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‘Leigos que contam’ estreou com jovem de Mafra
O episódio de estreia de ‘Leigos que contam – Um podcast sobre a missão 
dos cristãos no dia-a-dia’ teve como convidada a jovem Filomena Jacinto, 
da paróquia de Mafra, que contou como tem vivido este tempo de pande-
mia como oportunidade de missão, e partilhou os desafios de viver a fé no 
dia-a-dia. O podcast está disponível desde o dia 1 de outubro, nas platafor-
mas habituais, incluindo o Spotify [procurando por ‘Leigos que contam’].
Esta nova iniciativa do Jornal VOZ DA VERDADE, conduzida pelo di-
retor do semanário do Patriarcado, padre Nuno Rosário Fernandes, tem 
um ritmo quinzenal e pretende dar voz aos leigos das comunidades cristãs. 
“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 endereço de 
email vozverdade@patriarcado-lisboa.pt, os no-
mes dos leigos que contam”, acrescenta.

Opinião
pág.04

Editorial
pág.12

Diretor: P. Nuno Rosário Fernandes | Ano 88 • Edição n.º 4400
Domingo, 4 de outubro de 2020 | Semanário • 0,40€

P. Nuno Rosário Fernandes
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“PRIORIDADE  
ÀS SITUAÇÕES  
MAIS GRAVES  
DE POBREZA”

Especial

Jornal VOZ DA VERDADE 
apresenta o ‘Relatório de Ati-
vidades’ da Cáritas Diocesana 
de Lisboa, referente ao ano 
2019, que revela um aumento 
dos apoios concedidos e um 
trabalho de maior proximida-
de com as paróquias. pág.06

Destaque

“É POSSÍVEL DAR CATEQUESE
EM AMBIENTE DIGITAL”

Pedro Vaz Patto
Em paz com a criação e com o Criador

Pe. Alexandre Palma 
Máscaras

Conheça a nova formação 
proposta pelo Sector da 

Catequese de Lisboa, 
intitulada ‘Ferramentas 

Digitais’, que surgiu 
em consequência da 

pandemia e visa ajudar os 
catequistas na 

catequese online. 
pág.02
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“A formação ‘Ferramentas Digitais’ não 
visa explicar como é que as ferramentas 
funcionam; o objetivo principal é dar a 
perceber aos catequistas que, para a expe-
riência humana, pode ser usado este tipo 
de ferramentas para chegar às crianças da 
catequese”. Fátima Vieira integra o Sec-
tor da Catequese de Lisboa, para a área 
da formação, e explica ao Jornal VOZ 
DA VERDADE como este curso quer 
“tornar mais sustentável a presença dos 
ambientes digitais na catequese”, e subli-
nha que a catequese online “exige algum 
trabalho de preparação”. “Para estarmos 
45 minutos a captar a atenção de uma 

criança, através do computador, tem que 
estar tudo muito estruturado, para que 
depois nada falhe”, frisa esta formadora.
A nova formação surgiu na reflexão que 
este serviço diocesano fez sobre como ti-
nha decorrido a catequese no tempo do 
confinamento. “Começámos a perceber 
que havia muitas dificuldades entre os 
catequistas. Houve paróquias que con-
tinuaram perfeitamente a dar catequese, 
com uma semana ou duas de interrupção 
para verem como iam fazer, mas reto-
maram a catequese com os miúdos logo 
a seguir ao confinamento, procurando os 
meios digitais, como o WebEx, o Zoom, 

o Microsoft Teams e outras ferramentas 
de reunião e de conversação; mas houve 
outras paróquias que ficaram completa-
mente paradas – não só ficaram paradas, 
como ficaram inertes sobre o que fazer 
e até o contacto com as crianças demo-
rou um pouco a iniciar. Com esta re-
flexão, pensámos que seria interessante 
criarmos uma formação como esta, das 
‘Ferramentas Digitais’, para que os ca-
tequistas percebessem que a catequese 
pode continuar a ser dada, mesmo com 
as limitações que temos, com as distân-
cias, e até inovar alguma coisa para a 
tornar mais atrativa para os miúdos”, 

conta Fátima. “As crianças de hoje são 
muito digitais, parece que todas nascem 
quase a mexer no computador; já os ca-
tequistas, há uma grande percentagem 
que são de uma faixa etária elevada e 
têm alguma dificuldade para esta adap-
tação. Por isso é que pensámos em fazer 
alguma coisa”, acrescenta, a propósito 
da criação desta formação.

“Grande satisfação 
dos catequistas”
Cada turno desta nova formação para os 
catequistas é composto por quatro en-
contros, de duas horas cada. Todos on-
line. O primeiro grupo cumpriu o curso 
em dois fins-de-semana, nos dias 19 e 
20, e 26 e 27 de setembro. “O balanço 
deste primeiro turno, com oito horas, é 
muito, muito positivo em vários aspetos. 
Desde logo, a ideia inicial era ser uma 
formação para os catequistas da Dio-
cese de Lisboa, mas tivemos inscrições 
de Braga, de Bragança, de Coimbra, do 
Porto, do Funchal, de uma irmã que está 
nos Açores e tivemos até algumas pes-
soas do Brasil. Foi uma coisa interessan-
tíssima”, salienta esta formadora.
Para esta primeira formação, o Sector 
da Catequese aceitou 96 inscrições, uma 
vez que as sessões do Zoom têm como 
limitação 100 participantes. “Tivemos, 
em média, 60 pessoas nos encontros. Nos 
dois primeiros, fizemos uma apresenta-
ção para motivar e para dizer que só com 
a experimentação é que iam conseguir. 
Por isso, pusemo-los a experimentar al-
gumas ferramentas, com jogos, com brin-
cadeiras, com animação de PowerPoint, 
e depois fomos enviando os materiais 
conforme terminávamos e enviávamos 
também os tutoriais para saberem como 
podiam realizar algo na ferramenta que 
tinham experimentado”, partilha Fátima.
Foram também organizados grupos de 
trabalho, para “trabalhar em conjunto” e 
para os catequistas “conhecerem realida-
des diferentes”. “Depois do segundo en-
contro, com o mesmo grupo, os forman-

PERCEBER A CATEQUESE  
EM AMBIENTE DIGITAL
Dinamizar as catequeses, ajudando os catequistas a perceberem como é que uma ferramenta 
que foi pensada para uma reunião online pode servir para transmitir a Palavra de Deus. É este  
o objetivo da formação ‘Ferramentas Digitais’, que surgiu na sequência do confinamento,  
e que o Sector da Catequese de Lisboa está a promover no início deste ano pastoral.
texto por Diogo Paiva Brandão

Sector da Catequese de Lisboa aposta na formação ‘Ferramentas Digitais’
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dos tiveram de pensar numa catequese, 
com um tema à escolha, e como podiam, 
de alguma maneira, introduzir aquelas 
ferramentas com que tinham aprendido a 
trabalhar. No terceiro e quarto encontros, 
tivemos a apresentação dos trabalhos, 
com o esclarecimento de dúvidas”, refere.
Esta formadora do Sector da Cateque-
se de Lisboa assegura a “grande satisfa-
ção por parte dos formandos”, com esta 
nova formação. “Eles dizem que nunca 
tinham percebido como é que podiam 
continuar a dar catequese mesmo em 
ambiente digital. E perceberam que isso 
é possível, que é funcional. Claro que te-
mos de ter todos aqueles alertas de ter 
uma criança em frente ao computador, 
que se pode distrair com outra coisa, 
mas se aquilo que nós prepararmos para 
a catequese for sucinto e conciso, eles 
conseguem-se agarrar e nem vão dar 
pelo tempo da catequese. Por isso, mais 
do que aprender a mexer nas ferramen-
tas, esta formação visa os catequistas 
perceberem como é que uma ferramenta 
que foi pensada para uma reunião pode 
estar ao serviço da mensagem de Cris-
to e servir para transmitir a Palavra de 
Deus”, manifesta Fátima Vieira.

