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“OUVINDO PARA PROPOR
E PERDOANDO PARA RECONSTRUIR”

Na celebração de ordenação de dois diáconos permanentes, na Sé de Lisboa, o Cardeal-Patriarca disse
contar estes ministros ordenados para serem “obreiros constantes da verdadeira paz”. pág.02
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Presidente da República envia
“palavra de gratidão” à Fundação AIS

Reportagem

O Presidente da República enviou uma vídeo mensagem à Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS), por ocasião dos 25 anos da sua
presença em Portugal, saudando o trabalho em favor da liberdade
religiosa e da democracia. “Pessoalmente, conhecendo esta fundação, junto uma nota que tem a ver com a sua presença nos meios
mais carenciados, socialmente mais dependentes, e, por outro lado,
na sua abertura de espírito às causas humanitárias, sociais, ligadas
às dependências da cultura, do ensino, da economia, mas também
do trabalho. Tudo isso tem a ver com a liberdade religiosa”, referiu
Marcelo Rebelo de Sousa, nesta “palavra muito breve, mas muito
amiga e muito justa, à Fundação Ajuda à Igreja que Sofre”.
O chefe de Estado deixou ainda uma “palavra de gratidão”, pessoal
e institucional, a “uma instituição que, de forma desinteressada,
tem contribuído para aprofundar a democracia em todos os seus
sentidos em Portugal”.

P. Gonçalo Portocarrero de Almada

Os filhos são dos pais ou do país?

Guilherme d’Oliveira Martins

Lembrar Edith Stein…

Destaque
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“NÃO HÁ NADA MAIS SUBLIME
DO QUE ENTREGAR A VIDA
TOTALMENTE A DEUS”
Duas jovens de paróquias de Lisboa, as irmãs
Madalena Silva e Verónica Benedito,
professaram na Aliança de Santa Maria.
“Queremos ser o rosto
materno de Nossa Senhora,
onde Deus nos quiser
enviar”, garantem, ao
Jornal VOZ DA
VERDADE. pág.06
P. Nuno Rosário Fernandes

A marca da fé (contada em podcast)

Editorial
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02 / Destaque
Ordenações diaconais, na Sé Patriarcal de Lisboa

“OBREIROS CONSTANTES
DA VERDADEIRA PAZ”

Na celebração de ordenação de dois novos diáconos, na condição de permanentes,
o Cardeal-Patriarca de Lisboa apontou a restauração do diaconado como sinal para
“sublinhar a prevalência da caridade na vida da Igreja”. Na homilia da celebração, que
teve lugar na Sé Patriarcal de Lisboa, D. Manuel Clemente classificou como “urgente
e prioritário reproduzir a atitude de Cristo, ouvindo para propor e perdoando para
reconstruir”, face a uma sociedade onde é “difícil escutar os outros”.
texto por Filipe Teixeira; fotos por Arlindo Homem/Patriarcado de Lisboa
“Contamos convosco e com os vossos
colegas diáconos, para serdes, com a
graça especial do sacramento recebido, obreiros constantes da verdadeira
paz”, encorajou o Cardeal-Patriarca
de Lisboa, na celebração, no passado
Domingo, 13 de setembro, na Sé de
Lisboa, onde Carlos Marques, da Paróquia da Póvoa de Santa Iria, e José
Pedro Costa, da Paróquia de Mafra,
receberam o primeiro grau do sacramento da Ordem. Na homilia da
Missa onde se escutou o Evangelho

em que Jesus responde a Pedro que
deve perdoar ‘Não até sete vezes, mas
até setenta vezes sete’, D. Manuel
Clemente apontou esse como um desafio para todos os cristãos. “Trata-se de renovar profundamente as vidas com o poder recriador de Deus,
que não desiste de nenhuma das suas
criaturas. Jesus preenche o Evangelho com atitudes e parábolas neste
sentido pleno, concluído na cruz, pedindo perdão para os mesmos que o
crucificavam. Há quem considere ser

precisamente o amor dos inimigos a
melhor definição do cristianismo”,
sublinhou, evidenciando o caminho
do perdão como o único para cortar
com o crescimento de “tantas violências do nosso pequeno ou grande
mundo”. “Sabemos não ser fácil, mas
aceitemos ser possível. Reconheçamos também não haver alternativa,
se quisermos prevenir grandes males. Temos aí a história mundial, que
nunca resolveu nenhum conflito com
outro conflito, nem manteve dura-

douramente a paz sem perdão mútuo
e verdadeiro”, prosseguiu.
Para o Cardeal-Patriarca de Lisboa,
os conflitos, que geram “particularismos de nação, raça ou convicção”,
“quando perdem o horizonte da humanidade inteira e do mundo em geral, acabam por destruir” aquilo que
“cada um transporta de bom e só universalmente renderia”. “Quanto desperdício humano, além de material e
ecológico, se tem acumulado por falta de vontade em nos reconstruirmos
mutuamente!”, lamentou D. Manuel
Clemente, apelando a um olhar mais
próximo, junto das “famílias e comunidades”.

Falta de escuta

As fotografias da celebração estão disponíveis em www.flickr.com/patriarcadodelisboa/sets

Nesta celebração – que teve transmissão online e em direto, pelo site e redes sociais do Patriarcado de Lisboa
e do Jornal VOZ DA VERDADE –,
D. Manuel Clemente criticou a falta
de escuta que é originada pela existência de uma “sociedade de ‘comunicação’ intensa e muito potenciada”,
onde se torna “difícil escutar os outros, perdidos no ruído geral”. “Riposta-se ao que não se ouviu nem leu
e as reações imediatas tomam o lugar
da reflexão ponderada, quase impossível de fazer e sem sequer aprendida.
Não admira que sentimentos desgarrados, primeiras impressões e ligações
grupais acabem por ocupar medias e
redes, originando ou agravando conflitos sobre conflitos, que muito distraem e nada constroem”, observou o
Cardeal-Patriarca de Lisboa, apontando alguns dos temas onde esta falta de escuta tem consequência. “Não
raro atingem-se pontos fulcrais, atinentes à vida no seu arco completo, à
educação e à cultura, à justa convergência família – escola, ou à realidade
política nacional e internacional. Os
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Carlos Marques tem 53 anos, é da Paróquia da Póvoa de Santa
Iria, e afirma estar disponível “para servir onde for necessário”

debates fazem-se para ganhar uma
parte e não para nos ganharmos todos
mais à frente, escutando com atenção
as razões de cada um. A própria linguagem se torna por vezes tão precipitada como a correnteza das ideias
feitas – e muito indisponíveis para se
refazerem, sendo o caso”, apontou,
ressalvando que, “felizmente”, nem
sempre é assim, apesar de os maus
exemplos terem “mais palco do que os
bons”. Por isso, segundo D. Manuel
Clemente, torna-se “urgente e prioritário reproduzir a atitude de Cris-

to, ouvindo para propor e perdoando
para reconstruir”.

“A alma da Igreja”

Nesta celebração, que foi concelebrada
pelos Bispos Auxiliares de Lisboa e por
outros sacerdotes, o Cardeal-Patriarca
apontou a caridade como especificidade da ordem diaconal, recebida ali por
dois leigos. “A restauração do diaconado como grau próprio e permanente do
sacramento da Ordem pretendeu sublinhar a prevalência da caridade na vida
da Igreja e no seu serviço ao mundo.

José Pedro Costa tem 57 anos, é da Paróquia de Mafra, e sente-se
“muito amparado” pela sua comunidade para esta missão

Com este critério fostes certamente escolhidos, caríssimos ordinandos, e com
esta missão vos realizareis agora”, afirmou D. Manuel Clemente, desafiando
também todos os cristãos a refletirem
sobre a especificidade da sua missão
no mundo. Citando o Papa Francisco,
numa recente intervenção, o Patriarca de Lisboa avançou que “a caridade,
além da natural filantropia, repassa-nos dos sentimentos de Cristo, fazendo amar como Ele amou e amando-O
também naqueles em quem nos espera,
com particular atenção aos mais po-

bres, de tantas pobrezas que subsistem”.
“Compreendemos assim que a caridade
– como a fé e a esperança – seja uma
virtude teologal, modo de dizer uma
força invencível que tem em Deus a sua
fonte e o seu fim”, sublinhou, sintetizando: “O que fazemos em Cristo, de
Deus para Deus, seja em que circunstância for e em relação a quem for, é
outro modo de referir a caridade sentida e operativa. É a alma da Igreja e
o que ela oferece ao mundo. Começou
em Cristo e prolonga-se em quem vive
do seu Espírito”, reforçou.

