequente,
que se faz repetidamente, como aquelas orações
que são comuns a todas as Missas. Mesmo que
agora só consigas pensar a curto prazo e fazer
pequenos sprints, é importante fixar passos pequenos e possíveis aos quais possas ser fiel. Navegar ao mesmo tempo que se faz o mapa, não é o
mesmo que andar à deriva. Todos precisamos de
pontos firmes e de lugares de referência.
2. Descansar… ou o desafio de entregar tudo nas
mãos de Deus
Uma das coisas boas do verão, sobretudo para
quem está de férias, é a possibilidade de descansar.
O descanso é fundamental na nossa vida. Ter tempo para descansar não é sinal de fraqueza, mas o
reconhecimento sereno da nossa fragilidade e da
nossa não omnipotência. Descansar é um ato de
realismo em relação ao que somos e podemos.
Mesmo em férias, nem sempre é fácil parar para
descansar. E às vezes até paramos, mas ainda assim
não descansamos. Há cansaços mais profundos do
que o cansaço físico, como o cansaço de parecermos
algo que não somos, o cansaço do sem sentido, ou o
cansaço de nos julgarmos como Atlas que quer levar
sozinho o mundo às costas.
Descansar não é só não fazer nada, porque às ve-

zes fazer nada também cansa. Descansar pode ser
abrandar o ritmo, mas também pode ser fazer as
coisas com sentido, fazer tudo com mais amor, fazer mais em conjunto e em equipa. Sem sentido,
sem amor e sozinhos é tudo mais cansativo. O
contrário descansa!
Para os crentes, o descanso também é uma questão
de fé. Há um descansar com Deus e em Deus que
precisamos de aprender. É o poder ir até Jesus, para
descansar n’Ele (Mt 11, 28); é o viver na certeza de
que o Senhor é um Pastor que nos leva a descansar
em verdes prados e nos conduz por bons caminhos
(Sl 22/23), que nem sempre dá o que queremos, mas
que dá sempre o que, efetivamente, precisamos. Entregar tudo nas mãos de Deus, longe de nos demitir da vida, faz-nos viver sustentados e descansados
numa força maior do que nós.
3. Arrumar… ou o desafio da conversão
O verão é um tempo bom para limpezas e grandes
arrumações, para cortes e despejos, materiais e espirituais.
Acumulamos, por vezes, bens repetidos e não absolutamente necessários. Há roupa que vive no nosso
armário e nem um dia do ano fez companhia à nossa pele, há brinquedos espalhados pelo quarto das
crianças que há muito tempo não são a sua companhia. O exercício da partilha é como um semear.
Exige desprendimento, deixar ir, mas traz a alegria
de uma liberdade fecunda, livra-nos da escravidão
dos próprios bens e faz bem aos outros na sua necessidade.
Mas a arrumação pode ser interior. Este pode ser um
bom tempo para reordenar prioridades, para rever
a vida, para dar o primeiro passo e mudar hábitos
maus. Nem sempre temos tempo para arrumações
interiores.
4. Mergulhar… ou o desafio de ‘sair para dentro’
‘Sair para dentro’ não se trata de ‘ir para fora cá dentro’. ‘Sair para dentro’ é mergulhar em profundidade.
É “levar Deus para as férias” e dar-lhe tempo, deixar
que Ele percorra connosco todos os lugares do nosso ser e da nossa existência. Rezar mais, fazer um

retiro, ler um bom romance, aprofundar uma área
de interesse. Muitas vezes ficamos na superfície,
não vamos ao fundo, temos pouca interioridade e
pouca profundidade.
A vida renova-se quando os olhos se abrem em
extensão e profundidade. Olhos velhos, vida velha.
Olhos novos, vida nova. Precisamos de olhos com
a extensão do mar aberto e profundo para contemplar a beleza da criação e o amor do Criador, o rosto dos outros, para nos olharmos ao espelho sem
vaidade ou narcisismo e, justamente, descobrimos
quem somos. Contemplar é a porta da profundidade e também da felicidade: “Felizes os vossos olhos
porque vêem e os vossos ouvidos porque ouvem!”
(Mt 13, 16).
5. Visitar… ou o desafio de ‘sair para fora’
O verão é ainda tempo de visitar. Visitar é um exercício de se pôr em viagem e em caminho. É o exercício da caridade e da missão, como a viveu Maria.
O verão pode ser uma oportunidade para reavivar
os laços de amor com Deus, mas também com os
outros, sobretudo os mais vulneráveis e necessitados.
Pode-se ‘sair para fora’ sem sair de casa, porque aí
habitam periferias que nos esperam.
Mas também se pode alargar as fronteiras dos lugares habituais em que vivemos para ir ao encontro dos
que, na sua fragilidade, nos esperam. O impressionante é que, em todos os que visitamos, de mais perto ou de mais longe, está sempre Deus que nos visita!
Para este verão só há um verbo desaconselhado: o
verbo reclamar.
A reclamação é uma “síndrome de vitimização que
afeta o bom humor e a capacidade de resolver problemas”. Como seria bom se vivêssemos este verão,
nas suas circunstâncias reais, sem reclamações, a procurar as melhores oportunidades e a desenvolver os
nossos melhores recursos. Sem medo de um verão
simples e essencial.
Este pode ser um verão (extra)ordinário!

Isilda Pegado

Resistir ao Poder da Ideologia
1. Nas últimas semanas temos sido confrontados com a triste notícia de que dois excelentes alunos de uma escola de Famalicão, por
decisão do Ministério da Educação, seriam
retroativamente chumbados, por não terem
frequentado a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento.
2. Desde 1984, (na primeira alteração da Lei do
Aborto) a Educação Sexual tem estado nas escolas, com diferentes nomes de disciplina e cargas
horárias. Ora transversal a todas as disciplinas,
ora dada numa só disciplina. E, de cada vez que
há um novo Governo, a matéria “muda de cor”.
Na verdade, há um desejo político de controlar o
Homem a partir da sua intimidade (sexualidade)
que é muito aliciante ao Poder (a todos os quadrantes políticos - daí que não se revoguem as
leis “fraturantes” quando os partidos do Centro/
Direita estão no Poder).
3. A escola é por natureza o meio privilegiado
para incutir nos cidadãos /alunos as Ideologias,