“Uma formação muito útil”
A irmã Célia Faria, das Religiosas de Ma-
ria Imaculada, está nos Açores, mais con-
cretamente em Ponta Delgada, na ilha 
de São Miguel, e foi uma das catequistas 
que participou no 1.º turno da formação 
‘Ferramentas Digitais’. “Embora tenha 
algum conhecimento destas ferramentas, 
sentia que era insuficiente para a neces-
sidade atual dos encontros de catequese 

que, com certeza, vão ser mais vezes on-
line”, explica ao Jornal VOZ DA VER-
DADE esta religiosa, que neste novo ano 
pastoral vai dar catequese ao 9.º ano da 
Paróquia de São José, uma das paróquias 
de Ponta Delgada. “Tive conhecimen-
to desta formação através de uma irmã 
que reside numa comunidade nossa em 
Lisboa, e o balanço da formação é bas-
tante positivo. Foi bastante útil, porque 
pudemos praticar, treinar, digamos assim, 
várias das ferramentas que nos foram en-
sinadas. Além disso, teve também o tra-
balho em equipa, com outros catequistas, 
o que foi bastante enriquecedor”, salienta.
Natural de Guimarães, a irmã Célia frisa 
que, neste ano, nesta paróquia açoriana, 
a catequese vai funcionar “com sistema 
misto”. “A catequese, aqui na ilha, dá a 
possibilidade de cada grupo ver o que é 
mais adequado. Se calhar, aos mais no-
vos, será mais presencial e aos adoles-
centes será neste sistema misto, entre o 
presencial e o online. No meu grupo em 
concreto, dou catequese com outra cate-
quista, já partilhei com ela esta formação, 
e temos a intenção de fazer mais vezes 
online, digital, e sempre que possível pre-
sencial”, refere. Neste sentido, esta forma-
ção do Patriarcado de Lisboa “foi muito 
útil”. “Deixou-nos mais conscientes das 
possibilidades destas ferramentas e os vá-
rios modos possíveis de serem usadas. Foi 
de uma riqueza enorme, sobretudo para 
chegar aos adolescentes e à sua própria 
linguagem, ao seu modo de estar. Acre-
dito que nos vai aproximar mais. Após 
esta formação, os encontros de catequese 
online vão ser melhorados”, assegura esta 
religiosa catequista.

INSCRIÇÕES NA FORMAÇÃO ‘FERRAMENTAS DIGITAIS’
O Sector da Catequese de Lisboa propõe a formação ‘Ferramentas Digitais’, com o objetivo de “capacitar os catequis-
tas para o uso do digital na catequese”. “Ao longo da formação iremos dar a conhecer as novas ferramentas que estão 
hoje ao nosso alcance e mostrar como estas podem ser úteis para a evangelização e dinamização da catequese. Não 
pretendemos dar soluções ‘milagrosas’, nem dar receitas de como se deve usar o digital na catequese, pretendemos 

sim desafiar cada formando a sair da sua zona de conforto, a procurar novas formas e novas linguagens para chegar ao seu grupo”, salienta este serviço diocesano, em comunicado.
Depois do 1.º turno (nos dias 19, 20, 26 e 27 de setembro) e do 2.º turno (que está agora a decorrer, nos dias 28 de setembro e 1 e 3 de outubro – neste caso, em duas 
sessões), ambas esgotadas ao nível de inscrições, o Sector da Catequese anunciou agora a abertura de um 3.º turno, ainda com vagas disponíveis, que vai decorrer nos dias 
23 e 24 de outubro e 30 e 31 de outubro, sempre das 21h00 às 23h00.

INFORMAÇÕES - Site: www.catequese.net | Email: catequese@patriarcado-lisboa.pt | Telefone: 218810533

“VONTADE DE RETOMAR  
A CATEQUESE PRESENCIAL”
Fátima Vieira é catequista na Paróquia da Póvoa de Santo Adrião, na Vi-
gararia de Loures-Odivelas, e dá catequese há 33 anos. Começou a ajudar 
quando tinha 14 anos, mesmo antes de fazer o Crisma, e durante o confi-
namento nunca deixou de dar catequese. Neste novo ano pastoral, vai dar 
catequese ao 4.º volume, ao 9.º e ao 10.º. “A catequese na paróquia teve 
início no passado Domingo, 27 de setembro, com uma grande adesão. A 
nível de inscrições, fizemos tudo online, através do Google Forms, e neste 
momento, em 350 do ano passado, faltam-nos só 60 inscrições – ou por-
que as pessoas têm mais dificuldade ou porque não têm email”, revela esta 
catequista, que é também a responsável paroquial e vicarial. “As últimas 
inscrições estão a ser feitas em colaboração com os catequistas, através do 
telefone, e eles depois vão preenchendo, para ultrapassar essa dificuldade, 
mas neste momento as inscrições passam das 300”, acrescenta.
O primeiro dia de catequese na Paróquia da Póvoa de Santo Adrião ficou 
marcado pela “grande vontade” de retomar a catequese presencial. “Em 
quatro Eucaristias no fim-de-semana, só para a catequese, tivemos sempre 
a igreja completa e os pais estiveram presentes com os filhos, com vontade 
para retomar. Há dúvidas, há inquietações, como é óbvio, mas vamos tentar 
que a catequese seja sempre presencial, ocupando vários espaços da paró-
quia, incluindo nas duas igrejas, sendo que os mais velhos terão catequese 
presencial fim-de-semana sim, fim-de-semana não. Quando for mais expo-
sitivo ou com apresentação de um PowerPoint ou de um filme, escusamos 
de estar na sala e podemos fazer online; quando for uma catequese mais de 
oração ou para fazer algum trabalho, então será presencial”, explica Fátima, 
assegurando que a Paróquia da Póvoa de Santo Adrião está preparada para 
um sistema misto em caso de necessidade: “Uma criança que esteja em iso-
lamento profilático, ou até mesmo doente, desde que tenha condições de 
participar, pode estar na catequese via online. Ou seja, podemos ter cinco 
crianças na sala e três em casa, online. Vai ser um misto de tudo”.
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cialidades. Não se trata, por isso, de negar 
a técnica e o progresso, nem de recuar a 
épocas passadas. Trata-se de colocar o pro-
gresso ao serviço do «homem todo e de todos 
os homens», como afirma a encíclica Populo-
rum progressio, de São Paulo VI. Servir to-
dos os seres humanos é atender ao destino 
universal dos bens da criação: estes devem 
beneficiar todos os seres humanos sem ex-
ceção, incluindo os das gerações futuras, e 
não apenas alguns. E atender a todas as di-
mensões do ser humano (incluindo as espi-
rituais) significa considerar que a criação é 
um dom de Deus não apenas como recurso 
económico, na sua beleza e na riqueza da 
sua variedade.

Neste ano especialmente dedicado ao estudo 
e à vivência da encíclica Laudato Sì, têm sido 
várias as ocasiões em que o Papa Francisco 
tem salientado a fundamentação bíblica do 
cuidado com a “casa comum”, a qual constitui 
a motivação mais forte e profunda da ação 
dos cristãos nesse âmbito. Na verdade, essa 
ação não deriva, simplesmente, da adesão a 
uma moda ou à cultura hoje dominante, ou 
de uma opção política, mas tem uma motiva-
ção que radica na própria fé cristã. 
Assim, o Papa Francisco tem afirmado que 
uma nova relação do ser humano com a na-
tureza supõe uma nova relação do ser hu-
mano com Deus e que «não é possível viver 
em harmonia com a criação sem estar em paz 
com o Criador, fonte e origem de todas as coisas» 
(mensagem para o Dia Mundial de Oração 
pelo Cuidado da Criação, deste ano de 2020). 
Aludindo ao relato do Génesis, tem salienta-
do como a criação não é fruto do caos ou do 
acaso, mas reflete uma ordem e uma harmo-
nia («Deus viu que era bom…») que são reflexo 
da sabedoria, da bondade e da beleza divinas 
e que fazem dela um dom precioso que não 
deve, por isso, ser destruído.