POR UMA “SOCIEDADE VERDADEIRAMENTE SOLIDÁRIA”
O Cardeal-Patriarca de Lisboa saudou todos aqueles que, neste tempo marcado pelo reinício de muitas atividades, continuam a esforçar-se,
nas mais diversas áreas, perante as consequências de uma pandemia, para nos manterem a todos como “sociedade verdadeiramente solidária”.
Na homilia da celebração de ordenação de dois diáconos, no passado Domingo, na Sé, D. Manuel Clemente indicou que a Igreja se encontra
“em todas as frentes”, “porque em todas elas se encontram cristãos, como cidadãos entre cidadãos”. “Não podia ser doutro modo e graças a
Deus que é assim”, observou o Cardeal-Patriarca, reconhecendo que “o desafio é grande” e pedindo “participação, criatividade e empenho”.

Domingo, 20 de setembro de 2020
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jecção de consciência, bem como a liberdade
de pais e alunos se oporem a determinados
conteúdos ideológicos.
Por estranho que pareça, estes dois direitos
estão formalmente reconhecidos na Constituição da República Portuguesa. Com efeito,
no número 6 do seu artigo 41º, diz-se que “É
garantido o direito à objecção de consciência, nos
termos da lei”. Por sua vez, no artigo 43º, sobre
a “liberdade de aprender e ensinar”, prescreve-se, no número 2, que “O Estado não pode programar a educação e a cultura segundo quaisquer
directrizes filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas.”
Não obstante estes preceitos constitucionais,
que salvaguardam o direito à objecção de
consciência e proíbem o ensino ideológico, a
verdade é que o Governo, por intermédio do
Secretário de Estado Adjunto e da Educação,
não reconheceu o direito à objecção de consciência dos pais de dois excelentes alunos que,
por esse motivo, foram obrigados a regredir
dois anos lectivos, embora esta decisão tenha
sido suspensa temporariamente por uma providência cautelar.

A recusa em aceitar, relativamente a certos
conteúdos ideológicos, o recurso à objecção
de consciência, indicia uma lógica autoritária.
Há, com efeito, uma tendência à uniformidade do ensino, quer por via da asfixia do ensino não estatal, quer também pela imposição
autocrática de programas únicos, ou de conteúdos obrigatórios, contrários à proibição do
nº 2 do artigo 43º da Constituição. É óbvio
que se pretende um ensino oficial único, que
todos sejam obrigados a frequentar e em que
todos devem pensar da mesma forma, segundo os mesmos critérios e normas. A homogeneização do ensino obedece, como é óbvio, a
um projecto político e social totalitário.
Por outro lado, a pretensão de proibir aos pais
qualquer intervenção em relação à educação
dos filhos, com o pretexto de que os direitos
humanos não são disponíveis, nem discutíveis, expressa a convicção que os filhos são,
sobretudo, do Estado. Neste sentido, aos pais
competiria ajudar subsidiariamente na sua
educação, mas segundo as “directrizes filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas”
oficiais, sob pena de que, se o não souberem
fazer, os filhos lhes sejam retirados e entregues às instituições estatais.
Neste debate, enfrentam-se duas lógicas diametralmente opostas: por um lado, a corrente
estatista e autoritária, que considera que os

filhos são do Estado, que os cede aos pais
para a sua educação; pelo outro, os defensores
da liberdade educativa, que entendem, como
é natural, que os filhos são dos pais, que recorrem ao Estado para que os ajude na componente técnica e científica da sua formação
académica.
Não restam dúvidas de que a lei fundamental
portuguesa opta, claramente, por este segundo modelo, mas uma tal constatação não é
suficiente. Com efeito, a Constituição também declara a inviolabilidade da vida humana
e, não obstante, permite-se, no nosso país, o
aborto legal e pretende-se também legalizar
a eutanásia.
Se, agora, todos os pais e educadores não
se mobilizarem, pela defesa da liberdade
de educação, nomeadamente subscrevendo
esta petição, também pode acontecer que
prevaleça a corrente estatista e autoritária.
Esta tendência potencialmente totalitária
já domina o Ministério da Educação, predomina no Governo e poderá ser também
maioritária no Tribunal Constitucional. Se
os órgãos de soberania e jurisdicionais entenderem que os filhos são, como acontece
nos regimes totalitários, mais do país do
que dos pais, poderiam ser legalmente subtraídos às famílias, sempre que estas não se
identifiquem com a ideologia oficial.

Mateus era um intelectual rigoroso mas estimulante, avesso às simplificações. Com ele
sabíamos que a dignidade da pessoa humana
exige procura, e que o diálogo só vale a pena
se for trabalhoso… Sempre nos ensinou, por
isso, que a teologia obriga a conhecimento e
a ir além da superficialidade – o “aggiornamento” obrigou a tempo e a reflexão. Daí a
importância dos célebres colóquios da revista
“Conciluim”: refletindo com teólogos como
Schillebeeckx, Chenu, Congar ou Balthasar… Frei Mateus conhecia bem as audácias
de S. Tomás de Aquino, distantes de qualquer
lógica conformista. E quando o lembramos
temos de apelar a uma atitude saudavelmente
livre e aberta…
Há dias, em ambiente académico, em diálogo
com o Professor Padre Javier Sancho Fermin,
invocámos a tradição carmelita de Santa Teresa de Jesus e de S. João da Cruz, a propósito de Edith Stein (1891-1942), proclamada
pelo Papa S. João Paulo II, uma das padroeiras da Europa. Filósofa, discípula de Edmund
Husserl e de Max Scheler, teóloga, convertida ao catolicismo, religiosa morta no Campo de Concentração de Auschwitz – o seu
percurso é extremamente rico e permite-nos

compreender a um tempo a reflexão e o compromisso. Edith Stein exigiu de si e em si a
compreensão da eminente dignidade humana. Por isso, quis partilhar as agruras e o sofrimento da Primeira Guerra Mundial como
enfermeira da Cruz Vermelha, procurando a
singularidade da pessoa humana no respeito
mútuo, na entreajuda e no compromisso. No
fundo, desejar conhecer a verdade, isto é, captar a essência do Espírito, e realizar o bem,
obriga a proceder sempre em coerência com
os valores éticos, o bom, o belo, o justo e o
verdadeiro. A singularidade constrói-se em
relação, na troca, na não indiferença. Pessoa
vem de máscara, e corresponde ao modo de
identificar a personagem no teatro – e de garantir a síntese fecunda corpo, alma e espírito.
Assim, Edith Stein estudou e aprofundou a
ideia de “empatia”, como capacidade de nos
colocarmos no lugar do outro. O amor, agapé,
pressupõe partilha e entrega…. O outro é a
outra metade de nós. Não podemos viver sós,
distantes. Nestes tempos de confinamento,
precisamos de recuperar a ligação aos outros.
Como disse Paul Ricoeur, a solidariedade
faz-se com sócios e a caridade com próximos.
Pessoa e comunidade, singularidade e bem
comum, ligam-se naturalmente. Daí a analogia entre a Alma humana e o Castelo, tão repetida por Stein, seguindo as lições de Teresa
de Ávila. A interioridade não pode ater-se ao
isolamento e ao fechamento. Somos chama-

dos a sair de nós, para nos compreendermos.
O ser livre e espiritual torna-se próximo. E
só pode haver proximidade, se nos dermos e
recebermos. Santa Teresa Benedita da Cruz
reúne, deste modo no seu exemplo o ser e o
agir, a dignidade e a coerência, a vontade e
o compromisso. Para a filósofa, contruímos
o nosso mundo, num certo sentido. Mas temos de considerar os dois lados do conhecer
– as coisas e o modo de pensar. Idealismo e
realismo cruzam-se. Mas só a minha própria
existência é absoluta. É absoluta para mim
mas não para outro ser humano. Por isso, o
meu ser não é “absoluto” num sentido pleno.
Transcendo-me a mim, em dois sentidos, vou
além de mim no sentido das coisas que conheço, e vou além delas e de mim no sentido de um “princípio” que fundamenta o ser
tanto das coisas como do meu próprio ser.
Em suma, sou absoluto em comparação com
as coisas e os sujeitos que conheço, mas não
em comparação com Deus. Na minha vida
consciente e livre transcendo-me até à objetividade do mundo, para além da minha subjetividade e no sentido quer da objetividade
do mundo quer da subjetividade pessoal. E
ouvimos S. Paulo: “Ninguém dentre vós vive
para si mesmo ou morre para si mesmo. Se
estamos vivos, é para o Senhor que vivemos,
se morremos é para o Senhor que morremos.
Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao
Senhor” (Rom, 14, 7-8).