P. Nuno Amador

Um verão ordinário!
Não quero chamar nomes ao verão! Ele apareceu,
como habitualmente, sem ser indelicado e não se
apresentou com falta de educação. Não foi grosseiro nem malcriado, não tem qualidade inferior ao de
outros anos, nem parece ser mau, medíocre, reles ou
vil. Até tem sido caloroso no trato (e muito!) como
esperamos de um bom verão!
Ainda assim, este verão vai saltar fora da regra. Estão
canceladas as saídas para muito longe e as missões
em países distantes, não vamos ter muitos campos
de férias, e os projetos de verão que envolviam crianças, idosos e muita outra gente serão reduzidos a pequenos apontamentos, ou transferidos para a esfera
digital, como fizemos com tanta coisa, ao longo dos
últimos meses.
Talvez gostássemos de um verão mais em grande, excecional, com muitos momentos altos que o
tornassem inesquecível. Ou ainda mais, de um verão livre de incertezas em relação ao futuro, livre de
fragilidades económicas e financeiras como as que
estamos a viver, livre de pessoas infetadas, e de muitas
mais afetadas, por esta doença que nos atormenta. A
necessidade de desconfinar, de abraçar, de socializar,
vive ainda cruzada com a obrigatoriedade de darmos
passos seguros que não deitem tudo a perder e não
ponham todos em risco.
Ainda assim, há muitas coisas que habitualmente
fazemos neste tempo de verão que podemos continuar a fazer, de forma reinventada, nestas novas
circunstâncias. Deixo cinco verbos conhecidos do
verão, para fazermos o essencial de sempre de maneira renovada.
1. Acampar… ou o desafio da rotina e da fidelidade.
O acampamento é um sinal de que, ainda que sejamos peregrinos, não podemos ficar para sempre nómadas. Sempre foi importante para a humanidade

Leia todos os artigos de opinião
em www.vozdaverdade.org

Artigo publicado originalmente no portal dos
jesuítas Ponto SJ (www.pontosj.pt)

Os adolescentes e o projeto ‘Say yes’

Secretariado Nacional da Educação Cristã revelou que “mais de 3500 adolescentes”, de todas as dioceses, avaliaram de forma positiva o itinerário catequético
‘Say yes, aprender a dizer sim’, por considerarem que a “catequese é muito mais
animada” e “permite uma maior interação entre todos”
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Curso de Medicina na Universidade Católica

“Vamos todos ganhar com isso”,
considera Cardeal-Patriarca
Exposição no Patriarcado

Um novo olhar para os
‘Painéis de São Vicente’

Vocações

Patriarcado propõe
retiro de silêncio

O Cardeal-Patriarca de Lisboa congratulou-se com a
“notícia feliz e justa” de que a Universidade Católica
Portuguesa vai ser a primeira instituição privada de
Ensino Superior a ter um curso de Medicina.

Poço. Assim se chama a nova proposta do
Sector de Animação Vocacional do Patriarcado de Lisboa. “O Poço é um dia de retiro
de silêncio para todas as idades e para todos
os estados de vida, em formato de caminhada. O Poço quer ajudar a que cada pessoa
coloque a sua vida concreta diante de Deus
e diante da Sua Vontade. Precisamos de silêncio para não viver ao acaso, precisamos
de silêncio para voltar a ouvir a voz de Jesus que nos indicará o caminho”, refere a
organização.
O primeiro encontro vai ter lugar dia 19
de setembro, sábado. O ponto de encontro é o Convento dos Capuchos, em Sintra,
às 9h00, sendo que o encontro termina às
17h00. “Faremos uma caminhada pela serra
de Sintra de dificuldade baixa/moderada”.
Inscrições:
http://vocacoes.patriarcado-lisboa.pt/poco

“É uma notícia feliz e justa, em primeiro lugar em relação ao projeto Católica. Desde
o princípio, desde há 50 anos, tenho acompanhado a Universidade como aluno, como
professor e até agora como Chanceler, e este
desiderato esteve sempre presente. É uma
boa notícia para a própria identidade da
Universidade e depois para o serviço do país,
que só ganha com isso, sendo ainda por cima
um curso tão credenciado por tudo aquilo
que está projetado, pelos seus agentes”, declarou D. Manuel Clemente, aos jornalistas,
a 3 de setembro, um dia após a Agência de
Avaliação e Acreditação do Ensino Superior ter aprovado o curso. Em declarações
na Feira do Livro de Lisboa, o Cardeal-Patriarca destacou que “uma universidade
sem ciências médicas é uma universidade
truncada” e “de certa maneira uma contradição com o seu próprio nome”, dado que “a
universidade é a universalidade dos saberes”.
“Todos vamos ganhar com isso, cabemos cá

todos com vontade”, acrescentou.
Sobre o facto de ter subscrito manifesto pela
“liberdade de educação” nas escolas – no qual
quase uma centena de personalidades portuguesas pedem que seja respeitada a objeção
de consciência dos pais às aulas de Educação
para a Cidadania e o Desenvolvimento – D.
Manuel Clemente defendeu que “igualdade
não significa uniformidade”. “É muito importante, na resposta educativa, sobretudo
no que diz respeito à formação humana, que
haja um contributo das famílias”, sublinhou.

Óbidos

Nomeações

Senhora da Saúde

Carnide

‘Crenças, Caminhos e Cultos nos Lugares
de Óbidos’ é o tema da nova exposição que
se encontra patente no Museu Paroquial
de Óbidos e que é composta por alfaias
litúrgicas, paramentaria, imagens, pinturas e bandeiras. Do espólio, destaque para
uma pintura da oficina de Josefa de Óbidos, proveniente da igreja matriz do Vau,
para a bandeira da procissão do Imaculado
Coração de Maria, do Olho Marinho, ou
para a escultura de Santa Maria Madalena,
de A-dos-Negros, entre outras. A mostra,
de entrada livre, pode ser visitada de terça-feira a Domingo, das 10h00 às 17h00.
Informações: www.facebook.com/
MuseusdeObidos

O padre Tiago Martinho Alberto, da
Ordem de Santo Agostinho (OSA), foi
nomeado pároco da Paróquia de Santa Iria
da Azóia, na Vigararia de Sacavém. O jovem sacerdote, de 34 anos, substitui o padre
Luís Reyes, sacerdote espanhol da mesma
ordem. “Esperamos que os paroquianos o
recebam, como legítimo pastor, e o auxiliem no bom desempenho da sua missão.
Todos se lhe devem unir, pela oração e pela
atividade apostólica”, deseja o decreto de
nomeação, com data de 2 de setembro, do
Cardeal-Patriarca, D. Manuel Clemente,
que nomeou ainda vigário paroquial desta
paróquia o padre Luis Francisco Andrés del
Castillo (OSA).

Na Festa de Nossa Senhora da Saúde,
em Sacavém, o Bispo Auxiliar de Lisboa
D. Joaquim Mendes convidou a “redescobrir a proximidade de Nossa Senhora,
a sua presença materna e implorar a sua
proteção em relação ao COVID”. “Que
Nossa Senhora nos ajude a dizer sim a
Deus; sim às necessidades dos outros e
a viver a vida voltados para Deus e para
os irmãos. É aqui que está a verdadeira
alegria: no amor que se faz serviço, que
se faz dom da vida para os outros”, referiu o prelado, na celebração campal no
Santuário de Nossa Senhora da Saúde,
em Sacavém, na manhã do passado Domingo, 6 de setembro.