É verdade que o relato do Génesis, que fala do 
cuidado e da proteção do “jardim”, também 
fala na missão humana de “dominar a Terra”. 
Esta frase já serviu de motivo para responsa-
bilizar o pensamento judaico-cristão, matriz 
da civilização ocidental, pela degradação da 
natureza, e não só pelo progresso técnico, que 
caracterizam essa civilização. Podemos, po-
rém, atribuir essa responsabilidade não ao an-
tropocentrismo bíblico, mas, antes, ao antro-
pocentrismo moderno, que, sob o pretexto de 
uma pretensa emancipação do ser humano, 
coloca este no lugar de Deus, desvinculado de 
leis por Ele, direta ou indirectamente, ditadas.
Francisco tem sublinhado que o “domínio” a 
que se refere o Génesis não é um “cheque em 
branco” para o arbítrio, nem o de um dés-
pota que não presta contas a ninguém, nem 
ao próprio Deus. É o de um administrador 
prudente, que deve prestar essas contas. Os 
pecados do egoísmo e da ganância desvir-
tuam esse mandato e fazem do ser humano 
um predador. Esses pecados levam à destrui-
ção da harmonia da criação, tal como levam 
à exploração dos seres humanos mais frágeis.
São João Paulo II, num seu discurso de 17 

de janeiro de 2001 (e também na encíclica 
Laborem exercens, sobre o trabalho humano), 
a propósito desse “domínio” afirmou que o 
ser humano (criado “à imagem e semelhança 
de Deus”) deve agir como delegado (ou “mi-
nistro”) do próprio Deus, e que o trabalho 
humano deve ser encarado como uma con-
tinuação da obra da criação. O trabalho hu-
mano deve, por isso, desenvolver a harmonia 
inscrita na criação, e não destruí-la.
Nesta visão, a criação não é algo de perfei-
to, acabado, estático e intocável (como se 
fosse divinizada, numa visão panteísta). Ao 
ser humano cabe combater o que ela possa 
ter de hostil (quando é fonte de doenças) e 
aperfeiçoá-la desenvolvendo as suas poten-

Pedro Vaz Patto

Em paz com a criação e com o Criador

bilidade de se ser coisa diferente daquilo que 
o destino prescrevera. De lhe fazer frente e, 
assim, de dele se libertar. Não espanta, por-
tanto, que tenha sido aí, ao teatro e à máscara, 
que o cristianismo tenha recorrido para dizer 
algo de si. Sob o imperativo de se traduzir, 
foi à máscara grega que recorreu para inven-
tar a noção de pessoa. Esta, em primeiro 
lugar, para dizer a liberdade substancial: 
Deus. Depois, para dizer o que, segundo o 
Evangelho, é a vida: liberdade só possível 
no amor. Para dizer o que somos nós: pes-
soas, ou seja, relações. Talvez precisemos 
de voltar a olhar para a máscara sob este 
outro ângulo. Não apenas para a suportar-
mos no dia-a-dia, mas, sobretudo, para re-
cordarmos quem somos. Mesmo que seja 
à custa de uma experiência tão paradoxal.

As máscaras sempre disseram muito sobre 
nós. Elas são artefactos antigos. Tão antigos 
quanto o somos nós. As máscaras sempre 
estiveram associadas a importantes áreas da 
actividade humana. O seu uso disseminou-
-se em contextos religiosos, dando forma e 
presença às divindades veneradas. Enquanto 
objectos rituais, elas vêm também fazendo 
parte integrante das grandes celebrações e in-
terrogações da vida. Talvez o teatro seja dis-
so a expressão mais eloquente. Elas tornam 
possível experimentar um mundo diferente, 
nem que seja de forma pontual, no palco ou 
rua. Na festa romana de Saturnalia, o uso da 
máscara tornava possível uma suspensão da 
ordem social. Escravos e senhores trocavam 
de papéis. Este é apenas um de muitos exem-
plos possíveis. Carnavais e bailes de máscaras 
prolongam até hoje essa sua antiga função. 
Elas materializam o arquétipo da beleza, mas 
também do grotesco. São igualmente objectos 
protectores, desde logo na guerra ou no des-
porto. Mais fundo do que isso, são objectos 
protectores da própria identidade e intimida-
de. Já no passado, eram objectos terapêuticos, 
em sociedades profundamente marcadas por 
mentalidades mágicas, pelo rito e pelo mis-

tério. O mundo das máscaras não é apenas o 
da figuração da nossa realidade. É também o 
da sua transformação. É espaço aberto para 
pensar outros mundos. Em tudo isso, campo 
largo para reflectirmos sobre quem somos e 
podemos ser. Nos seus múltiplos usos e senti-
dos, as máscaras são, no fundo, declinações de 
uma pergunta que em nós nunca se silencia: 
o que significa ser humano?
O presente contexto pandémico deu novo 
protagonismo à máscara. Não importa com 
que espírito a usemos, seja de forma convicta 
ou seja de forma contrariada. Elas marcam o 
nosso dia-a-dia e marcarão a nossa memória 
destes dias. Elas servem de protecção, mas 
surgem-nos como uma imposição. São um 
desconforto trazido no rosto. Uma barreira 
na nossa comunicação, para a necessidade 
de nos dizermos e de nos escutarmos. Um 
encobrimento que só permite aceder a 
meios rostos. Assim revelamo-nos apenas 
e só pela metade. Não admira, pois, que 
nos libertemos destas máscaras sempre e 
logo que possamos. Não admira, pois, que 
a ideia de máscara tenha também na nossa 
cultura uma carga negativa e pesada. Não 
usar máscaras é, neste sentido, sinónimo 

de verdade, transparência e integridade.
Mas a história é uma mestra infinita. Mostra-
-nos que a questão é ainda mais complexa do 
que isto. Paradoxalmente, a máscara, aquilo 
que hoje experimentamos como prisão, foi 
aquilo que noutros contextos tornou possível 
a liberdade. Mais ainda, que transformou a 
nossa identidade e esteve na base de um dos 
maiores contributos do cristianismo à cultura. 
Para os velhos gregos, a vida era um jogo mais 
ou menos determinado. O destino regia tudo 
e todos, humanos e inclusivamente deuses. 
Inflexível, dele ninguém escaparia. Mas havia 
um lugar onde o destino era abertamente de-
safiado: o teatro. A máscara usada pelo actor 
era mais que mero adorno. Ela fazia nascer 
personagens e, assim, outras possibilidades 
de vida, outras teias de relação. Era a possi-

Pe. Alexandre Palma 

Máscaras
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‘A Caridade na Missão Evangelizadora da Igreja’ 
Escola de Leigos, do IDFC - Instituto Diocesano da Formação Cristã, vai promover 
nas quartas-feiras do mês de outubro (dias 7, 14, 21 e 28), sempre às 21h00, este 
Curso Específico, que vai ser realizado online, com o formador Juan Ambrósio  
(informações 916209919 ou escola.leigos@patriarcado-lisboa.pt)

Igreja de São Tomás de Aquino
Uma ‘via cruxis’
mundial
O Bispo Auxiliar de Lisboa D. Améri-
co Aguiar abençoou, a 26 de setembro, a 
‘via cruxis’ da pintora Ilda David, na igreja 
paroquial de São Tomás de Aquino, em 
Lisboa, que é feita com pedras de todo o 
mundo. “Utilizando a mesma técnica dos 
painéis do presbitério, Ilda David coloca 
lado a lado pequenas tesselas de diferentes 
cores, que constroem as imagens alusivas 
às 14 estações com as personagens, os ges-
tos e os objetos da via sacra e que são os 
elementos principais de cada painel”, frisa 
um comunicado, destacando “uma inova-
ção técnica”: “a colagem, a sobreposição de 
pedra na pedra, que dá uma dimensão de 
profundidade ao painel”.