P. Gonçalo Portocarrero de Almada

Os filhos são dos pais ou do país?
O Patriarca de Lisboa e o Bispo de Aveiro,
Presidente da Comissão para a Educação
Cristã e Doutrina da Fé, da Conferência
Episcopal Portuguesa, subscreveram, entre
outros, o manifesto “Em defesa das liberdades
de educação”, que tem por autores o Prof. Mário Pinto e o Prof. Manuel Braga da Cruz,
ex-Reitor da UCP.
O título desta declaração programática, que
também subscrevi, expressa bem o que está
em causa: as liberdades de educação. Com o
pretexto de que os direitos humanos não são
opináveis, pretende-se impor aos alunos uma
agenda ideológica, que não só não tem qualquer fundamento científico, como contradiz a
doutrina social da Igreja.
A quase ausência de eclesiásticos entre os
cento e vinte signatários deste manifesto –
apenas dois bispos e um padre – explica-se
pela natureza essencialmente civil desta intervenção cívica, que não tem carácter religioso, nem nenhuma conotação político-partidária. Mais do que a ortodoxia doutrinal de
um determinado programa de uma disciplina
do ensino oficial, questiona-se o direito à ob-

Guilherme d’Oliveira Martins

Lembrar Edith Stein...
Começo por lembrar sentidamente a partida
de Frei Mateus Cardoso Peres, O.P. (19332020), personalidade fascinante com uma
rica obra de apostolado e de reflexão. Conheci-o bem e tenho pela sua vida e ação uma
grande estima. O grupo de que fez parte dos
“católicos inconformistas” integrou alguns
dos meus grandes amigos, como António
Alçada Baptista, Helena e Alberto Vaz da
Silva e João Bénard da Costa – num conjunto mais vasto de quem sempre estive próximo,
entre os quais se contam Pedro Tamen, Maria Isabel Bénard da Costa, Nuno Bragança,
Ruy Belo, M.S. Lourenço, Manuel Lucena,
Nuno Teotónio Pereira e Nuno Portas. Falo
da Aventura da Morais, de “O Tempo e o
Modo”, da revista “Concilium”, do Centro
Cultural de Cinema (CCC) e do Centro
Nacional de Cultura. Houve trajetórias diferenciadas, mas também muitos frutos com
efeitos de longo prazo, que não podemos esquecer… Se há quem continue a resistir ao
entendimento sobre a importância dos sinais
dos tempos, a verdade é que continua atual
esse combate sereno e persistente não por
uma Igreja triunfante, mas por um caminho
cristão de respeito mútuo e de dignidade. Frei

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

44.ª Semana de Estudos/Semana das Famílias

Ação Católica Rural e Fundação João XXIII-Casa do Oeste promovem,
de 25 a 27 de setembro, a 44.ª Semana de Estudos/Semana das Famílias,
com o tema ‘Em tempo de pandemia: grandes desafios’, que vai ter lugar
na Casa do Oeste, em Ribamar/Lourinhã (informações: 261422790)
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Ao longo do ano pastoral 2020/21

Instituto Diocesano da Formação Cristã
O Instituto Diocesano da Formação Cristã do Patriarcado de Lisboa (IDFC-PL) inicia, este mês de setembro, o
ano pastoral 2020/21 com novas propostas formativas,
em regime presencial, a distância e online.

Nomeações

Novo pároco em
Apelação e Camarate

O Cardeal-Patriarca de Lisboa nomeou
o padre Luís Filipe da Costa Dias (Comboniano) pároco das paróquias de Nossa
Senhora da Encarnação da Apelação e
de São Tiago de Camarate, ambas na
Vigararia de Sacavém. “Exerça ele de
tal modo o seu ministério de ensinar,
santificar e governar, que os fiéis e toda
a comunidade paroquial se sintam, de
facto, membros vivos da Igreja diocesana
e universal. Seja a sua atividade pastoral
sempre penetrada de espírito missionário, para abranger, como deve, quantos
vivem na paróquia”, deseja D. Manuel
Clemente, nos decretos de nomeação. O
sacerdote, de 62 anos, foi ordenado em
1986 e pertence aos Missionários Combonianos do Coração de Jesus.
Ainda este mês, o Cardeal-Patriarca
nomeou também vigário paroquial (coadjutor) da paróquia de Nossa Senhora da
Consolação na Agualva, na Vigararia de
Sintra, o padre Miguel Ângelo Cardoso
Correia Lemos (Claretiano).
Para a paróquia do Santíssimo Redentor na Damaia, na Vigararia da
Amadora, foi nomeado vigário paroquial
o padre António Marinho de Freitas
(Redentorista).

“A Escola de Leigos, em regime presencial,
vai iniciar um novo ciclo do curso de ‘Bíblia e
Teologia’ nas paróquias da Ajuda e de Santo
António dos Cavaleiros. Este semestre também se vão realizar, pela primeira vez, quatro cursos específicos: ‘As origens do cristianismo’, na Igreja de Santo Condestável, ‘O
Ano Laudato Si’, na paróquia de Benfica,
‘Santo António de Lisboa e São Martinho
de Dume’, na Capela das Amoreiras, e ‘A
Igreja: Rede de relações fraternas’, na paróquia de Nova Oeiras”, informa uma nota do
IDFC-PL. As inscrições, refira-se, podem
ser feitas online no site do IDFC (https://
idfc.patriarcado-lisboa.pt) ou no próprio local em que as aulas vão decorrer. Recorde-se
que a Escola de Leigos “tem como finalidade formar cristãos adultos para que estes enfrentem, a partir da experiência pessoal da fé
e em comunhão com a Igreja Diocesana, os
desafios da evangelização”.
O Centro de Formação a Distância (CFD)
também vai dar início aos diversos cursos em
e-learning (ensino eletrónico), com destaque
para as novas edições dos cursos ‘À descoberta da Bíblia’, um curso elementar de introdução à Sagrada Escritura, e ‘Psicopedagogia Catequética - A comunicação da fé’,
um módulo formativo destinado sobretudo
aos catequistas. “Também há novidades no
âmbito dos cursos do Método Clássico, com
a abertura do primeiro módulo do curso bí-

Leigos
que contam
...

blico: ‘Formação Bíblica I – A Sagrada Escritura, Palavra de Deus hoje’, uma primeira
introdução ao estudo da Sagrada Escritura,
sendo que estão programados mais seis módulos, três dedicados ao Antigo e outros três
dedicados ao Novo Testamento”, salienta
o comunicado. O CFD “proporciona uma
formação permanente e integral, com uma
metodologia e meios de ensino que permitem conciliar a atividade profissional e os
deveres familiares ou sociais com o estudo”.
Informações: 916209919
ou idfc@patriarcado-lisboa.pt

Novo podcast

‘Leigos que contam’
em discurso direto

O Jornal VOZ DA VERDADE vai iniciar, no próximo mês de outubro, um
podcast, intitulado ‘Leigos que contam –
Um podcast sobre a missão dos cristãos
no dia-a-dia’. Esta nova iniciativa do
semanário do Patriarcado de Lisboa vai
ter um ritmo quinzenal e pretende dar
voz aos leigos das comunidades cristãs.
“Este podcast procura ser uma forma de
valorizar vidas comuns das nossas comunidades, de pessoas que não estão na
ribalta, mas que se destacam pela sua fé,
dedicação e serviço aos outros”, explica
o diretor do jornal, padre Nuno Rosário Fernandes, que será o condutor da
emissão.
O podcast ‘Leigos que contam’ pretende
ainda, segundo este sacerdote, que sejam os cristãos a indicar quem gostariam
de ouvir. “Vão ser estórias de vida em
Igreja, contadas na primeira pessoa, mas
propostas por outros leigos. Isto é, pretendemos que sejam os leigos a olharem
à sua volta, identificarem essas vidas que
marcam e a fazerem-nos chegar, através
do email vozverdade@patriarcado-lisboa.pt, os nomes dos leigos que contam”,
acrescenta.
Informações: www.vozdaverdade.org

UM PODCAST SOBRE
A MISSÃO DOS LEIGOS NO DIA-A-DIA.
Brevemente, em www.vozverdade.org e nas plataformas online.

Domingo, 20 de setembro de 2020

06 / Reportagem
Irmãs Verónica Benedito (A-dos-Cunhados) e Madalena Silva (Mafra) professam na Aliança de Santa Maria