O Bispo Auxiliar de Lisboa D. Américo
Aguiar esteve na Paróquia de Carnide, em
Lisboa, na Festa da Natividade da Virgem
Santa Maria, a 8 de setembro, destacando
o papel de Maria. “Na homilia, D. Américo
apontou a figura da Mãe como o porto de
abrigo seguro nestes momentos de incerteza e o caminho certo até Jesus. Uma luz
de amor que nos vem do Céu e para lá nos
encaminha”, salienta uma nota da paróquia.
Em 2021, assinalam-se os 500 anos do nascimento da Infanta D. Maria, filha do Rei
D. Manuel I, “impulsionadora da construção da Igreja da Luz onde se fez sepultar
em campa rasa na capela mor”, acrescenta
a informação.

O Museu do Patriarcado de Lisboa vai ter
patente uma exposição de pintura de João
Alvim, intitulada ‘Olhares cruzados, palavras
pressentidas’, com “uma nova e inovadora
abordagem aos ‘Painéis de São Vicente’ de
Nuno Gonçalves (séc. XV)”. “Para a exposição João Alvim pintou os rostos dessas
terceiras figuras individualmente, descobre
e revela expressões e olhares inesperados”,
refere um comunicado.
A mostra é inaugurada a 17 de setembro,
quinta-feira, pelas 18h00, e conta com as
presenças do Cardeal-Patriarca, D. Manuel
Clemente, e de Saúl António Gomes, da
Universidade de Coimbra, especialista em
História Medieval. A exposição vai estar patente no 2º piso do Mosteiro de Vicente de
Fora, até janeiro de 2021.
Informações:
https://mosteirodesaovicentedefora.com

Nova exposição no
museu paroquial

Santa Iria da Azóia
tem novo pároco

“Redescobrir a proximidade
de Nossa Senhora”

Uma Mãe como porto
de abrigo seguro

Domingo, 13 de setembro de 2020

06 / Entrevista
Mirna Montenegro, autora do livro ‘Aprender a ser cigano hoje’

“ESTANDO COM ELES, PERCEBI O QUÃO
DIFÍCIL É VIVER NAS MARGENS”
A autora da tese de doutoramento ‘Aprender a ser cigano hoje - Empurrando e puxando fronteiras’, agora publicada em livro pela Editorial Cáritas, fala da sua experiência de mais de 20
anos de trabalho junto da comunidade cigana, onde aprendeu a “fazer dos obstáculos recurso”.
Em entrevista ao Jornal VOZ DA VERDADE, Mirna Montenegro refere que “ninguém pode
ser excluído da sua função de bem-estar com o outro, em qualquer espaço”, e que essa
missão, para o bem-comum, é responsabilidade de todos.
entrevista e fotos por Filipe Teixeira
Começou a apresentação do livro
‘Aprender a ser cigano hoje’ por ler
um poema que escreveu, no ano 2002,
num momento de grande “turbulência” no Bairro da Bela Vista, em Setúbal, que conheceu em 1992 – e sublinhava que foi ali que achou “o sentido
da generosidade” e a “harmonia na
desordem”. Foram essas as maiores
descobertas que essa realidade foi-lhe
apresentando?
Sim. A maior descoberta foi, no meu
curso de educadora, ter tudo planificado ao milímetro e, quando cheguei ali,
ter deixado de planificar porque tinha
que agarrar o imprevisto, o caos e a de-

sordem. E, face àquilo que eu tinha na
altura, havia que improvisar e dar a volta, porque nada estava escrito sobre a
forma como se lida com o imprevisto,
o acaso e a desordem, porque não cabe
nos livros que nos ensinam na escola.
Aprendi a fazer dos obstáculos recurso,
a dar a volta, a improvisar, a procurar
coisas positivas onde as pessoas só vêm
negativo.
Foi essa experiência que procurou
partilhar com esta obra que é a sua
tese de doutoramento?
A obra está escrita de forma recorrente,
recursiva e muito deambulatória entre

a teoria e a prática e a prática e a teoria, ou seja, tudo o que se apregoa nos
livros, tem confirmação na prática ou
não. É um diálogo e um alerta permanente que tenho perante a vida e que
tentei, como escrevo e como fui interpelada – porque é o meu pensamento
que está em ebulição –, agarrar, o que
não é tão linear como parece.
Na exortação apostólica ‘Evangelli
Gaudium’, o Papa Francisco apresenta
a figura do poliedro onde devem “confluir” todas as partes, mantendo a sua
originalidade e procurando assim “um
bem comum que verdadeiramente in-

Mirna Montenegro tem 61 anos, é licenciada em Educação de Infância, pela Escola Superior Maria
Ulrich, e iniciou, em 1991-1992, o trabalho junto das crianças das comunidades ciganas no Bairro da
Bela Vista, em Setúbal.

corpore a todos”. Este é um objetivo
que ainda hoje permanece distante dos
nossos responsáveis políticos?
A intenção é essa. Os caminhos para
chegar à concretização dessa intenção é
que às vezes são desastrados, desajeitados… Dão azo à violência porque não
são suficientemente assertivos, nem incisivos na sua mensagem, no vazio que,
às vezes, existe e no qual as pessoas que
são a favor da violência se metem.
Como é que olha para essa realidade
de violência?
Muito preocupada e assustada. Uma
pessoa que defende ou que tenta dar
dignidade à pessoa humana dos ciganos ou das pessoas negras é ostracizada,
violentada até pelos brancos, pelos seus
pares. É caricato porque se tomo partido ou defendo os que são perseguidos
ou rejeitados, sou rejeitada pelos brancos. Isso é muito preocupante.
O que foi determinante, e o que mais
a ‘puxou’, para trabalhar junto das comunidades ciganas e, em particular,
junto das crianças?
Em primeiro lugar, porque sou educadora. A minha formação inicial é cuidar das crianças e fazê-las desabrochar.
Enquanto educadora, fui colocada ali
[Bairro da Bela Vista, Setúbal] pelo
Ministério da Educação, num projeto
de animação informal e comunitário.
Isso é que, para mim, foi a maior dádiva, um acaso que transformou a minha
vida. Aprendi o outro lado da escola,
o outro lado das instituições, o verdadeiro sentido da vida das pessoas que
não cabem nos cânones dos livros e das
instituições, os que vivem à margem de
tudo. Estando com eles, percebi o quão
difícil é viver nas margens.
Foi uma escolha que fiz porque me
apaixonei pelo desafio, pela dificuldade, pela interpelação. Sou uma pes-
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soa inquieta, fui educada por uns pais
também inquietos, vi muitas realidades diferentes, também sofri na pele o
ser emigrante, também sofri xenofobia
quando estive no estrangeiro. Revi-me
nas pessoas que estavam ali comigo,
senti-me identificada com elas e tentei, já que tinha esse privilégio, fazer
o melhor que pudesse e soubesse para
emancipar e libertar essas pessoas e
dar-lhes melhores perspetivas de vida,
estando com elas com a dignidade que
merecem.
E nunca se arrependeu?
Nunca. Não me arrependi porque é
tudo muito ponderado. Eu não durmo
de noite a pensar em algumas coisas
que se passam durante o dia. À noite,
penso se fiz bem, mal, se deveria ter
feito assim ou de outra forma algumas
das coisas que fiz durante o dia, marcadas pela urgência da ação. Faz parte da
minha formação profissional, familiar,
humana.
Na sua opinião, o que foi mudando e
o que ainda falta fazer na integração
destas comunidades no nosso país?
Como se gere tanta diversidade?
A diversidade vai sendo cada vez maior.
Gerir o que é visível e que nos interpela torna-se uma urgência. Gerir a diferença, que é invisível, é uma missão.
À medida que vamos desocultando as
diferenças culturais, tornam-se tantas e
tão diversas que é difícil geri-las sem
melindrar. Daí que se torna difícil de
gerir no sentido de saber qual é a bitola, aquilo que poderemos considerar o
maior bem-comum dentro dessa diversidade. Porque até os direitos universais
humanos são dos ocidentais, não pertencem a outras culturas. É uma tarefa sempre inacabada porque havemos
sempre de encontrar diferenças para
gerir. Nesse sentido, no seu dia-a-dia,
cada um de nós deve fazer o seu quinhão para o bem-comum e tentar não