Dia 8, na Portela
Patriarca encontra-se com 
os diáconos permanentes
Os diáconos permanentes da diocese 
iniciam, no dia 8 de outubro, os en-
contros habituais e vão contar com a 
presença do Cardeal-Patriarca de Lisboa,  
D. Manuel Clemente, que vai “apresen-
tar a carta pastoral e os seus desafios para 
o presente ano pastoral”, segundo uma 
carta. “Dada a situação de pandemia e as 
suas restrições não teremos a celebração 
da Eucaristia e o jantar, mas somente o 
encontro, que será no auditório da paró-
quia de Cristo Rei da Portela, às 21h30”, 
acrescenta a nota, anunciando igualmente 
“uma singela homenagem de agradeci-
mento ao diácono Armando Dilão pelo 
seu serviço dedicado de coordenação”.

Dedicado por D. Manuel
Igreja de Santa Isabel
tem novo altar
O Cardeal-Patriarca benzeu e dedicou o 
novo altar da Igreja de Santa Isabel, em Lis-
boa. A celebração presidida por D. Manuel 
Clemente teve lugar no dia 24 de setembro, 
na Missa das 19h00, e foi concelebrada, en-
tre outros sacerdotes, pelo pároco, padre José 
Manuel Pereira de Almeida.
Recorde-se que esta paróquia da cida-
de foi distinguida, recentemente com o 
Prémio Maria Tereza e Vasco Vilalva, da 
Gulbenkian, pelo projeto de conservação e 
restauro. O júri destacou “a espetacularidade 
e requinte estético do projeto de pintura” de 
Michael Biberstein, que cobre a totalidade 
da abóbada da igreja, conhecido por ‘Céu 
de Santa Isabel’.

Curso
Patriarcado propõe ‘À
Descoberta da Bíblia’
O Patriarcado de Lisboa, através do IDFC 
– Instituto Diocesano da Formação Cristã, 
propõe o curso ‘À Descoberta da Bíblia’, em 
regime e-Learning (ou seja, apenas onli-
ne), organizado em parceria com a Editora 
Paulinas, e que visa “proporcionar uma for-
mação elementar de base sobre a Sagrada 
Escritura”. “Ao longo do curso poderá en-
contrar resposta a perguntas como: quem 
escreveu a Bíblia? Por que razão este livro é 
tão importante para a humanidade? Quais 
os livros que a compõem e quando foram 
escritos? Como descobrir em que época 
determinado texto bíblico foi escrito?”, re-
fere um comunicado, apontado o dia 12 de 
outubro para início da formação.

No Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, o 
Cardeal-Patriarca de Lisboa reconheceu a comple-
xidade do problema que faz com que, diariamente, 
cheguem “à porta da Europa muitas pessoas à pro-
cura daquilo que não têm”, e exortou os cristãos a 

fazerem mais, seguindo o exemplo de Cristo.

Na bênção e inauguração da nova sede do 
Agrupamento 1354 - São Julião da Barra,  
em Oeiras, o Cardeal-Patriarca, D. Manuel  
Clemente, lembrou que a sede dos escu-
teiros é, em primeiro lugar, o campo.

Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, na BuracaEscuteiros de São Julião da Barra têm nova sede

“Quando os acolhemos, é o próprio
Cristo que acolhemos”

Essência do escutismo é uma vida
de ar livre e de serviço

“Cristo está à nossa espera, precisamente 
onde veio ao nosso encontro: nos outros, nos 
mais pobres, nos mais pequenos, nos mais 
desamparados. Quando nós os acolhemos, 
é o próprio Cristo que acolhemos. E isto é 
a maior conversão que nós temos que fazer, 
porque isto acontece todos os dias”, apontou 
D. Manuel Clemente, na homilia da Missa 
do passado Domingo, 27 de setembro, que 
assinalou o Dia Mundial do Migrante e do 
Refugiado. Na Paróquia da Buraca, na Vi-
gararia da Amadora, o Cardeal-Patriarca re-
feriu que o facto de chegaram, todos os dias, 
“à porta da Europa, muitas pessoas à procura 
daquilo que não têm, infelizmente, nas suas 
terras”, e as dificuldades na sua integração 
são “um problema muito grande”, e afirmou 
que “é preciso fazer muito mais”.
A escolha das paróquias da Buraca e da Da-
maia, na periferia da cidade de Lisboa, para 

O 26 de setembro foi “um dia histórico” para 
este agrupamento de escuteiros. “O projeto, 
que tem vindo a acompanhar o desenvol-
vimento do Agrupamento, que celebra em 
2021 o seu 10º aniversário, foi agora concre-
tizado sob a forma de um edifício de madei-
ra, um espaço capaz de acolher não só o seu 
efetivo, mas toda a comunidade envolvente”, 
salienta um comunicado. 
A inauguração foi precedida por uma Missa 
de ação de graças, presidida pelo Cardeal-
-Patriarca, D. Manuel Clemente, na igreja 
de São Julião da Barra, que teve “transmis-
são em direto e por meios digitais para as 
mais de mil pessoas que estavam a acom-
panhar o 1354 neste dia histórico”. “No fi-
nal da celebração, um dos momentos mais 
marcantes do dia foi a atribuição da Cruz 
de São Jorge de 1ª classe (ouro) ao Chefe 
de Agrupamento, Ricardo Maia e Moura”, 
destaca a nota.

assinalar este Dia Mundial do Migrante e 
do Refugiado pretendeu lembrar todos os 
que, há 60, 70 anos – quando naquela zona 
ainda “existiam campos de cultivo” –, dei-
xaram as suas origens, em Portugal e Áfri-
ca, para ali procurarem “um melhor futuro 
para todos”. “Este é um bom local para nós 
sermos cristãos a sério, para nós aprender-
mos que este mundo que Deus nos oferece 
é um mundo de todos para todos!”, exortou 
o Cardeal-Patriarca à comunidade paroquial 
da Buraca.
texto e fotos por Filipe Teixeira

Da igreja de São Julião seguiu um pequeno 
grupo, em cortejo solene, para a nova sede, 
localizada no bairro da Medrosa, em Oeiras. 
“A bênção foi dada pelo Cardeal-Patriarca, 
que salientou que a essência do escutismo é 
uma vida de ar livre e de serviço e que a sede 
de escuteiros é, em primeiro lugar, o campo”, 
frisa a nota, sublinhando que “a inauguração 
oficial foi realizada pelo Presidente da Câ-
mara Municipal de Oeiras e pelo Secretário 
Nacional do CNE para o Ambiente e Sus-
tentabilidade, que juntos descerram a placa 
que assinala o momento”.
fotos por Francisco Silva
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No ano pastoral em que, no Patriar-
cado de Lisboa se procurou ‘Sair com 
Cristo ao encontro de todas as perife-
rias’ (CSL n.º 53), a Cáritas Diocesa-
na de Lisboa (CDL) deu “prioridade” 
às “situações mais graves de pobreza e 
exclusão social”, registou um aumento 
das doações (454 961€, em 2019, face 
a 235 194€, em 2018) e procurou “es-
tabelecer e aprofundar as relações com 
as paróquias”, sublinhando que “a ca-
ridade se exerce na proximidade e que 
esta só é possível através das comuni-
dades paroquiais”, aponta o ‘Relatório 
de Atividades’.
No documento anual da instituição 
diocesana, a direção da CDL descre-
ve que a atividade foi desenvolvida de 
acordo duas linhas de ação. Na pri-
meira, referente às atividades estabele-
cidas para as várias valências existentes 
(ver caixas), a CDL destaca o processo 
de transferência da valência da Creche 
Cáritas para o Centro Social Paroquial 
de Carnide (CSPC), que só ficou con-
cluído em setembro de 2020 devido a 
atrasos na resposta da Segurança So-
cial. Esta transferência visou “reforçar 
o serviço prestado pelo CSPC que, 
por já dispor de creche, irá aumentar 
a sua capacidade de resposta e de efi-
ciência pelas sinergias geradas” e asse-
gurar “uma continuidade” na prestação 
do serviço às crianças que passam para 
outras valências, aponta o documen-
to. Ainda na primeira linha de ação, 
o ‘Relatório de Atividades’ destaca a 
criação do ‘Apoio Cáritas Lisboa’, que 
pretendeu “aumentar a efetividade e 
eficácia dos apoios concedidos” às pa-