TODAS DE DEUS

São de paróquias da zona Oeste do Patriarcado de Lisboa, estão ambas na casa dos vinte anos, e
começaram a amadurecer a vocação nos campos vocacionais para raparigas promovidos pela diocese.
A irmã Verónica Benedito, de A-dos-Cunhados, queria ser jogadora de futebol, enquanto a irmã
Madalena Silva, de Mafra, sempre quis ser professora e constituir família. Agora, professaram
na Aliança de Santa Maria com o desejo de se entregarem “totalmente” a Deus e à Igreja.
texto e fotos por Diogo Paiva Brandão
A irmã Verónica Benedito, de 22 anos, é a
mais nova das duas jovens de Lisboa que
professaram na congregação Aliança de
Santa Maria (ASM) no passado dia 12
de setembro, em Fátima. “Sempre cresci
a ouvir o nome de Deus lá em casa. A
minha mãe é catequista, o meu pai também pertencia a um grupo de oração da
comunidade e os dois pertencem ao coro.
Desde pequena que eu ia, ao colo, com
os meus pais, ao ensaio do coro e, desde
cedo, fui para a catequese. Gostava muito
de ir à catequese e tenho ainda um grupo
de amigos que se manteve até hoje. Lembro-me, também, muitas vezes, de falarmos sobre cânticos para a Missa, sobre o
Evangelho do próximo Domingo, sobre a
noite de oração…”, conta, ao Jornal VOZ
DA VERDADE, esta jovem, que tem
dois irmãos, a Carolina, de 16 anos, e o
pequeno Lucas, de apenas dois.
Natural de A-dos-Cunhados, sempre
viveu perto do Seminário de Penafirme, que costuma receber os campanários
para rapazes e também os campos vocacionais para raparigas, além das noites
de oração organizadas pela vigararia. E
foi precisamente num campo vocacional que a ‘aventura religiosa’ começou, há
dez anos, quando Verónica tinha 12 anos.
“Estava na catequese, no 7.º ano, e a minha catequista convidou-me, a mim e a
umas amigas, para um campo vocacional.
Claro que não foi logo assim o despertar
da vocação, até porque eu queria era ser
jogadora de futebol, mas esse foi o meu
primeiro contacto com irmãs”, recorda.
“Gostei muito desse campo vocacional e
comecei a ir regularmente. Havia campos
no Natal, na Páscoa e no verão, e depois
também os intermédios, chamados ‘Mais
Além’, que eram mais curtos, só de um
fim-de-semana”, acrescenta.
Durante três anos, Verónica conheceu
diversas congregações religiosas. Quando tinha 15 anos, uma irmã convidou-a a
participar num campo de férias da Aliança de Santa Maria. “Foi nesse campo que
eu me comecei a perguntar se Deus também me estaria a chamar para me con-

sagrar. Não tive grande ‘iluminação’, nem
‘aparição’, mas foi aí que comecei a sentir um chamamento mais forte”, assume,
frisando que “esta decisão foi mais do
coração do que propriamente pública”.
“Lembro-me que não falei logo com os
meus pais. Pedi acompanhamento às irmãs, era também acompanhada por um
sacerdote do Patriarcado, e comecei uma
vida de oração mais intensa, a rezar e a
pedir ao Senhor que me mostrasse o que
é que Ele queria de mim; mas não foi
uma mudança de vida muito drástica,
porque o que fazia continuei a fazer, nomeadamente os estudos, no Externato
de Penafirme”, salienta.
Nesse tempo, além do acompanhamento com uma religiosa, a Aliança de Santa
Maria só pediu uma coisa a esta jovem
de A-dos-Cunhados: oração. “A nível
de congregação, além do confronto com
uma irmã, para perceber, no fundo, a voz

de Deus, só me pediram oração, ou seja,
que rezasse”, revela, destacando ainda
os “dias passados nesta casa de formação, em Fátima, como experiência de ver
como é a vida das irmãs, para começar a
perceber o que fazem, qual o carisma da
congregação…”

“Acolheram-me
como eu sou”

Aos 18 anos, quando terminou o Ensino Secundário, Verónica Benedito entra
na ASM, para iniciar o noviciado. “Estou
aqui há quatro anos. Eu queria ser toda
de Deus. Quando entrei, fui percebendo
que o tempo de noviciado é um tempo de
me conhecer a mim, de conhecer a congregação, de aprofundar a relação com
Deus. No fundo, ir percebendo que aquilo a que Deus me chamou, eu, consciente
e livremente, como disse no dia dos votos, também quero. E quero estar toda ao

serviço do Reino. O tempo do noviciado é este tempo de perceber as minhas
motivações e foi um tempo muito bom,
porque também a congregação me acolheu, as irmãs, cá em casa, acolheram-me
tão bem, acolheram-me como eu sou, e
ajudaram-me a fazer este discernimento”,
manifesta, hoje, em tom agradecido, esta
jovem religiosa.
À noticia da entrada na ASM, os amigos, “aquele grupo mais restrito”, apoiaram-na “muito” e “ficaram muito felizes”.
Com a família, “houve diversas reações”.
“Alguns ficaram muito felizes e apoiaram
desde o início, outros tiveram uma reação
de surpresa, porque não estavam à espera”, observa, destacando ainda que o seu
pároco, o cónego Eduardo Coelho, “reagiu muito bem” e apoiou “sempre muito”. “Foi sempre uma presença constante,
junto de mim e da minha família, até ao
dia de hoje”, garante.
A irmã Verónica Benedito professou os
primeiros votos a 12 de setembro, numa
celebração na Basílica da Santíssima
Trindade, em Fátima. “Foi um dia maravilhoso. Aquilo que se foi construindo,
nestes quatro anos, e também para trás,
pude dizê-lo publicamente. Dizer que
eu quero isto, eu quero mesmo isto. No
fundo, naquele dia, o Senhor tomou-me.
Agora pertenço ao Senhor, nesta congregação, e estou ao serviço para aquilo que
Ele quiser”, refere. Em termos de formação, segue-se o juniorado, de pelo menos
seis anos, até aos votos perpétuos. “Agora
vou mudar de casa, vou para a Comunidade do Anjo, que é outra casa da congregação aqui, em Fátima. É um tempo
de continuar este caminho, mas agora
vai começar a vida de uma outra forma e
começam também os trabalhos apostólicos”, destaca a jovem religiosa.

Planos de vida trocados
As irmãs Verónica Benedito e Madalena Silva na Comunidade dos Pastorinhos,
a casa de formação da congregação Aliança de Santa Maria, em Fátima

Além da irmã Verónica Benedito, professaram os votos temporários na ASM
mais três religiosas, entre as quais a irmã
Madalena Silva, de 24 anos, natural da
Paróquia de Mafra. “Também nasci no
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“Ajuda muito ver que há mais raparigas
que querem entregar a vida ao Senhor”

Irmã Verónica Benedito

seio de uma família católica, mas não
cresci a ter um envolvimento tão ativo na
paróquia como a irmã Verónica contava.
A minha mãe sempre me foi dando a conhecer Jesus, contava-me passagens do
Evangelho, tal como a minha avó. Recordo-me de ser pequena e ela levar-nos, a
mim e ao meu irmão, a conventos antigos
e contar-nos histórias da vida monástica, que me encantavam muito”, partilha
ao Jornal VOZ DA VERDADE. Visitas à parte, a verdade é que as vocações
não são algo estranho a esta família. “O
meu irmão mais velho, o Rui, que tem
25 anos, está nos Jesuítas. Eu entrei em
2017 na Aliança de Santa Maria e o Rui
tinha entrado um ano antes, em 2016, na
Companhia de Jesus. Fez o noviciado,
professou, fez dois anos de estudos e agora mudou-se para Roma, para continuar
os estudos”, revela, a propósito da família
que tem ainda duas irmãs mais novas – a
Maria, de 13 anos, e a Luz, que tem sete
– e que sempre viveu em Mafra. “Na altura em que estava quase a entrar para a
congregação, os pais trocaram de casa e
fomos viver para o Sobreiro, que é mesmo ao lado”, salienta.
Quando era pequena, Madalena diz que
seguiu um percurso de catequese normal e entrou no grupo de jovens. E foi
já no 12.º ano que uma colega de turma
a convida a participar num campo vocacional do Patriarcado de Lisboa. “Ela
já participava há algum tempo e convidou-me. Eu tinha 17 anos, tinha participado num ou noutro retiro do grupo
de jovens, mas nunca tinha percebido o

As irmãs Verónica Benedito e Madalena Silva, da congregação Aliança de Santa Maria, conheceram-se nos campos vocacionais organizados pelo Patriarcado de Lisboa. “A irmã Verónica já tinha um
historial de campos vocacionais mais longo do que eu, de cerca de
três anos, mas desde que nos conhecemos que fomos muito próximas”, salienta a irmã Madalena.
Professaram os votos temporários no mesmo dia e dizem sentir que a
caminhada de uma ajudou a outra. “Ajuda muito ver que há mais raparigas como nós. Perceber que não somos um caso isolado, perceber que
há gente normal e feliz, como nós, que quer entregar a vida ao Senhor.
A entrega e decisão de alguém que faz caminho connosco ajuda-nos e
fortalece-nos também na nossa entrega”, garantem as jovens religiosas.

sentido da palavra vocacional. Participei
neste primeiro encontro sem saber ao
que ia, e recordo-me de não ter consciência de que havia tanta diversidade
de congregações, que havia religiosas
que usavam hábito, outras que não usavam, dependendo da missão…”, conta,
recordando-se que “neste primeiro campo vocacional a Aliança de Santa Maria
não teve nenhuma animadora”.
Madalena, nesta altura, “tinha muitos
planos” para a sua vida. “Estava a terminar o Secundário e tinha muito claro que
queria seguir a via profissional, queria ser
professora – desde muito pequena que
queria dar aulas – e nessa altura até namorava. Portanto, de todo, não pensava
na vida religiosa. Até que comecei a perceber que as pessoas que estavam a participar no campo vocacional, para além
de serem só raparigas, punham a hipótese de Deus para uma vida de especial
consagração. Isso incomodou-me muito.
Primeiro, achei que estava no sítio errado,
porque claramente aquilo não seria para
mim. Pensava casar, ser mãe de família e
ter uma vida diferente; mas achei aquelas jovens muito normais, alegres, muito
parecidas a mim, mas que tinham essa
questão, até porque o campo vocacional
era muito orientado nesse sentido, de saber o que Deus quer de mim”, partilha.