agredir o outro, saber escutá-lo. São
coisas simples que fazem a diferença.
Essa missão que, como diz, é de todos
nós, também passa pela educação...
Sim, na educação e em tudo o que são
espaços públicos. Por exemplo, até nos
guichets da administração, temos que
dar o exemplo, na forma como atendemos as pessoas. Porque uma pessoa que é mal atendida, agride. Claro
que a educação é importante e começa
em casa – não na escola. Se as famílias, quando vão ao hospital, à Segurança Social, ao centro de saúde, são
mal atendidas, com pedras na mão, levam para casa desaforos e desabafos...
as crianças ouvem, as crianças sentem
que os pais foram humilhados e levam
isso para a escola. E, muitas vezes, a
escola é o espelho do que vêm na sociedade. A escola não forma tábuas rasas. Ninguém pode ser excluído da sua
função de bem-estar com o outro, em
qualquer espaço. Não é a escola que faz
milagres.
A partir do seu conhecimento, qual
tem sido a presença e o contributo da
Igreja Católica junto das comunidades ciganas em Portugal?
Como em tudo, há locais onde funciona melhor e outros menos bem. Da
minha experiência, sobretudo no Projeto Nómada, de trabalho em pareceria,
conseguimos cativar várias parcerias
de pessoas muitos crentes e ligadas às
Igrejas e que participaram nas nossas
atividades. Tanto é uma parceria a nível individual, de gente com uma vida
paroquial muito intensa e que adere a
estas propostas, como pessoas, numa
forma organizada, em locais onde trabalhámos, com as misericórdias, com
as IPSS de cariz católico... Nós agarrávamos todas as pessoas que nos apareciam, no sentido de as levar a aderir a
uma ideia de bem-comum, de dignidade do ser humano.

UMA SOCIEDADE ONDE TODOS CAIBAM
Na apresentação do livro ‘Aprender a ser cigano hoje’, o Cardeal-Patriarca de
Lisboa apelou a uma maior inclusão das comunidades ciganas – e não só –,
onde cada “contribuição” pode e deve ajudar a reconstruir, como um todo,
o Portugal de amanhã. “Quando o Papa Francisco avançou com a ideia do
poliedro, na sua exortação apostólica ‘Evangelli Gaudium’ [EG 236], como
princípio constitutivo de sociedades onde caibamos todos, naquilo que temos em comum e que é próprio de cada um, isso causou alguma estranheza
porque nós olhamos mais pelo global, pela esfera em que todos os pontos
são equidistantes e onde a realidade fica indistinta; mas o Papa insiste no
poliedro, nesta realidade que é certamente global, mas que tem muitas
faces”, sublinhou D. Manuel Clemente, no passado dia 3 de setembro, na
Feira do Livro, em Lisboa. “Cada face enriquece o todo e não se perde o
conjunto. Assim, é mais verdadeiro”, prosseguiu.
Na apresentação desta nova obra da Editorial Cáritas, o Cardeal-Patriarca
partilhou que esta reflexão do Papa Francisco lhe surgiu por diversas vezes
enquanto lia o livro ‘Aprender a ser cigano hoje’, de Mirna Montenegro.
“Nós somos todos portadores de uma memória que se cimentou na nossa
infância e que, por vezes, é muito difícil de destruir. Mas a nossa realidade
de agora, em Portugal, é esta: cerca de uma centena de nacionalidades
residentes, com uma enorme variedade cultural e sociocultural nas histórias que transportam, consciente ou inconscientemente. (...) Esta inclusão
numa sociedade a reconstruir, não será o Portugal do antigamente, será um
Portugal novo, que acontecerá com todas estas contribuições bem-vindas”,
afirmou D. Manuel Clemente, que classificou esta obra de “imprescindível
para realmente conhecer a comunidade cigana em Portugal”.

Casa comum
Para que uma inclusão da comunidade cigana possa ter sucesso, o Cardeal-Patriarca apontou um sistema escolar – “que está a dar frutos” –, mas em
que tudo se articule, “não apenas a proposta oficial da escola – porque essa
é geral –, mas também a inclusão das famílias, com as suas próprias tradições, através de mediadores e tudo o mais que a sociedade transporta”. “Se
isto acontecer em relação à realidade cigana e a todas as outras comunidades
que aqui temos, tão variadas, elas sentir-se-ão em casa, naquela casa comum
que nós havemos de construir e que ainda não existe”, sublinhou. Na criação
destes “espaços comuns de reconstrução social”, para que todos se “sintam
em casa”, “teremos que ser muito prudentes, cautelosos, nada ideológicos,
muito abertos, muito recetivos”, alertou o Cardeal-Patriarca.