róquias da Diocese de Lisboa, após a 
extinção do projeto ‘Igreja Solidária’.
A segunda linha de ação da CDL, du-
rante o ano 2019, visou desenvolver 
iniciativas que contribuíssem para o 
“estabelecimento e aprofundamento 
de relações com as paróquias da dio-
cese”, contribuindo igualmente para a 
preparação das ‘Semanas da Caridade’, 
em algumas paróquias e/ou vigararias. 
“Estes contactos visaram a criação de 
condições para, nalguns casos, capaci-
tar os grupos de ação social, noutros 
apoiando a dinamização do pilar da 
pastoral caritativa, noutros ainda, pro-
movendo o aprofundamento do rela-
cionamento para aumentar a eficácia e 
eficiência dos apoios da CDL às pa-
róquias”, destaca o relatório, que, pela 

primeira vez, contém uma descrição 
das atividades desenvolvidas pelas Cá-
ritas Paroquiais.
Para a concretização destas ações, a di-
reção da CDL destaca ainda a impor-
tância do valor de donativos recebidos 
(748 970€) e atesta que “tudo foi feito 
para melhorar os canais de apoio aos 
necessitados”. “A CDL continua a me-
recer a confiança de muitos generosos 
dadores”, assegura a direção da insti-
tuição de solidariedade do Patriarcado 
de Lisboa.

MEIO MILHÃO DE EUROS EM APOIOS
O ‘Relatório de Atividades’ da Cáritas Diocesana de Lisboa, referente ao ano 2019, revela que foram 
concedidos 454 961€ em apoios a famílias e instituições de solidariedade. O documento, a que o 
Jornal VOZ DA VERDADE teve acesso, destaca ainda o aprofundamento da proximidade com as  
paróquias, impulsionado pelo tema do ano pastoral 2019-2020, dedicado à caridade.
texto por Filipe Teixeira; fotos por D.R. e CDL

‘Relatório de Atividades 2019’ da Cáritas Diocesana de Lisboa

O ‘Relatório de Atividades 
2019’ da CDL vai estar 
disponível brevemente em 
www.caritaslisboa.pt

DONATIVOS RECEBIDOS (748 970€)

• Parte da herança de Cândida Dias: 534 209€ 
(natureza extraordinária); 

• Projeto Cooperativa Esperança: 108 76€;
• Beneméritos amigos da CDL: 

- Diretamente: 53 250€;
- Consignação 0,5% IRS: 32 166€; 

• Peditório Anual: 16 529€.

APOIOS CONCEDIDOS (454 961€)

• Casa do Gaiato: 129 mil euros; 
• Centro Comunitário Paroquial da Ramada: 105 mil euros;
• Paróquias (incluindo centros paroquiais): 84 936€; 
• Famílias comVida, Porta do Mais, Casa Abrigo de Alcobaça e Comunidade Vida e Paz (entre outros): + de 26 mil euros; 
• Cáritas Diocesana de Portalegre no apoio às vítimas dos incêndios: 25 mil euros;
• Apoios sociais a populações carenciadas por toda a diocese de Lisboa através das autarquias: 21 362€;
• Em espécie: 30 270€.

GABINETE DE AÇÃO 
SOCIAL (GAS)
O GAS desenvolve o seu trabalho em 
quatro eixos: Atendimento Social, 
Apoio Cáritas Lisboa, Acompanha-
mento às paróquias e Formação de 
Agentes da Pastoral Social. Em 2019, o 
GAS realizou 1632 atendimentos so-
ciais, correspondendo a 462 famílias, 
das quais 253 pela primeira vez. Atra-
vés do projeto Apoio Cáritas Lisboa, 
foram aprovados 86 pedidos de famí-
lias acompanhadas por 36 paróquias, 
com destaque para as questões rela-
cionadas com o pagamento de rendas 
de habitação.

CLAIM CASCAIS
O Centro Local de Apoio à Integração 
de Migrantes (CLAIM), em Cascais, at-
endeu, em 2019, 592 pessoas imigran-
tes, provenientes de 22 nacionali-
dades. Nesta valência, a CDL procurou 
dar respostas em conjunto com a rede 
local de parceiros, que é composta por 
35 entidades, destacando-se o apoio 
na regularização da situação de per-
manência em território nacional.

  O Bispo Auxiliar de Lisboa D. Américo Aguiar, que acompanha a Pastoral Social 
na diocese, num encontro com a direção da Cáritas Diocesana de Lisboa
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LOJA SOLIDÁRIA
Em Campolide, a Loja Solidária fez 406 
atendimentos, abrangendo cerca de 
1281 pessoas. O fluxo foi semelhante 
ao ano anterior, tendo registado um 
aumento de utentes de nacionalidade 
brasileira e venezuelana. Ali, encontr-
aram vestuário, artigos para a casa, 
artigos para bebé, entre outros. 
Houve igualmente um aumento de 
doações na própria loja e também foi 
possível contar com o voluntariado de 
três estudantes franceses, da Ro-
chelle Business School.

CRECHE CÁRITAS
O ano de 2019 marca o início da trans-
ferência desta valência para o Centro 
Social Paroquial de Carnide. Da ex-
periência adquirida ao longo dos anos, 
os responsáveis destacam o “contacto”, 
o “cuidado”, a “partilha diária com cada 
família”, bem como a realização de di-
versas atividades que valorizaram “o 
contacto com a comunidade envolven-
te e a exploração do espaço exterior”.

LAR DA BAFUREIRA
‘Uma equipa, numa união, um só cora-
ção’ – é este o lema dos 31 colabora-
dores e 7 voluntários regulares – que 
garantem a assistência aos 51 residen-
tes neste lar, na Parede, em Cascais –, 
e que veem na família de cada utente 
a “verdadeira âncora” dos seus trabal-
hos. As parecerias com a comunidade 
circundante ao lar “foram muito im-
portantes” e, pela primeira vez, o lar 
apresentou dois projetos no Orçamen-
to Participativo de Cascais, conseguin-
do assim o melhoramento do percurso 
no acesso à praia da Parede.

PROJETOS, CAMPANHAS, 
PARCERIAS
A CDL participou no inquérito 
‘Cáritas Visão 360º’, tendo em vis-
ta saber o que as pessoas pensam 
da instituição. Foi também consti-
tuído um coordenador diocesano, 
em cada diocese, para as emergên-
cias, e estabelecidos contactos, de 
âmbito nacional e local, com a Pro-
teção Civil. Nas campanhas de 
2019, a CDL destaca a ‘Jornada do 
Medicamento’; a ‘Mala da Partilha’ 
– uma iniciativa nacional a favor 
dos migrantes e refugiados; e a 
campanha ‘10 Milhões de Estre-
las’, que vendeu 7480 velas. 
Foram também realizadas parce-
rias que visaram a recolha de ali-
mentos e bens, especialmente na 
época de Natal.
O projeto ‘Famílias comVida’ regis-
tou um aumento de 13 orientado-
res, ficando prevista a abertura de 
um ponto de acolhimento num 
colégio católico e outro na paróquia 
de Alenquer, a juntar aos outros 
pontos de acolhimento que já es-
tavam previstos. No ano 2019, este 
projeto adquiriu o estatuto de 
fundação, garantindo assim maior 
autonomia.
O ‘Projeto Amigo’, que resulta de 
uma pareceria entre a CDL e o ‘Pro-
jeto Cooperativa Esperança’, dedi-
cado à recolha e triagem de roupa 
nos contentores amarelos, localiza-
dos pela diocese, apesar de assina-
lar uma quebra na quantidade de 
roupa recolhida durante 2019, con-
seguiu recolher 1879,46 toneladas 
de roupa e garantir 108 761€ a fa-
vor do Apoio Cáritas Lisboa.