Comunicar uma alegria

Esta jovem estava então decidida a “não
voltar” a estes campos. “Pensei: ‘Não volto aqui, porque isto é para outro tipo de
pessoas, não é para mim’. Voltei para

Irmã Madalena Silva

casa muito incomodada, muito inquieta. Recordo-me, por outro lado, que ia
escrevendo aquilo que era dito nas catequeses e nas meditações, e ia rezando.
Tinha uma relação próxima com Deus,
e implicava-O na minha vida, mas tinha tudo programado e planeado e
nem sequer dava espaço para que Deus
entrasse e me mostrasse uma vontade
diferente da minha”, reconhece.
A cada convite para novo campo vocacional, Madalena “acabava por ir na
mesma”, mesmo sabendo que “estava a
‘desorganizar’ a vida toda”. Como ainda
namorava, houve necessidade de “um
momento de sinceridade e abertura”.
“Não lhe disse claramente que ia seguir
este caminho – até porque eu própria
também não sabia, nem achava que seria
por aí –, mas sentia que tinha de ficar
na estaca zero, de perguntar ao Senhor o
que quer de mim, sem que eu começasse
a pôr alguns entraves”, assume.
Esta jovem de Mafra, então já com 18
anos, conhece as religiosas da ASM.
“Quando as conheci, pensei que me
identificava com a congregação e achava que era possível a vida de consagração”, frisa. A questão começou-se a
tornar mais clara, começou a ser acompanhada pelas religiosas, mas entrou no
Ensino Superior, “porque estava tudo
ainda muito misturado”. Nos três anos
em que tirou a licenciatura em Educação Básica, com “uma vida académica
perfeitamente normal”, começa “a viver
uma vida de consagração lá fora, neste
sentido de pertença a Deus”. “De al-

guma forma, ia percebendo que tudo o
que o mundo dava e a sociedade oferecia – ainda que houvesse coisas aliciantes –, me confirmava mais que não
me preenchia, que a alegria que eu tinha experimentado junto destas irmãs,
numa entrega total a Deus, era sempre
maior”, justifica.
Quando termina o curso, em 2017,
Madalena entra então para a Aliança
de Santa Maria, para três anos de noviciado e postulantado, até estes primeiros votos: “Não há nada mais sublime do que entregar a vida totalmente
a Deus. Aqui, pode-se experimentar a
verdadeira alegria, a verdadeira alegria
de quem dá, de quem se dá. Via isso
nas irmãs e impressionava-me muito –
elas que já viviam em pobreza, castidade e obediência experimentavam uma
alegria indizível – e posso confirmá-lo
agora”.
A irmã Madalena Silva vai partir, “na
próxima semana”, para “a Comunidade de Guimarães”, mas não esquece os
tempos passados em Fátima, em particular a celebração dos votos temporários: “O dia de sábado, para mim, foi
um contar a toda a gente aquilo que eu
já vivia no meu interior. No cortejo de
entrada, eu descia e tinha essa sensação:
estou a comunicar esta alegria aos outros. Porque a consagração que fiz, já
desde 2014, quando começo a conhecer a congregação, e a vontade de Deus
a meu respeito, e começo, no meu interior, a entregar-Lhe toda a vida, eu estava a fazer agora, publicamente”.

SER O ROSTO MATERNO DE NOSSA SENHORA
A Aliança de Santa Maria (https://aliancadesantamaria.com) é uma congregação religiosa, fundada em 1966 por duas professoras, Maria Áurea e Maria Clara, que tem
como carisma cooperar na nova evangelização através do Coração Imaculado de Maria, com este rosto específico da Mensagem de Fátima. “Em concreto, o nosso carisma
é sermos o rosto materno de Nossa Senhora, onde Deus nos quiser enviar, através desta mensagem que nos foi confiada. No fundo, sermos uma mãe”, destaca a irmã Verónica Benedito,
garantindo que esta congregação “está ao serviço da Igreja local”. “Nas comunidades onde estamos, fazemos aquilo que é necessário e o que nos for pedido”, lembram as religiosas.
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Serviço da Juventude na internet
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Carta de início de ano pastoral dirigida aos Jovens da nossa Diocese
Queridos Jovens, no começo deste ano pastoral gostava de partilhar nestas breves linhas o desejo do Papa Francisco no fim da
carta Cristo Vive. Diz-nos o Santo Padre:
“Queridos jovens, ficarei feliz vendo-vos
correr mais rápido do que os lentos e temerosos. Correi «atraídos por esse Rosto tão
amado, que adoramos na Sagrada Eucaristia e que reconhecemos na carne do irmão
sofredor. Que o Espírito Santo vos empurre nesta corrida para a frente. A Igreja precisa do vosso entusiasmo, das vossas
intuições, da vossa fé. Fazeis-nos falta! E
quando chegardes onde nós não chegámos,
tende paciência para esperar por nós».”
Ao ler estas palavras do Papa Francisco somos como que transportados para a página
do Evangelho que nos fala de um Apósto-

lo jovem, apaixonado, cheio de intuição a
que a Igreja ao longo da tradição reconheceu nele o Apóstolo S. João, possivelmente o mais jovem dos Apóstolos de Cristo.
Nesse episódio, ao receber a boa notícia da
Vitória de Jesus sobre a morte, levanta-se
e corre para o sepulcro juntamente com
Pedro. Corre mais depressa, certamente
por ser mais jovem, e cordialmente espera por Pedro para que este entre primeiro
no sepulcro. Ao vê-lo vazio, dizem-nos os
estudiosos da bíblia, ficou apreensivo. João
porém quando vê, acredita! É o Evangelho
que proclamamos e escutamos na manhã
de Páscoa. E é o projeto e plano que desejamos e sonhamos para vós queridos jovens:
que a vossa Vida seja Páscoa. Que Cristo
viva nas vossas vidas.

Das muitas expressões e vocábulos que irromperam pelo nosso quotidiano nos últimos tempos gostava de vos aplicar um: Sede
a nossa linha da frente! Os tempos que vivemos têm sido particularmente difíceis! Mas
a Igreja conta com o vosso entusiasmo para
abrir caminhos de esperança que alcancem
periferias do nosso tempo sedentas de vida.
Provemos com a nossa vida que o sentido
desta esta em entrega-la generosamente
com Cristo ao serviço dos irmãos!
Um Abraço amigo deste que caminha convosco e como me dizia um jovem recentemente: Até à Pascoa!
Pe. João Quintas,
Assistente do Serviço da Juventude do
Patriarcado de Lisboa

PLANIFICAÇÃO PASTORAL - DE DEUS PARA O PAPEL E DO PAPEL PARA A VIDA
cal concreto onde se procurou criar e potenciar relações fraternas, dando origem a novas
sinergias e novas formas de trabalhar, sempre
tão imprescindíveis ao trabalho em Igreja.
“Um sorriso acolhedor, um olhar interrogador,
uma palavra de conforto, o movimento espontâneo da cabeça que desaprova um gesto,
uma exposição catequética fria e distante ou
AGÊNCIA ECCLESIA/CB

Encontro de formação juntou agentes da Pastoral
Juvenil, Ensino Superior, da Pastoral Vocacional e
Familiar de todo o país na procura de um caminho cada vez mais sinodal para a Igreja Católica
em Portugal.
De Deus para o papel e do papel para a vida Esta é apenas uma de muitas possíveis sínteses
com as quais podemos tentar resumir o 2.º Encontro Nacional de Formação de Agentes de Pastoral, que teve lugar de dia 10 a 13 de setembro
no Seminário de Leiria.
Dando seguimento ao trabalho começado no ano
passado, procurou-se juntar as Pastorais Juvenis,
Universitárias e Vocacionais de todo o país, tendo-se este ano alargado a participação à Pastoral
Familiar.
Nesta semana, o Seminário de Leiria foi um lo-

um testemunho que nos torna mais próximos de
Deus… tudo isto são ações e atividades de que é
feita a nossa pastoral” – foram estas as palavras
com que o Pe. Michal Vojtáš, que orientou o encontro, abriu o primeiro dia de formação.
Ao procurar ajudar à transformação da Igreja de
uma pastoral de setores para uma pastoral de
processos, o Pe. Michal tornou claro que, quando

se fala de pastoral, não se trata apenas dos grandes eventos ou percursos catequéticos, mas de
todo e cada gesto que vamos tendo no nosso dia
a dia – desde os mais pequenos e inconscientes
aos maiores e mais pensados.
Não basta, por isso, dedicar a nossa atenção apenas ao que queremos planificar ou à forma como
planificamos – é preciso olhar à própria pessoa ou
equipa que planifica.
Concluímos, por isso, que para que a Pastoral que
realizamos se possa tornar numa verdadeira arte
que nos transporte até Deus, é preciso o crescimento e desenvolvimento integral destas três
peças – a pessoa, o processo e o produto final
– culminando assim numa verdadeira obra prima,
cuja própria existência é expressão de que Cristo,
fonte de todas as Boas obras, Vive.
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com Aura Miguel

Jornalista da Rádio Renascença,
à conversa com Diogo Paiva Brandão

“Para sair de uma pandemia, é preciso cuidar-se e cuidar uns dos outros”
O Papa Francisco voltou a abordar o tema da pandemia. Na semana em que o Papa pediu aos políticos
que ouçam a população, o Vaticano lembrou que é hora de voltar à Missa presencial. Francisco diz que
estamos “doentes de consumo” e falou de migração.
1.