Domingo, 13 de setembro de 2020

www.vozdaverdade.org

08/ Família

Contactos da Pastoral Familiar

Telefone: 218810500
E-mail: familia@patriarcado-lisboa.pt

Superar dificuldades e crises em casal
é explicado como toda a situação de mudança a nível biológico, psicológico ou social, que exige da pessoa ou do casal, um
esforço suplementar para manter o equilíbrio ou estabilidade emocional. Nas crises
conjugais há sempre duas pessoas envolvidas – a crise é de ambos.
Há diferentes formas de enquadrar as crises, designadamente algumas classificações
que se situam em planos dicotómicos: crise
como perda, regressão e ruptura e/ou crise
como desenvolvimento e crescimento; crises agudas (crises súbitas, intensas e limitadas no tempo) e as crises crónicas (duram
no tempo, continuadas e que também são
graves porque desgastam). Outra forma de
tipologia de crises considera o próprio objecto da crise de que são exemplo: por falta
de sentido de vida (crise existencial de um
dos membros do casal); por infidelidade
emocional e ou sexual (de um ou ambos
os membros do casal); por falta de maturidade de um ou mesmo dos dois; por desleixo, desatenção, rotina e deterioração da
vida conjugal; por ressentimento; por amor

SENIVPETRO / FREEPIK

É comum a muitos casais desejar um amor
que seja pleno, gratuito, natural, verdadeiro… e que alguns consideram ter que ser
“espontâneo”, mas o que vivemos, o que observamos à nossa roda e todos os estudos e
investigações mostram que, para construir
um casamento, é necessário esforço, é necessária a vontade de aceitar os defeitos
próprios e do outro, e tal não surge espontaneamente. É neste sentido que se pode
dizer que “amar é também querer amar”,
passa pela vontade. Perceber isto e integrar
esta ideia na construção do casamento é
tudo menos óbvio, actualmente.
Dificuldades, não há casal que não as tenha. Todos as têm, mais ou menos graves. Há que as identificar e lidar com
elas. Por vezes, as dificuldades transformam-se em crises.
Quanto às dificuldades podemos considerá-las em dois grandes tipos. Em primeiro
lugar as dificuldades que são mais previsíveis, porque vão surgindo ao longo da vida
e, mais ou menos são próprias da fase que
se atravesse em cada momento. Na generalidade, embora à sua maneira, todos os casais as experimentam dado que estas dificuldades são próprias da adaptação normal
e contínua de duas pessoas que se amam
mas que são diferentes. Constituem exemplos, na formação do casal o ajustamento
de hábitos, de expressão de afectos, ou nas
fases de nascimento e desenvolvimento dos
filhos (o estilo mais autoritário de um e o
estilo mais dialogante do outro), ou quando os filhos entram na adolescência e, posteriormente, quando saem de casa e têm,
eles próprios, filhos, fazendo dos pais, avós
e passando estes, como casal, a estar numa
outra fase que, de novo, exige adaptações.
Em segundo lugar, as dificuldades que não
fazem necessariamente parte da evolução
da vida do casal e que, por isso mesmo,
são imprevisíveis. Como, por exemplo, o
aparecimento de uma doença que se torna
crónica, o desemprego, o nascimento de
um filho deficiente. Felizmente algumas
destas dificuldades podem unir o casal em
vez de o desunir.
Sabemos todos que os momentos de crise
não são altura para resoluções importantes,
definitivas. É preferível dar tempo, amadurecer as decisões. Os momentos de crise
que são ultrapassados em conjunto podem
unir mais o casal e permitir um conhecimento aprofundado em que se vai crescendo em intimidade e compromisso.
Colocando o foco no conceito de crise, este

possessivo ou por ciúmes); por hipertrofia
profissional; por causa da educação dos filhos; por causa da família do cônjuge, por
causa da relação com os amigos; por causa
dos tempos livres.
Mas onde há crise, há esperança... É importante resolver as crises mas é melhor
ainda evitá-las.
Proteger e melhorar a relação de casal passará por: diálogo, a comunicação verbal e
não verbal; valorização um do outro através
das palavras, dos actos e das atitudes; prestar atenção personalizada; respeito recíproco; educação no trato mútuo; compreensão
da importância da paixão, da intimidade e do compromisso na relação de casal;
equilíbrio entre autonomia e dependência;
projectos individuais e de casal; sentido de
humor e “presunção positiva” das intenções
e comportamentos um do outro; aceitação
de que as crises fazem parte de um amor
que não é perfeito; cedências, cultivar a paciência; a responsabilidade vs culpa; o perdão – pedir perdão e perdoar.
O perdão tem um poder incomparável

porque é capaz de trazer cura ao casal. O
perdão é enfrentar o mal que nos foi feito, reconhecer os sentimentos que produziu; optar por não guardar ressentimento
contra o nosso marido/mulher; coloca-lo/
la nas mãos de Deus. O perdão liberta da
raiva e do azedume – embora nos possamos sentir ainda magoados até a cura estar
completa. O perdão é um processo – muitas vezes temos de continuar a perdoar, por
vezes diariamente. É importante entrar “na
corrente do perdão” – gratos pelo perdão
recebido, agradecidos por nos ser dado o
dom do perdão, também perdoaremos.
É necessário praticar e enriquecer a vida espiritual, principalmente através dos Sacramentos da Reconciliação e da Eucaristia
frequentes, da oração e da meditação em
casal.
Pretende-se pois que, em casal, se seja mais
preventivo do que curativo e que se queira amar hoje mais e melhor que ontem, e
amanhã mais do que hoje.
texto por Maria Teresa Ribeiro
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com Aura Miguel

Jornalista da Rádio Renascença,
à conversa com Diogo Paiva Brandão

“Sociedade saudável cuida da saúde de todos”

O Papa Francisco denunciou “interesses” no combate à pandemia. Nesta semana, o Papa considerou que
coscuvilhar é pior do que a covid-19 e foi revelado que irá assinar uma nova encíclica. Francisco pediu ainda
criatividade aos economistas e o Secretário de Estado do Vaticano visitou o Líbano.
1.

2.

3.

4.

5.

1. O Papa alertou para possíveis negó-

cios que possam existir com as vacinas
contra a covid-19. Na audiência-geral de
quarta-feira, 9 de setembro, no Vaticano,
Francisco mostrou-se preocupado com
possíveis aproveitamentos económicos e
políticos da pandemia. No início da sua
intervenção começou por lembrar que a
crise provocada pela pandemia atinge todos. “Podemos sair dela melhores se todos
juntos procurarmos o bem comum. Infelizmente, estamos a assistir ao surgimento
de interesses”, alertou. “Há quem deseje
apropriar-se de possíveis soluções, como
no caso das vacinas, para depois vendê-las
a outros. Algumas pessoas aproveitam-se
da situação para fomentar divisões, procurar vantagens económicas ou políticas,
gerando ou aumentando os conflitos. Outros, simplesmente não se importam com
o sofrimento dos outros, passam adiante e
seguem o seu caminho”, exemplificou.
Na opinião do Papa, a solução passa pelo
amor ao bem comum, para que ninguém
seja excluído. “A saúde não é apenas individual, mas também um bem público.
Uma sociedade saudável é aquela que
cuida da saúde de todos”, salientou Francisco, alertando para a necessidade de se
construir uma sociedade inclusiva, justa e
pacífica: “Temos que o fazer sobre a rocha
do bem comum”.
O Santo Padre deixou ainda um apelo
aos políticos, apesar de, “infelizmente, a
política muitas vezes não gozar de boa
reputação”. Neste contexto, reafirmou
que “não nos devemos resignar a esta
visão negativa, mas reagir, demonstrando com factos que uma boa política é
possível, aliás, indispensável, quando co-

loca no centro a pessoa humana e o bem
comum”.