SEMANA NACIONAL 
CÁRITAS
A paróquia de Camarate, na Vigararia 
de Sacavém, recebeu a Semana Nacio-
nal Cáritas 2019. O programa contou 
com um encontro com turmas do 
agrupamento de escolas e outras ini-
ciativas que culminaram com uma 
caminhada, a partir do Bairro da Torre 
até à igreja paroquial. Nessa atividade, 
que contou com cerca de 200 partici-
pantes, registou-se a “união e a co-
laboração entre todos” os habitantes, 
muitos provenientes de bairros com 
carências sociais. 

FORMAÇÃO
O ‘Programa +próximo’ continuou a 
contribuir para a “mobilização” e 
“contínua formação” dos voluntári-
os da CDL. Foram organizadas, a 
nível diocesano, várias sessões for-
mativas. De âmbito nacional, existiu 
um encontro para coordenadores 
diocesanos e formadores do próprio 
programa. O Turcifal recebeu uma 
formação para colaboradores, ori-
entada pelo Cardeal-Patriarca de 
Lisboa, com foco no tema “ir em 
missão ao encontro de todas as per-
iferias”. A CDL também participou, 
em Milão, num encontro promovido 
pela Caritas Europa.

VOLUNTARIADO
A CDL acolheu, pelo quarto ano con-
secutivo, a missão humanitária de três 
estudantes franceses da Rochelle 
Business School que, durante doze se-
manas, apoiaram algumas valências. O 
intercâmbio com a Cáritas da Alsácia 
possibilitou, pela primeira vez, a parti-
da de cinco jovens da Diocese de Lis-
boa para uma ação de voluntariado 
naquela região francesa.
O relatório assinala ainda a participa-
ção da CDL na Feira de Voluntariado 
da Universidade Católica Portuguesa e 
destaca a importância do “trabalho 
continuado e generoso” dos volun-
tários que realizam o peditório anual.

CÁRITAS PAROQUIAIS 
Pela primeira vez, o Relatório de Ativi-
dades da CDL dedica uma secção às 
iniciativas das Cáritas Paroquiais. No 
documento, é referido que, em 2019, 
as ações junto das paróquias foram 
orientadas para o “acompanhamento e 
incentivo à criação de novas Cáritas 
paroquiais”, resultando assim na cria-
ção da Cáritas Paroquial de Oeiras, da 
Interparoquial dos Tojais e na de Fama-
licão da Nazaré. Foi também dado de-
staque pela direção da CDL à reflexão 
e preparação de iniciativas que resulta-
ram do tema do ano pastoral dedicado 
à caridade.

“A Cáritas ajudou-me a que não me faltasse 
nada. Melhorou muito a minha vida. Se não 
fosse o seu apoio, não sei como conseguíamos, eu 
e o meu marido, que também trabalha muito. 
Hoje sou eu, como colaboradora, quem a apre-
senta a outras pessoas em dificuldade. Estou 
grata. Obrigada!” 
Imigrante do Brasil |  
Cáritas Paroquial de Vila Franca de Xira

“Quando tinha 12 anos tive de deixar a escola lá na Guiné, porque deixei 
de conseguir ler. Via muito mal e a minha mãe tirou-me da escola. Segui 
a minha vida quase sem saber ler e escrever. Casei, vieram os filhos, tra-
balhei, mas ficou sempre o desgosto de não ter estudado como as minhas 
amigas e de não saber ler e escrever. Quando vim para Portugal fui ao 
médico. Hoje tenho óculos e vejo bem! Quando soube destas aulas, vim 
logo (venho nas minhas folgas) e estou muito contente, pois consegui 
realizar o meu sonho de aprender a ler e escrever. Mesmo aos 50 anos!” 
Imigrante da Guiné-Bissau | CLAIM Cascais
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No dia 19 de setembro, realizámos o 
primeiro “Poço”, um dia de retiro de si-
lêncio ao ar livre, para todas as idades e 
para todos os estados de vida. Este pri-

Poço de setembro
meiro “Poço” realizou-se em plena Ser-
ra de Sintra, e contou ainda com uma 
visita ao Convento dos Capuchos. Par-
ticiparam 21 pessoas que, acompanha-

das pelas reflexões do Pe. Rui Pedro, 
puderam assim parar nas suas rotinas 
habituais, e escutarem a voz de Deus ao 
longo deste dia de caminho.

Sector de Animação Vocacional
Email: vocacoesxpto@gmail.com 

Site: www.vocacoesxpto.net

AGENDA

o8/ Vocações 

- 1, 8, 15, 22, 29 de outubro: Terço das Missões (online) – mais 
info em http://vocacoes.patriarcado-lisboa.pt
- 17 de outubro: Poço
- 20 de outubro: Terça.com Namorados
- 25 de outubro: Encontro Vocacional para Universitários (para 
rapazes do 12o ano e universitários no Seminário de Caparide) 
– mais info em http://seminarios.patriarcado-lisboa.pt

No dia 26 de setembro, realizou-se na 
Quinta das Tílias, o Encontro dos Anima-
dores Paroquiais Vocacionais. Participaram 
11 animadores que ficaram a conhecer a 
equipa, a agenda e a missão deste Setor 
de Animação Vocacional. Uma missão que 
é assim partilhada com estes animadores 
que, no concreto das suas paróquias e nos 
movimentos ou casas religiosas a que per-
tencem, procuram desempenhar da melhor 
forma para que o desafio vocacional chegue 
a todas as comunidades da nossa diocese.
A estes animadores foi-lhes pedido que re-
zem pelas vocações e divulguem as ativi-
dades vocacionais que vão sendo propos-
tas pelo Setor Vocacional, pelos seminários 
diocesanos e casas religiosas presentes na 
Diocese. A sua missão traduz-se também 
nos convites e nas provocações vocacionais 
que, em diálogo com os respetivos párocos, 
são chamados a fazer nas suas comunida-
des locais. O Senhor não cessa de chamar 
trabalhadores para a sua seara e precisa da 
voz e do exemplo de pessoas concretas para 
desafiar outros a segui-l’O.