2.

3.

4.

5.

1. O Papa considera que “para sair de

uma pandemia, é preciso cuidar-se e
cuidar uns dos outros”. Na catequese da
audiência-geral de quarta-feira, 16 de setembro, Francisco começou por apoiar os
“cuidadores”, que acompanham os mais
frágeis, dos doentes e dos idosos, cujo
papel é “essencial na sociedade de hoje,
embora com frequência não recebam o
reconhecimento nem a remuneração que
merecem”.
Desde que a audiência geral das quartas-feiras é aberta aos fiéis, num espaço mais
reduzido dentro do Vaticano, o Papa tem
abordado o tema da pandemia, em várias
perspetivas. Desta vez, Francisco relacionou o cuidado dos outros com o cuidado
da criação, pois “todas as formas de vida estão interligadas e, por isso, os abusos contra
a nossa casa comum são um pecado grave
que causa danos e doenças”. O Papa convidou à contemplação, como “um antídoto contra uma visão que encara a criação
como um mero recurso e nos coloca como
dominadores absolutos de todas as criaturas, fruto de uma visão distorcida, desequilibrada e soberba, que acaba por arruinar a
harmonia do desígnio divino.”
Francisco não esqueceu “os povos indígenas e certos grupos populares, que têm
muito a nos ensinar”, uma vez que “com o
seu modo de cuidar da terra inspirado nos
valores naturais e culturais, contribuem
com uma revolução pacífica a revolução do
cuidado em que cada pessoa reconhece a
sua missão de ser guardião da casa comum”.
No final da audiência, o Papa rezou pelo
padre Roberto Malgesini, da diocese italiana de Como, que “ontem foi morto por
uma pessoa necessitada, que ele ajudava

por ser pobre e afetada por um desequilíbrio mental”. Francisco considerou-o “um
verdadeiro mártir da caridade” e pediu
orações por ele “e por todos os que trabalham pelas pessoas descartadas”.

2.

O Papa acompanha as manifestações
de crescente “mal-estar” da sociedade civil,
em vários países, perante situações políticas
e sociais que considera “particularmente
críticas”. Na sua intervenção, após a recitação do Angelus, no passado Domingo, 13
de setembro, sem se referir diretamente a
qualquer situação específica, Francisco pediu “a todos os que têm responsabilidades
públicas e de governo que ouçam a voz
dos seus concidadãos e que vão ao encontro das suas justas aspirações, assegurando
o pleno respeito dos Direitos Humanos e
das liberdades civis”, e convidou as comunidades católicas a trabalharem “em favor
do diálogo, sempre em favor do diálogo, e
em favor da reconciliação”.
O Papa destacou ainda que os católicos
devem perdoar sempre, sem guardar rancor, seguindo o ensinamento de Jesus, admitindo que “não é fácil” colocar em prática esta intenção. “Lembra-te do teu fim
e deixa de ter ódio”, apelou Francisco, citando uma passagem do livro de Ben-Sirá.

3. A Congregação para o Culto Divino

e a Disciplina dos Sacramentos, da Santa
Sé, enviou uma carta aos presidentes das
Conferências Episcopais, defendendo o
regresso à celebração presencial da Missa,
após as limitações provocadas pela pandemia. “Assim que as circunstâncias o permitirem, é necessário e urgente regressar
à normalidade da vida cristã, que tem o

edifício da igreja como casa e a celebração da liturgia, em particular a Eucaristia,
como meta para a qual se encaminha a
ação da Igreja e a fonte de onde promana
toda a sua força”, refere o texto assinado
pelo cardeal Roberth Sarah, prefeito da
congregação.
A missiva, intitulada ‘Voltemos com alegria à Eucaristia!’, destaca que participar
numa Missa através dos meios de comunicação não é equiparável à participação
física, na igreja. “A pandemia criou transtornos” não somente na dinâmica social
e familiar, “mas também na vida da comunidade cristã, incluindo a dimensão
litúrgica”, assinala o colaborador do Papa,
destacando a colaboração da Igreja com as
autoridades civis, neste contexto.
“A comunidade cristã nunca procurou o
isolamento e nunca fez da igreja uma cidade de portas fechadas. Formados para o valor da vida comunitária e na busca do bem
comum, os cristãos sempre procuraram a
inserção na sociedade”, destaca a carta.

4. O Papa Francisco criticou que as pes-

soas estão de “doentes de consumo”, destacando a importância de “encontrar o silêncio” e de se “libertar da prisão do telemóvel”.
“Estamos ansiosos com a última ‘app’, mas
já não sabemos os nomes dos vizinhos, menos ainda se sabe distinguir uma árvore da
outra”, observou. “O que é mais grave, com
esse estilo de vida, perdem-se as raízes e a
gratidão pelo que existe e por quem o deu.
Para não esquecer, é preciso voltar a contemplar; para não nos distrairmos com mil
coisas inúteis, há que reencontrar o silêncio;
para que o coração não adoeça, é urgente
parar. Não é fácil. Precisamos, por exemplo,

de nos libertar da prisão do telemóvel, para
olhar nos olhos os que estão ao nosso lado
e a criação que nos foi dada”, disse o Papa,
num encontro com representantes das ‘Comunidades Laudato Si’, no Vaticano.
A intervenção, a 12 de setembro, considerou ainda “escandaloso” que, nos países
industrializados, sejam desperdiçados mais
de mil milhões de toneladas de alimentos
comestíveis. “Ajudemo-nos, juntos, na luta
contra o descarte e o desperdício, exijamos
opções políticas que combinem progresso
e equidade, desenvolvimento e sustentabilidade para todos, para que ninguém seja
privado da terra em que vive, do ar bom
que respira, da água que tem o direito de
beber e dos alimentos que tem o direito de
comer”, apelou Francisco.

5. O Papa afirmou que “é fundamental

mudar a maneira” como se vê e conta “a
migração”, colocando “pessoas, rostos e histórias no centro”. “Trata-se de colocar pessoas, rostos e histórias no centro. Portanto,
é importante projetos, como o que vocês
promovem, que propõem diferentes abordagens, inspiradas na cultura do encontro,
que são o caminho para um novo humanismo”, frisou Francisco, na Sala Clementina,
no Vaticano, no dia 10 de setembro, numa
audiência aos participantes do projeto europeu ‘Vozes e experiências das fronteiras’.
“As fronteiras, que sempre foram consideradas barreiras de divisão, podem-se tornar
‘janelas’, espaços de conhecimento mútuo,
de enriquecimento recíproco, de comunhão
na diversidade. Lugares onde os modelos
são experimentados para superar as dificuldades que os recém-chegados representam
para as comunidades autóctones”, desejou.
Domingo, 20 de setembro de 2020
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10/ Igreja no Mundo
Preso no Paquistão por um crime que não cometeu, Amjad Arif conta a sua história

Cinco anos de tormento

Foi preso, agredido pela polícia e condenado por um crime que não cometeu. Esteve cinco
anos atrás das grades. Foi um tempo de medo e de oração. Amjad Arif, um modesto condutor
de riquexó, não tem, apesar de tudo por que passou, palavras de ódio nem de ressentimento.
“Agradeço a Deus pelo dom da vida...” A história de Arif é um exemplo de como os cristãos são
desconsiderados pela sociedade paquistanesa, mas é sobretudo um testemunho humilde de fé...
“Ou nos convertíamos ao Islão, ou enfrentaríamos a prisão.” Foi assim que Amjad
Arif recordou à Fundação AIS o dilema
que teve de enfrentar na esquadra da polícia em Lahore, horas depois de ter sido
detido sob a acusação, injusta, de ter participado no assassinato de dois muçulmanos. Tudo aconteceu em 2015. No dia 15
de Março, dois atentados suicidas em duas
igrejas causaram pelo menos duas dezenas
de mortos e mais de 80 feridos. Foi em
Youhanabad, um bairro de Lahore. Reação
quase imediata, a população local revoltou-se e tentou fazer justiça pelas próprias
mãos. Dois muçulmanos foram linchados
pela multidão. A polícia foi logo no encalce dos responsáveis pela morte desses dois
homens. Dezenas de cristãos foram presos.
Um deles foi Amjad Arif.

dois muçulmanos. “Eu estava no terminal
de camionagem deixando os meus passageiros quando o meu sogro me ligou e
me contou que tinha havido o ataque terrorista. Liguei imediatamente para a minha mulher, mas a rede móvel tinha sido
suspensa em Youhanabad”, recorda Arif
à Fundação AIS. Depois, tudo se passou
muito rapidamente. Querendo voltar para
casa o mais depressa possível, Arif diz que
a entrada do bairro estava bloqueada por
manifestantes junto a dois corpos queimados. As televisões estavam a transmitir
tudo em directo. Talvez tenha sido filmado… A questão é que, alguns dias depois,
foi preso perto de sua casa. Nesse dia,
houve dezenas de detenções de cristãos.
A polícia queria apanhar os responsáveis
pelo linchamento dos dois muçulmanos.