2.

O Papa considera que “a coscuvilhice é
uma peste pior do que a covid-19”. Durante
a oração do Angelus, no passado Domingo,
6 de setembro, na Praça de São Pedro, Francisco alertou para a habitual tendência de se
coscuvilhar sobre os defeitos dos outros. “A
coscuvilhice fecha o coração à comunidade,
fecha a unidade da Igreja. O grande coscuvilheiro é o diabo, que fala sempre mal dos
outros, porque é o mentiroso que procura
sempre desunir a Igreja, de afastar os irmãos
e não fazer comunidade”, referiu.
O Santo Padre aproveitou para deixar
um apelo: “Por favor, irmãos e irmãs, façamos um esforço para não coscuvilhar!
A coscuvilhice é uma peste pior do que a
covid! É mais feia! Façamos um esforço:
nada de coscuvilhices!”.

3.

“Na tarde de sábado, 3 de outubro de
2020, o Santo Padre Francisco vai a Assis
para assinar a nova Encíclica ‘Fratelli tutti…’
[‘Todos irmãos…’] sobre a fraternidade e a
amizade social”, anunciou o Vaticano. Esta
será a terceira encíclica do Papa Francisco, depois da publicação de ‘Lumen Fidei’
(2013), sobre “a luz da fé”, e ‘Laudato Si’’
(2015), acerca do “cuidado da casa comum”.
A visita, de caráter privado devido à pandemia, inclui a celebração da Missa junto ao
túmulo de São Francisco. “Devido à situação
sanitária, é desejo do Santo Padre que a visita
seja realizada em privado, sem a participação
dos fiéis”, referiu o Vaticano, a propósito da
primeira viagem do Papa para fora de Roma
desde que a pandemia do novo coronavírus
chegou a Itália, em fevereiro.

4. O Papa Francisco enviou uma mensa-

gem aos participantes do Fórum ‘European
House - Ambrosetti’, na qual encorajou os
economistas a procurar criativamente novos caminhos em favor do bem comum e
a promover a conversão ecológica. “Somos
chamados a ser criativos, como os artesãos,
abrindo caminhos novos e originais para o
bem comum. E só podemos ser criativos se
formos capazes de acolher o sopro do Espírito, que nos impele a ousar tomar decisões
novas e maduras, muitas vezes ousadas, tornando-nos homens e mulheres intérpretes
de um desenvolvimento humano integral
ao qual todos aspiramos. É a criatividade
do amor que pode dar sentido ao presente
para abri-lo a um futuro melhor”, indicou o
Papa, aos economistas que se reuniram em
Cernobbio, Itália, a 4 e 5 de setembro.
Francisco encorajou ainda a viver “uma
conversão ecológica, para desacelerar um
ritmo desumano de consumo e produção,
para aprender a compreender e a contemplar a natureza, e a nos reconectarmos
com o nosso ambiente real”. Neste sentido, o Papa recordou que, de 19 a 21 de
novembro, convidou jovens economistas e
empresários para a iniciativa ‘A Economia
de Francisco’ – encontro que vai decorrer
através das plataformas online, devido à
pandemia provocado pela covid-19 –, e
acrescentou que “é importante investir nas
novas gerações que são protagonistas da
economia de amanhã, para formar pessoas
dispostas a se colocarem a serviço da comunidade, da cultura do encontro”.
O Papa reconheceu ainda que, “pela experiência da pandemia, todos aprendemos
que ninguém se salva sozinho” e acrescentou que “experimentamos, em primeira

mão, a fragilidade que nos marca e nos
une”. “Compreendemos melhor que toda
a escolha pessoal recai sobre a vida dos
outros, daqueles que nos rodeiam, mas
também daqueles que estão fisicamente
do outro lado do mundo. É necessária
uma mudança de mentalidade que amplie
a visão e oriente a técnica, colocando-a a
serviço de outro tipo de modelo de desenvolvimento, mais saudável, mais humano,
mais social e mais integral”, alertou. Por
isso, o Papa destacou que “a economia,
no seu sentido humanista de ‘a lei da casa
do mundo’, é um campo privilegiado pela
sua estreita ligação com as situações reais
e concretas de cada homem e mulher” e
“pode tornar-se expressão de ‘cuidado’,
que não exclui, mas inclui, não mortifica,
mas vivifica, não sacrifica a dignidade do
homem aos ídolos das finanças, não gera
violência e desigualdade, não usa o dinheiro para dominar, mas para servir”.

5.

No dia de oração pelo Líbano (4 de
setembro), decretado pelo Papa, um mês
após a explosão no porto da capital libanesa, o Secretário de Estado do Vaticano afirmou, em Beirute, que “o Líbano não está
só”. Após um encontro com o presidente
libanês, Michel Aoun, o cardeal Pietro
Parolin garantiu que “a Santa Sé concede
uma grande importância ao Líbano”. “Estou aqui para expressar a solidariedade da
Santa Sé com o povo libanês afetado por
esta terrível explosão”, declarou, no dia em
que se deslocou à zona do porto de Beirute
e visitou escolas e hospitais situados nas zonas sinistradas. “Não tenham medo”, pediu,
em mensagem aos libaneses, em particular
à comunidade cristã.
Domingo, 13 de setembro de 2020
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10/ Igreja no Mundo
Burkina Faso: crianças celebram Primeira Comunhão apesar do terror jihadista

“Rezamos todos os dias”

Elisabeth e Etienne são ainda duas crianças. Tiveram de fugir, com os seus pais, da aldeia onde nasceram
no Burkina Faso por causa da violência jihadista. Os Cristãos foram todos ameaçados. Se ficassem seria um
verdadeiro suicídio. Fugiram, mas o medo persiste. Os terroristas querem controlar todo o país. Elisabeth
e Etienne fizeram agora a Primeira Comunhão. No meio do terror e da morte, eles são sinal de esperança.
A igreja em Kaya encheu-se, neste final de Agosto, de cânticos e de alegria.
Foi um dia de festa em que as crianças
celebraram a sua Primeira Comunhão.
Vestidas de branco, dançando e cantando, elas foram expressão da presença cristã neste país africano onde a comunidade vive dias de angústia e medo.
“As crianças vêm de Dabló e foram
obrigadas a fugir da sua aldeia por causa do terror que havia por ali”, explica
o Padre Gabriel Bamogo à Fundação
AIS. Foi um dia memorável. Um dia de
festa. Um dia muito especial para todos
os que tiveram de fugir, todos os que
já experimentaram o terror dos grupos
jihadistas que querem implantar no
Burkina Faso um ‘califado’ gerido pelo
fanatismo islâmico. Elisabeth tem 13
anos. Provavelmente nunca mais irá esquecer o ataque à sua aldeia, as ameaças
constantes dos terroristas. É uma cicatriz que lhe ficou impressa na memória. “Não podíamos ficar mais tempo
em nossa casa, era insuportável. Todos os dias nos sentíamos ameaçados”,
diz a jovem. Etienne Sawadogo nasceu
numa aldeia também perto de Dabló.
Também ele já testemunhou o horror
da violência. “Vimos matar sem piedade. Poderia ter acontecido connosco. É
por isso que fugimos.”

ainda os fiéis a retirar os crucifixos e
outros objectos religiosos que traziam
consigo. E deixaram uma ameaça: as
mulheres teriam de passar a vestir-se
tal como as muçulmanas, cobrindo-se
com um véu. Caso contrário, seriam
também assassinadas quando eles regressassem à aldeia.