Encontro dos Animadores 
Paroquiais Vocacionais

Todas as quintas do mês de outubro vamos rezar o Terço (online), pedindo 
a Deus que continue a chamar raparigas e rapazes, mulheres e homens, para 
levarem a Evangelho a todos aqueles que ainda não o conhecem. Rezaremos 
também por todos os missionários e missionárias que vivem na sua própria vida 
esta missão de chegar a todas as periferias da humanidade. O link para partici-
par neste Terço está disponível em http://vocacoes.patriarcado-lisboa.pt

O próximo “Poço” está já 
agendado para o dia 17 
de outubro e as inscri-
ções estão já disponíveis 
em vocacoes.patriarcado-

-lisboa.pt/poco
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Roma /09com Aura Miguel
Jornalista da Rádio Renascença, 
à conversa com Diogo Paiva Brandão

1. O Papa dedicou uma Carta Apostó-
lica a São Jerónimo, com o título ‘Scrip-
turae Sacrae Affectus’, onde valoriza a sa-
bedoria do santo, no XVI centenário da 
sua morte. “Verdadeiramente Jerónimo é 
a ‘Biblioteca de Cristo’, uma biblioteca 
perene que, passados dezasseis séculos, 
continua a ensinar-nos o que significa 
o amor de Cristo, um amor inseparável 
do encontro com a sua Palavra”, lê-se na 
Carta Apostólica do Papa.
Francisco recorda o grande amor do santo 
pela Sagrada Escritura. “O afeto à Sagrada 
Escritura, um terno e vivo amor à Pala-
vra de Deus escrita é a herança que São 
Jerónimo, com a sua vida e as suas obras, 
deixou à Igreja. Tais expressões, tiradas da 
memória litúrgica do Santo, dão-nos uma 
chave de leitura indispensável para conhe-
cermos, no XVI centenário da morte, a 
sua figura saliente na história da Igreja e o 
seu grande amor a Cristo”, salienta.
“Para uma plena compreensão da perso-
nalidade de São Jerónimo – explica o Papa 
– é necessário combinar duas dimensões 
características da sua existência: por um 
lado, a consagração absoluta e rigorosa a 
Deus, renunciando a qualquer satisfação 
humana, por amor de Cristo crucificado 
(cf. 1 Cor 2, 2; Flp 3, 8.10); por outro, o 
empenho assíduo no estudo, visando ex-
clusivamente uma compreensão cada vez 
maior do mistério do Senhor. É precisa-
mente este duplo testemunho, admiravel-
mente oferecido por São Jerónimo, que se 
propõe como modelo, antes de tudo, para 
os monges, a fim de encorajar quem vive 
de ascese e oração a dedicar-se ao labor 
assíduo da pesquisa e do pensamento; e, 
depois, para os estudiosos a fim de se re-

cordarem que o conhecimento só é válido 
religiosamente se estiver fundado no amor 
exclusivo a Deus, no despojamento de 
toda a ambição humana e de toda a aspi-
ração mundana”.
São Jerónimo conseguiu ‘inculturar’ a 
Bíblia na língua e cultura latinas, por 
isso o Papa valoriza o seu trabalho de 
tradução como “um paradigma perma-
nente para a ação missionária da Igreja”, 
com vestígios “bem visíveis e o seu con-
teúdo simbólico e rico de imagens, tor-
nando-se um elemento criador de cultu-
ra”. Nesta Carta, Francisco elogia ainda 
São Jerónimo, que “não poupou esforços 
para enriquecer a sua biblioteca, vendo 
nela um laboratório indispensável para 
a compreensão da fé e para a vida es-
piritual; e, nisto, constitui um exemplo 
admirável também para o presente”.

2. O Papa não quer regressar à fami-
gerada “normalidade”, uma vez que tal 
normalidade, como nos evidenciou a pan-
demia, estava “doente de injustiças, desi-
gualdades e degradação ambiental”. Na 
audiência geral desta quarta-feira, 30 de 
setembro, Francisco defendeu uma outra 
normalidade, “marcada pela partilha e pela 
solidariedade”, que ajude a “construir uma 
sociedade participativa muito mais resis-
tente a qualquer tipo de vírus”. Por isso, 
“para sairmos da pandemia, temos que 
encontrar a cura, não só para o coronaví-
rus, como para os grandes ‘vírus’ humanos 
e socioeconómicos”. E acrescenta: “Um 
pequeno vírus continua a causar feridas 
profundas e desmascarou as nossas vul-
nerabilidades físicas, sociais e espirituais; 
despertou a grande desigualdade que rei-

na no mundo: desigualdade de oportuni-
dades, de bens, de acesso aos cuidados mé-
dicos, de tecnologia, e assim por diante”.
Preocupado com estas injustiças, o Papa 
considera-as como “obra do homem, pois 
proveem de um modelo de crescimento 
desligado dos valores mais profundos. E 
isto fez com que muitas pessoas perdes-
sem a esperança, aumentando a incer-
teza e a angústia”. Por isso, “temos que 
trabalhar urgentemente para gerar boas 
políticas, para conceber sistemas de orga-
nização social que recompensem a parti-
cipação, o cuidado e a generosidade, e não 
a indiferença, a exploração e os interesses 
particulares”. O Papa Francisco defendeu 
que “uma sociedade solidária e equitativa 
é uma sociedade mais saudável. Uma so-
ciedade participativa – onde os “últimos” 
são considerados como os “primeiros” – 
fortalece a comunhão. “Uma sociedade 
onde a diversidade é respeitada é muito 
mais resistente a qualquer tipo de vírus”, 
garantiu.

3. ‘«Vinde e vede» - Comunicar ao 
encontro das pessoas como e onde es-
tão’ é o tema escolhido pelo Papa para 
o Dia Mundial das Comunicações So-
ciais do próximo ano. Francisco recorda 
que “o anúncio cristão, antes das pala-
vras, é feito de olhares, testemunhos, 
experiências, encontros, proximidade. 
Numa palavra, vida”.
Para enquadrar o tema da 55.ª Mensa-
gem do Santo Padre, que se assinala em 
maio de 2021, o comunicado da Santa Sé 
informa que “na mudança de época que 
vivemos, e num tempo que nos obriga ao 
distanciamento social devido à pandemia, 

a comunicação pode possibilitar a proxi-
midade necessária para reconhecer o es-
sencial e compreender verdadeiramente o 
sentido das coisas”.

4. O Papa assinalou, no passado Do-
mingo, no Vaticano, o Dia Mundial do 
Turismo, destacando que a pandemia 
atingiu “duramente este sector, tão impor-
tante para muitos países”. “Dirijo um en-
corajamento a todos os que trabalham no 
turismo, em particular às pequenas em-
presas familiares e aos jovens. Espero que 
todos possam, quanto antes, ultrapassar as 
atuais dificuldades”, disse, após a recitação 
da oração do Angelus, na Praça de São 
Pedro, no dia 27 de setembro.

5. O Papa apelou ao desarmamen-
to nuclear e alertou para a “erosão do 
multilateralismo”, numa intervenção em 
vídeo para a 75.ª Assembleia Geral das 
Nações Unidas, a decorrer em Nova Ior-
que. Francisco defendeu que a pandemia 
obriga a uma “mudança de rumo” a nível 
global. “Temos de perguntar-nos se as 
principais ameaças à paz e à segurança, 
como a pobreza, epidemias e terrorismo, 
entre outras, podem ser efetivamente 
enfrentadas quando a corrida armamen-
tista, incluindo às armas nucleares, con-
tinua a desperdiçar recursos preciosos”, 
referiu Francisco, numa intervenção em 
espanhol, no dia 25 de setembro.
O Papa lamentou ainda o “clima de des-
confiança existente” no cenário global, 
convidando os responsáveis políticos a 
“apoiar os principais instrumentos jurídi-
cos internacionais de desarmamento, não 
proliferação e proibição nuclear”.

1. 2. 4.

5.

3. 

O Papa Francisco dedicou uma Carta Apostólica a São Jerónimo. Na semana em que falou de uma realidade sem “vírus socioe-
conómicos”, o Papa apresentou o tema para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, desejou a rápida recuperação do turis-
mo “duramente” atingido pela pandemia e enviou uma mensagem vídeo para a 75.ª Assembleia Geral das Nações Unidas.

“Afeto à Sagrada Escritura é a herança que São Jerónimo deixou à Igreja”
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nha paróquia. Em 2017, tive que enter-
rar uma mulher que fora assassinada à 
noite, juntamente com os seus quatro fi-
lhos, em Táchira. Em 2018, na Paróquia 
de Tsonje, foram mais quatro pessoas, e 
em 2019, em Zunruk, outros sete jovens 
foram mortos em plena luz do dia en-
quanto jogavam à bola.”