A prisão

“Mantivemos a fé...”

Arif, um modesto condutor de riquexó
[um triciclo de transporte de passageiros],
foi preso quando a cidade estava já em tumulto exigindo a vingança pela morte dos

Na esquadra, relata agora Arif, os agentes
da polícia agrediram os cristãos. “Insultaram, bateram e torturaram-nos com os cassetetes, acusando-nos de termos queimado

os muçulmanos.” Da memória desse dia na
esquadra da polícia, o condutor de riquexó,
pai de dois rapazes e de uma menina, lembra o momento em que os agentes retiraram
a alguns dos cristãos os rosários que tinham
consigo, num gesto de desprezo e humilhação, e como foram todos confrontados com
a possibilidade de saírem imediatamente
em liberdade se aceitassem converter-se ao
Islão. Caso contrário, ficariam presos. “Eles
pegaram nos rosários de três de nós e atiraram-nos para o chão. Fomos forçados a escolher entre a conversão ao Islão ou aceitar
a culpa pelo assassinato dos dois homens.”
Um dos cristãos, diz Arif, “um homem de
25 anos”, também acusado do linchamento
dos muçulmanos, aceitou a conversão. “Foi
libertado três horas depois. Arif e os outros
escolheram o caminho da fidelidade. “Nós
mantivemos a fé no Deus vivo!”

Sempre o medo

Amjad Arif ficou preso. Foram cinco anos
atrás das grades por um crime que não cometeu. Foi libertado em Janeiro deste ano,

depois das famílias dos muçulmanos mortos pela multidão terem sido indemnizadas.
Mas o medo da perseguição, o medo de
uma nova prisão injusta ainda é real, ainda
está presente como a sombra de um fantasma. Arif teme por si e pela sua família.
“Depois de ter saído da prisão, fiquei fechado em casa durante três meses temendo a
vingança das famílias dos muçulmanos…
Finalmente, comprei um riquexó a prestações…” Mas as coisas continuaram a correr
mal. “Uma noite, três pessoas que transportava, roubaram o riquexó e deixaram-me amarrado a uma árvore, depois de me
terem tentado sufocar com o meu próprio
lenço… Foi uma vingança das famílias das
vítimas? Não sei…”

“Agradeço a Deus a vida...”

Para Amjad Arif, modesto condutor de riquexó, será impossível apagar da sua vida os
cinco anos atrás das grades, o medo constante de ser vítima de violência na prisão,
o receio pela vida da sua mulher e dos filhos cá fora, desamparados. Mas, também
por mais anos que viva, será difícil esquecer também a união que presenciou entre
os presos cristãos, os tempos de oração em
conjunto na cadeia, a forma como juntaram as suas fraquezas para ficarem mais
fortes. “Todos os dias, depois da chamada
da manhã, costumávamos rezar durante
uma hora, fazendo um círculo. À noite, às
20 horas, fechados nas celas, passávamos o
tempo com orações pessoais…” O futuro
continua carregado de nuvens negras. Arif
sonha poder voltar a comprar um riquexó
para voltar ao trabalho e assim sustentar
a sua família. Apesar de tudo o que passou, Amjad Arif não tem palavras de ódio
ou ressentimento: “Agradeço a Deus pelo
dom da vida. Amo muito os meus filhos,
vivo para eles.”
texto por Paulo Aido,
Fundação Ajuda à Igreja que Sofre

A Fundação AIS apoiou a assistência jurídica a Amjad Arif, possibilitando a sua libertação.

www.fundacao-ais.pt | 217 544 000

www.twitter.com/vozverdade
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SUGESTÃO CULTURAL

Tornar-se Amigo
do Espírito Santo

À PROCURA DA PALAVRA

Em ‘Tornar-se Amigo do Espírito Santo - Bastam 10 minutos do seu dia!’, o
padre Raniero Cantalamessa, capuchinho e pregador oficial da Casa Pontifícia, “oferece-nos neste livro nove dias
para O descobrirmos, O convidarmos
para o nosso coração e nos tornarmos
seus amigos, renovando a partir de
dentro toda a nossa vida espiritual”. “O
Espírito Santo é a alma da nossa vida
espiritual. Sem Ele, não podemos rezar,
nem compreender a Palavra de Deus,
nem amar. Mas conhecemo-lo tão
mal!”, salienta a sinopse da obra publicada pela Lucerna.
Informações:
www.lucernaonline.pt/tornar-se-amigo-do-espirito-santo

DOMINGO XXV COMUM
“Os últimos serão os primeiros
e os primeiros serão os últimos.”
Mt 20, 16a

Primeiros e últimos
Há quem goste de ganhar porque deu
o seu melhor, bateu o seu recorde, ultrapassou um limite. E há quem goste
de ganhar porque ficou à frente de todos, pode olhar de cima os demais, julga que vale mais do que os outros. Os
primeiros conseguem partilhar a alegria, consolam os que ficaram em segundo ou em último, agradecem a todos os que os ajudaram. Os segundos
inebriam-se com as palmas, acham-se
mais merecedores do que os outros, e
todos os louros são deles. Posso estar
a fazer uma caricatura dos sentimentos
de alguém vitorioso, mas até nas caricaturas há um pouco de verdade.
Escutamos, infelizmente, demasiadas
vezes, desabafos deste tipo: “Já não sirvo para nada”; “O que é que ainda cá
ando a fazer?”; “Deus esqueceu-se de
mim!”. A exigência cega da economia
tende a valorizar as pessoas pela sua
utilidade e produtividade. E num tempo
em que o valor do trabalho humano é
talvez a maior questão social a resolver
para o futuro da humanidade, o descar-

pelo P. Vítor Gonçalves
te das pessoas é profunda interpelação.
A contingência do teletrabalho que a
pandemia multiplicou, o desemprego
avassalador de inumeráveis profissionais,
a gritante desigualdade dos salários, as
novas escravidões, os novos êxodos de
pobres e esfomeados parecem significar
pouco na necessária transformação dos
modelos económicos. Cada vez mais, ou
todos contam e participam no desenvolvimento, ou não há paz. Dizia-o em 1967
o Papa S. Paulo VI: “Desenvolvimento é
o novo nome da paz”.
Vem isto a propósito, ou a despropósito,
da parábola dos trabalhadores da vinha
que Jesus conta sobre o Reino dos Céus.
Importa sublinhar isto, pois não se trata
de um tratado de justiça social nem de
princípios laborais. O salário não mede
a quantidade de trabalho nem as horas
significam um peso, antes sim a alegria
de, desce cedo, “trabalhar na vinha do
Senhor”, que é viver com Ele e dar sabor
à vida. É, acima de tudo, a vida eterna, a
totalidade de graça que Deus quer dar. A
religião vivida em termos contabilísticos

e os méritos que se acumulam para obter
recompensa contrastam com a absoluta
generosidade do dono da vinha. O “olhar
mau” porque o Senhor “é bom” revela
o espírito mesquinho de quem vive a fé
para “ganhar aos outros”, “ficar à frente dos outros”, “ser mais perfeito que os
outros”. É assim que primeiros e últimos
só contam para nós: para Deus são todos
importantes. E como Ele se alegra por todos terem ocupação na sua vinha!
Há tanto a aprender com esta parábola! Mesmo nas questões relativas ao
trabalho enquanto realização pessoal e
participação na sociedade. Também nas
interpelações que esta pandemia faz às
comunidades cristãs onde o trabalho
para todos revoluciona hábitos e pequenos poderes que já não servem. Mesmo
nas realidades familiares em que a entreajuda e a partilha são condição para
uma alegria maior de todos. Lembro o
desafio do Papa Francisco em “primeirear”, tomar a iniciativa de começar em
algum lado, com alguns “primeiros”, sem
esquecer nenhuns “últimos”!