Ameaça real

Era mais do que um aviso. Era uma
ameaça real. Praticamente todos os
cristãos abandonaram a aldeia. Ficar

seria um verdadeiro suicídio. Elisabeth Bamongo e Etienne Sawadogo tiveram de deixar Dabló juntamente com
as suas famílias. São ainda crianças.
Ela tem 13 anos, ele é um pouco mais
velho, tem 14. Deixaram em Dabló o
mundo que conheciam. Tornaram-se,
com os pais e os outros cristãos da aldeia, refugiados no próprio país. Foram
todos para Kaya. Não é muito distante.
É uma cidade, a capital da província.
Ali, porque há mais pessoas, porque
é mais visível a presença de soldados,

Festa na igreja

A igreja em Kaya encheu-se de cânticos e de alegria.

Elisabeth tem 13 anos.

O Burkina Faso é um país sequestrado pela violência.

O dia do ataque

Dia 12 de Maio de 2019. Igreja de Dabló, Diocese de Kaya. A capela estava
cheia de fiéis naquele Domingo. Quase já no fim da Missa, escutaram-se
gritos. Homens armados irromperam
pelo templo aos tiros. Seriam mais de
vinte, talvez trinta. Junto ao padre, no
altar, estavam alguns jovens acólitos.
Num ímpeto, o Padre Simeón Yampa,
34 anos, arrastou-os para a sala ao lado,
a sacristia, procurando protegê-los. E
conseguiu. Os jovens foram poupados,
mas o padre não. Foi executado a tiro
logo ali. Com ele mais cinco cristãos
perderam a vida. Antes de abandonaram a igreja, os terroristas obrigaram

existe um maior sentimento de segurança. Mas ninguém está verdadeiramente tranquilo em lugar nenhum. O
Burkina Faso é um país sequestrado
pela violência, pelo terror jihadista, pelos bandos de criminosos e pelas redes
de traficantes de armas e de droga. O
país é predominantemente muçulmano
embora os Cristãos ainda representam
cerca de 23 por cento da população.
Mas estão todos sob ameaça. O ataque
à aldeia de Dabló é apenas um exemplo
da forma como grupos de terroristas
ameaçam directamente as populações
no meio da maior impunidade.

A Fundação AIS tem vindo a apoiar a Igreja no Burkina Faso. Só desde o ano
passado, quase uma centena de projectos foram implementados. Na Diocese de
Kaya, por exemplo, a Ajuda à Igreja que Sofre está a apoiar a subsistência de
sacerdotes e a formação de seminaristas.

Os Cristãos fugiram de Dabló e rumaram a Kaya. As crianças continuaram a
ter aulas de catequese. E chegou o tão
aguardado dia da Primeira Comunhão.
A igreja encheu-se de cânticos e de alegria. A comunidade marcou presença
como quem anuncia ao mundo que o
medo não pode triunfar sobre a fé e o
amor. Houve muitas palmas quando as
crianças, vestidas de branco, foram receber a Primeira Comunhão. Foi uma
festa marcada, no entanto, pelas nuvens
negras da ameaça jihadista. Ninguém
arrisca imaginar como vai ser o dia de
amanhã. Todos sabem que os grupos
terroristas estão a crescer, estão a ficar
mais fortes, mais bem armados, mais
ousados. Os Cristãos sentem-se indefesos. Mas, apesar do medo, há sempre esperança. Uma esperança que é
alimentada pela fé. Etienne Sawadogo
e Elisabeth Bamongo fizeram agora a
Primeira Comunhão. Para eles, nada é
impossível. “Rezamos todos os dias”,
dizem com orgulho. No meio do terror
e da morte, estas duas crianças são sinal
de confiança num futuro melhor.
texto por Paulo Aido,
Fundação Ajuda à Igreja que Sofre
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SUGESTÃO CULTURAL

Diferente e unidos

À PROCURA DA PALAVRA

O livro ‘Diferente e unidos - Com-único, logo existo’ recolhe o pensamento do Papa Francisco. “Sob o olhar
do amor, radicado no amor que Deus
tem por nós, as relações humanas assumem uma força e uma beleza muito
frutuosa; de outra forma, facilmente
se transformam em simples confronto
dialético. O tema desta recolha inédita do pensamento do Papa Francisco,
primeiramente, sobre a família e sobre
a relação, a comunicação e a fé, é um
apelo dirigido aos cristãos a que manifestem essa comunhão divina que marca a nossa identidade de crentes. Pois a
própria fé é uma relação, um encontro;
e nós, apenas sob o impulso do amor
de Deus, podemos comunicar, acolher
e compreender o dom do outro e corresponder-lhe”, refere a sinopse da obra
publicada pela Paulinas Editora.
Informações:
www.paulinas.pt/diferente-e-unidos

DOMINGO XXIV COMUM
“Se meu irmão me ofender, quantas vezes deverei perdoar-lhe?
Até sete vezes?”
Mt 18, 21

Quantas vezes?

pelo P. Vítor Gonçalves

Os números estão em todo o lado. Da
contagem do tempo às listas de tarefas
precisamos da aritmética e da matemática para a vida. Vivemos estes dias de
pandemia na expectativa dos números
anunciados de infectados e recuperados,
de falecidos e internados. Pode-se, sobre
os números, tecer as mais variadas hipóteses, teorias, projecções, contabilidades.
Mas ainda que as pessoas se possam contabilizar, ter incontáveis números, de cidadão, de contribuinte, de segurança social,
de clube, de carta de condução, nunca se
podem reduzir à frieza de números.
Somar, diminuir, multiplicar e dividir são
as regras fundamentais do cálculo. Usamo-las quase por intuição e são necessárias para a vida quotidiana. A própria
Bíblia está cheia de números: 7 dias da
criação, 10 mandamentos, 12 tribos de
Israel e 12 apóstolos, 40 anos de êxodo,
40 dias de jejum de Jesus no deserto, ao
3.º dia, 5 pães e 2 peixes, 30 moedas de
prata, 50 dias de Páscoa, 3 pessoas divinas… E a lista podia continuar. Cheios de
simbolismo, os números bíblicos suscitam