DOMINGO XXVI DO TEMPO COMUM – A (27 DE SETEMBRO)

DEPARTAMENTO
DE LITURGIA DO
PATRIARCADO
DE LISBOA

USO LITÚRGICO

CÂNTICO

COMPOSITOR

FONTE

Entrada

Tudo quanto nos fizestes, Senhor

C. Silva

CEC II 123

Entrada / Ofertório

Ao nome de Jesus – Toda a língua proclame

M. Simões

CN 210

Apresentação dos Dons

Onde há caridade verdadeira

C. Silva

CN 767

Ofertório / Final

Justos e verdadeiros são os vossos caminhos

F. Santos

LHC 264

Comunhão

Vós sereis meus amigos

M. Luís

CN 1024

Pós Comunhão / Final

Cantarei eternamente as misericórdias

M. Luís

SR 130

Final

Feliz o povo que sabe aclamar-Vos

A. Cartageno

CN 480

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. | LHC - Liturgia
das Horas. Edição para Canto. Tempo Comum, Secretariado Nacional de Liturgia | SR - Manuel Luís, Salmos Responsoriais
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12/ Última Página
Tweets da Semana
“A revelação do amor de Deus por
nós parece uma loucura. Cada vez
que olhamos para o Crucifixo, encontramos esse amor. O Crucifixo
é o grande livro do amor de Deus.
#ExaltaçãoDaCruz”
14 de setembro
“Quanto sofrimento, quantas lacerações, quantas guerras poderiam ser
evitadas, se o perdão e a misericórdia fossem o estilo da nossa vida!
#EvangelhoDeHoje”
13 de setembro
“A natureza está cheia de palavras
de amor; mas, como poderemos
ouvi-las no meio do ruído constante,
da distração permanente e ansiosa?
#TempoDaCriação”
12 de setembro

Papa Francisco @Pontifex_pt

“A caridade é a alma da Igreja e o
que ela oferece ao mundo. Começou
em Cristo e prolonga-se em quem
vive do seu Espírito.”
16 de setembro
“Quem se recorda do Deus de todos
não fecha o coração a ninguém.
http://bit.ly/Orde_set2020”
13 de setembro
D. Manuel Clemente @patriarca-

Voz da Verdade na internet
www.vozdaverdade.org

Editorial

A MARCA DA FÉ (CONTADA EM PODCAST)
P. Nuno Rosário Fernandes, diretor
p.nunorfernandes@patriarcado-lisboa.pt

Estamos a iniciar um novo ano pastoral, com muitos desafios pela frente,
tendo em conta o contexto em que
nos encontramos, motivado pela pandemia da covid-19. Bem sabemos que
se colocam muitas perguntas sobre o
que está a acontecer, quando se fazem comparações de dados estatísticos relacionando com o número de
mortes, de várias origens. No entanto, vai-se percebendo que temos de ir
aprendendo a viver com ritmos novos,
diferentes, com cuidados adicionais,
procurando, acima de tudo, colocar a
vida do outro em primeiro lugar. Isto
é, saibamos olhar pelo outro e cuidar
do outro, pela responsabilidade que
temos, uns pelos outros.
Mas, este ano, também inicia com desafios para o nosso jornal. Com a pandemia, inicialmente, tivemos de suspender a impressão em papel, continuando
com o trabalho diário nas plataformas
online; criámos um programa semanal,
o ‘3 DICAS’, de formato vídeo em direto, para dar a conhecer a realidade da
Igreja na diocese, em tempo de pandemia; e fomos alimentando as redes com
informação produzida em regime de
teletrabalho. Com o desconfinamento,

retomámos a versão papel do jornal, e o
programa ‘3 DICAS’ cumpriu a sua missão, tendo terminado no final do mês
de julho, com a suspensão para férias.
Todo o trabalho que realizamos, de
modo profissional e com profissionais,
é informativo, noticioso, cuidado, rigoroso, e procura dar a conhecer a
realidade da Igreja na Diocese de Lisboa, com uma janela aberta para o país
e para o mundo. Contudo, sentíamos
a necessidade de continuar a ter uma
presença diferente no online, como
complemento ao trabalho que vamos
fazendo diariamente; e, por isso, vamos iniciar em outubro a publicação
de um podcast (ficheiro áudio que se
descarrega a partir de plataformas de
distribuição num smartphone ou computador), com o objetivo de dar a conhecer vidas comuns. ‘Leigos que contam - Um podcast sobre a missão dos

cristãos no dia-a-dia’ é um projeto que
procura ser uma forma de valorizar vidas comuns das nossas comunidades,
de pessoas que não estão na ribalta,
mas que se destacam pela sua fé, dedicação e serviço aos outros.
Este podcast terá a forma de entrevista gravada, em formato áudio, será
publicado, numa primeira fase, quinzenalmente, com a possibilidade de
vir a ser semanal, e conta com a colaboração de todos os nossos leitores.
Porque vão ser histórias de vida em
Igreja, contadas na primeira pessoa,
mas propostas por outros leigos. Isto
é, pretendemos que sejam os leigos
a olharem à sua volta, a identificarem
essas vidas que marcam e a fazerem-nos chegar, desde já, através do email
vozverdade@patriarcado-lisboa.pt, os
nomes dos leigos que contam. Porque
a vida pode ter sempre a marca da fé.

“‘Leigos que contam - Um podcast sobre a missão dos
cristãos no dia-a-dia’ é um projeto que procura ser uma
forma de valorizar vidas comuns das nossas comunidades,
de pessoas que não estão na ribalta, mas que se destacam
pela sua fé, dedicação e serviço aos outros.”

FICHA TÉCNICA
Registo n.º 100277 (DGCS) - Depósito legal: 137400/99; Propriedade: Nova Terra, Empresa Editorial, Lda.; Gerência: Francisco José Tito Espinheira, Joaquim Daniel Vieira Loureiro e Maria Teresa Alves Vieira Novo; Capital Social: 100.000
euros - Seminário Maior de Cristo Rei (95%) e Patriarcado de Lisboa (5%); NIPC: 500881626; Editor: Nova Terra, Empresa Editorial, Lda.; Tiragem: 5300 exemplares; Diretor: P. Nuno Rosário Fernandes (p.nunorfernandes@patriarcado-lisboa.pt);
Site: www.vozdaverdade.org; Redação: Diogo Paiva Brandão (diogopb@patriarcado-lisboa.pt), Filipe Teixeira (filipeteixeira@patriarcado-lisboa.pt); Colaboradores regulares: Aura Miguel, P. Vítor Gonçalves; Fotografia: Arlindo Homem, Filipe Amorim,
Luís Moreira; Opinião: António Bagão Félix, A. Pereira Caldas, Guilherme d’Oliveira Martins, Isilda Pegado, José Luís Nunes Martins, P. Alexandre Palma, P. Duarte da Cunha, P. Gonçalo Portocarrero de Almada, P. Manuel Barbosa, P. Nuno Amador,
Pedro Vaz Patto; Colaboração: Cáritas Diocesana de Lisboa, Departamento de Liturgia, Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, FEC - Fundação Fé e Cooperação, Setor de Animação Vocacional, Setor da Pastoral Familiar, Serviço da Juventude, Comissão
Justiça e Paz dos Religiosos; Design Gráfico e Paginação: Divide by Two, Lda - www.dividebytwo.pt | office@dividebytwo.pt; Pré-impressão e impressão: Empresa do Diário do Minho, Lda. - Rua de São Brás, 1, Gualtar, 4710-073 Braga - comercial@
diariodominho.pt - Tel: 253303170; Distribuição: Urgentíssimo Transportes, Lda. (Enviália) - Rua Luís Vaz Camões, s/n, Zona Industrial Arenes, 2560-684 Torres Vedras - Tel: 261323474; Sede do Editor e Sede da Redação: Mosteiro de São Vicente
de Fora - Campo de Santa Clara 1100-472 Lisboa - vozverdade@patriarcado-lisboa.pt; Serviços Administrativos: Sara Nunes, de 2a a 6a-feira, das 9h00 às 16h00, Tel: 218810556, Fax: 218810555, saranunes@patriarcado-lisboa.pt.

saranunes@patriarcado-lisboa.pt
vozverdade@patriarcado-lisboa.pt

218 810 556

2ª a 6ª feira, entre as 9h00 e as 16h00

Envie um email com os seus dados

Preencha, destaque e envie o cupão

ASSINE JÁ!

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

Complete a assinatura fazendo o pagamento através do NIB 001800003724403600184, cheque ou vale postal, à ordem de Nova Terra,
Empresa Editorial, Lda. O envio do comprovativo ou do meio de pagamento deverá ser feito para Nova Terra Empresa Editorial, Lda.
saranunes@patriarcado-lisboa.pt
Mosteiro de São Vicente Fora - Campo de Santa Clara - 1100-472 Lisboa; fax: 218 810 555; email: vozverdade@patriarcado-lisboa.pt

Nome
Morada
Código postal

-

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

Assinatura anual:

Telefone
NIF

Individual (20 €)

Benfeitor (25 €)

N.º Assinante
Benemérito (30 €)