um aprofundamento. E dentre eles sempre me impressionou aquele que Jesus
responde à pergunta de Pedro se devia
perdoar o irmão que o ofendeu, até sete
vezes. “Não te digo até sete vezes… (ah!
Jesus sabe como seria difícil para nós!...)
mas até setenta vezes sete (O quê? Impossível! Ninguém conseguirá isso!)”.
No perdão, como no amor, somos convidados a não contabilizar, a vivê-los sem
medida, como faz o Pai dos Céus. Na
contabilidade da parábola que nos conta,
Jesus apresenta a grandeza inimaginável
da dívida de alguém que é perdoada pelo
seu senhor, em contraponto com a dívida
insignificante que este não é capaz de
perdoar a um companheiro. O perdão e
o tempo parecem interligar-se: perdoar
é também dar tempo antes de pôr termo a uma relação ou aprisionar o outro
num julgamento definitivo. É mesmo um
longo tempo, 70 x 7, indicado por Jesus,
não marcado pelo relógio mas pelo coração. Trata-se de dar peso à vida do outro
e dos seus, abrir um futuro onde um espírito justiceiro só vê grades de prisão. O

contraste entre o tempo de Deus e o do
servo impiedoso é significativo: os dois
não dão tempo: o primeiro para salvar e
mostrar que nenhuma dívida é maior do
que o amor que tem para dar; o segundo para condenar, mostrando a ingratidão pelo dom recebido e a ganância sem
compaixão que mata.
Quantas vezes devemos perdoar? Todas
as que forem necessárias para permitir
a cada um reconstruir, no tempo, uma
nova percepção da sua vida e dos outros.
Entre os judeus era conhecido um “Cântico de vingança” de Lamec, um lendário
herói do deserto que dizia assim: “Caim
será vingado sete vezes, mas Lamec será
vingado setenta vezes sete.” Diante dessa cultura da vingança sem limites, Jesus
canta o perdão sem limites entre os seus
seguidores. Perdoar é recriar, possibilitar
o novo onde o velho julgava escrever o
destino. Traz liberdade e alegria a quem
perdoa e contraria a lógica contabilista
que procura medir tudo. Mas não pode
medir a alma de um homem, que tem cotação máxima no coração de Deus!

DOMINGO XXV DO TEMPO COMUM – A (20 DE SETEMBRO)

DEPARTAMENTO
DE LITURGIA DO
PATRIARCADO
DE LISBOA

USO LITÚRGICO

CÂNTICO

COMPOSITOR

FONTE

Entrada

Eu sou a salvação do meu povo

C. Silva

CEC II 118

Entrada

Eu darei ao meu povo a salvação

A. Cartageno

CEC II 119

Ofertório

Para mim viver é Cristo

A. Cartageno

LHCIII 26

Ofertório / Pós Comunhão

Já não sou eu que vivo

C. Silva

OC 140

Comunhão

Deus é bom pastor

M. Luís

CEC II 120

Comunhão

O Cordeiro de Deus é o nosso Pastor

C. Silva

CEC II 121

Final / Pós Comunhão

Nós Vos louvamos

M. Luís

CAC 319

SIGLAS | CAC - Manuel Luís, Cânticos da Assembleia Cristã, Secretariado Nacional de Liturgia | 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. | LHC III - Liturgia das Horas. Edição para Canto. Vol. III, Secretariado Nacional de Liturgia | OC - Carlos Silva, Orar Cantando, Secretariado Nacional de Liturgia, Fátima 2014.
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Tweets da Semana

Editorial
“O mundo é algo mais do
que um problema a resolver;
é um mistério gozoso que
contemplamos na alegria e
no louvor. #TempoDaCriação
#LaudatoSì”

A UVA QUE PODIA SER LIMÃO
P. Nuno Rosário Fernandes, diretor
p.nunorfernandes@patriarcado-lisboa.pt

7 de setembro
“Às vezes é preciso um amor
maior para recuperar o irmão.
No #EvangelhoDeHoje (Mt
18,15-20) Jesus convida-nos
a colocar novamente o nosso
irmão nas mãos de Deus: só o
Pai poderá mostrar um amor
maior do que o de todos os
irmãos juntos.”
6 de setembro
“Madre Teresa [de Calcutá],
incansável trabalhadora da
caridade, reze por nós, para
que o nosso critério de ação
seja sempre o amor gratuito,
derramado a todos sem distinção de língua, cultura, raça
ou religião.”
5 de setembro
Papa Francisco @Pontifex_pt

“Deus é capaz de desbloquear
os nossos problemas e só está
à espera do nosso ‘Sim’ para
atuar neste mundo.”
6 de setembro

Era uma vez um campo, onde estavam cultivadas muitas videiras.
Todos os anos aquele campo dava
muito fruto, o mesmo é dizer, muita
uva, suculenta, de bom sabor, com
grande qualidade para comer e para
a produção do bom vinho que dali
se produzia. Era um vinho famoso,
com bom grau, com uma textura
aveludada, de boa qualidade. Cada
cacho de uva, daquele campo, sabia
bem da sua importância, reconhecia
o valor que tinha e alegrava-se pela
missão que cumpria. O campo onde
viviam, era muito bem cuidado, e
sobre ele reinava sempre grande expectativa pelo que iria produzir.
Certo dia, chegou junto daquele
campo um novo agricultor, que trazia ideias novas. Tinha uma visão de
futuro diferente. Considerava que
aquele campo podia ser mais do
que era. E que aquelas uvas que ali
se produziam, podiam ser mais do
que simples uvas. Também podiam
ser limões, podiam ser laranjas, po-

diam ser figos, podiam ser, até, nozes. Porque era tudo uma questão
de entendimento sobre o que elas
desejariam ser. O agricultor começou, assim, a explicar às uvas que
elas podiam ser o que quisessem. O
que interessava era que elas se sentissem felizes, que se sentissem bem
com elas próprias. “Se não estás satisfeita com o sumo doce que dás,
podes tornar-te mais amarga e ser
limão”, dizia aquele novo agricultor
a uma das uvas que encontrava.

Com a intervenção daquele agricultor, gerou-se grande confusão no
campo precioso. As uvas mais novas
começavam a não saber quem eram
e o que eram, não se conseguiam
reconhecer na sua matéria e começaram a perder a essência que tanto valor dava ao campo. O campo
perdeu-se, o vinho que dali se tirava
deixou de ter a qualidade que tinha,
porque cada fruto nasce com a sua
natureza e matéria própria e não se
pode querer impor mudanças.

“Com a intervenção daquele agricultor,
gerou-se grande confusão no campo
precioso. As uvas mais novas começavam
a não saber quem eram e o que eram, não
se conseguiam reconhecer na sua matéria
e começaram a perder a essência que tanto
valor dava ao campo.”

D. Manuel Clemente @patriarcalisboa
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