Testemunhas do horror
São aldeias e vilas, às vezes pequenos lu-
gares apenas com meia dúzia de casas. Há 
sempre alguém, alguma família, que já tes-
temunhou pelo menos um ataque. O terror 
é geral. Ninguém se sente tranquilo em sí-
tio algum. “Os últimos ataques deixaram-
-nos a todos com medo. Sobretudo, com 
medo do desconhecido, porque não sabe-
mos quando ocorrerão os próximos ataques 
ou o que os causará…” Um medo que pa-
ralisa, que limita movimentos, que coloca 

uma comunidade inteira quase em prisão 
domiciliária. “Os nossos movimentos são 
limitados”, descreve o sacerdote. “Os nos-
sos fiéis não podem realizar as suas activi-
dades livremente. E depois, esta é a época 
das colheitas, mas agora ninguém se atreve 
a ir para os campos. Todos têm medo de se-
rem atacados. Por causa disso, as colheiras 
estão a definhar…”

Sentimento de orfandade
Os ataques têm visado as comunidades 
cristãs como se fossem um alvo. Como se 
as suas casas estivessem marcadas, como se 
os cristãos tivessem de ser abatidos, um por 
um. Agora, com os campos a serem aban-
donados também, sobra uma espécie de 
sentimento de orfandade. O mundo está 
a desabar. “É como se tivéssemos morrido 
por causa da nossa fé!” Não é fácil ser sa-
cerdote de uma comunidade sitiada, amea-

“Em menos de duas horas, os bandidos 
deixaram 17 jovens mortos, enquanto ou-
tros quatro acabariam por falecer a cami-
nho do hospital ou já mesmo no hospital.” 
Foi assim no dia 21 de Julho, na aldeia 
de Kukum Daji. O Padre Sam Ebute, da 
Sociedade de Missões Africanas, conta a 
história deste massacre com as palavras já 
anestesiadas pela rotina da violência e da 
morte. “Aconteceu por volta das 23:20, em 
Kukum Daji, que fica a cerca de dez mi-
nutos de carro de Karogo. Havia um en-
contro de jovens quando, de repente, se 
começaram a ouvir tiros e homens aos gri-
tos. Para os jovens, aquele era um cenário 
já familiar…” Vinte e um jovens perderam 
a vida naquela segunda-feira. Cerca de três 
dezenas ficaram feridos. Uns com mais 
gravidade do que outros. Todos, porém, di-
ficilmente irão esquecer os tiros, os gritos, 
o sangue, os corpos no chão já sem vida, 
cravejados de balas.

Violência descontrolada
O Padre Ebute diz que o massacre em 
Kukum Daji foi apenas um episódio na 
violência descontrolada de grupos armados 
na região norte da Nigéria. Várias aldeias 
e vilas já experimentaram o sabor amargo 
do terror, da impotência face aos militan-
tes do mal, como se as pessoas estivessem 
abandonadas à sua sorte. O Boko Haram, 
o grupo jihadista, é um dos principais res-
ponsáveis por esta onda de terror. Segun-
do as Nações Unidas, ao longo dos últimos 
dez anos, mais de 36 mil pessoas foram já 
assassinadas e mais de dois milhões tiveram 
de fugir, abandonando tudo o que tinham. 
São deslocados. São pessoas sem nada. 
Famílias enlutadas
O Padre Sam Ebute, responsável pela pro-
moção de vocações na diocese de Kafan-
chan, lembra, como num lamento, as vezes 
que já teve de enterrar os seus paroquianos 
vítimas da barbárie. Foi ordenado sacer-
dote em 2016. No ano seguinte, começou 
esse longo rosário de famílias enlutadas 
por criminosos e terroristas. “Há quatro 
anos enterro regularmente os fiéis de mi-

çada. O Padre Sam Ebute tenta fazer das 
fraquezas força para alimentar o seu povo 
com a esperança em tempos com menos 
violência e morte. “Tento estar disponível 
para todos eles, confortando-os, rezando 
com eles e encorajando-os a manterem a fé 
em Deus e em permanecerem firmes. Pro-
curo dar apoio espiritual, moral e material 
o melhor que posso.”

A fé tudo vitamina
Se a Igreja está presente, se o padre é um 
dos elementos da comunidade, o mesmo 
não se pode dizer das forças de segurança, 
do exército, da polícia, das autoridades. “O 
povo sente-se abandonado na sua dor”, diz 
o padre como num lamento. “O que torna 
tudo isto ainda mais difícil é o facto de o 
governo não tomar as medidas necessárias 
para conter a ameaça. Isso é o mais frus-
trante que se pode imaginar.” As aldeias e 
vilas cristãs no norte da Nigéria têm vindo 
a ser assoladas por ataques de homens ar-
mados que pertencem ao Boko Haram, um 
dos mais terríveis grupos terroristas da ac-
tualidade. Porém, além destes jihadistas, há 
também grupos de pastores muçulmanos, 
os fulani, que têm vindo a transformar-se 
numa ameaça muito concreta, e há ainda 
bandidos comuns, assaltantes, pessoas que 
matam sem escrúpulos. Ser sacerdote num 
ambiente assim é difícil, explica o Padre 
Sam Ebute à Fundação AIS. “É difícil pre-
gar o perdão, a reconciliação, a paz e o amor 
às pessoas cujos meios de subsistência fo-
ram roubados, que vêm a sua riqueza ser 
destruída por causa destes ataques…” É di-
fícil mas não é impossível. A fé é a vitamina 
que alimenta os dias deste padre habituado 
a sepultar os seus paroquianos vítimas do 
terror à solta na Nigéria. “Consolo-me que 
Deus está a ver tudo. O sangue destes már-
tires não será em vão...”

texto por Paulo Aido,
Fundação Ajuda à Igreja que Sofre

Nigéria: padre descreve violência extrema contra comunidades cristãs

Sangue de mártires
Os cristãos no norte da Nigéria sentem-se abandonados à sua sorte. Vítimas de grupos armados – desde  
os jihadistas do Boko Haram que matam sem escrúpulos, aos pastores fulani e aos bandidos comuns –,  
não estão a salvo em lugar nenhum. As autoridades não os defendem e o medo passou a fazer parte  
do dia-a-dia. O Padre Sam Ebute descreve-nos um ambiente de violência, mas também de coragem  
e de fé. “O sangue destes mártires não será em vão”, diz este sacerdote à Fundação AIS. 

www.fundacao-ais.pt | 217 544 000
  “Consolo-me que Deus está a ver tudo. O sangue destes 

mártires não será em vão”, diz o Padre Sam Ebute.
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Nunca foi tão fácil 
ganhar o céu
O livro ‘Nunca foi tão fácil ganhar o céu 
- Biografia espiritual São José Sánchez 
del Río’, da autoria do padre Ricardo 
Figueiredo, pároco de Óbidos, A-dos-
-Negros e Gaeiras, traça o perfil de um 
jovem, martirizado por oficiais do gover-
no mexicano por defender a fé, que foi 
canonizado em 16 de outubro de 2016, 
pelo Papa Francisco. “Pode parecer pre-
tensão querer esboçar o perfil espiritual 
de um jovem de catorze anos. Muitas 
vezes subvaloriza-se o interior espiritual 
das crianças. Mas para nós, cristãos, não 
pode ser assim: o próprio Jesus apresen-
tou uma criança como o modelo do ser 
cristão e das condições para entrar no 
Reino dos Céus. Assim sendo, podemos 
encontrar no perfil espiritual de São José 
Sánchez del Río não só o perfil de um 
mártir cristão mas também a maturida-
de própria de quem queira levar a sério o 
propósito de ser santo”, refere a sinopse, 
da obra publicada pela Paulus Editora.
Informações: https://paulus.pt/nunca-
-foi-tao-facil-ganhar-o-ceu

À PROCURA DA PALAVRA

DOMINGO XXVII COMUM
“Os vinhateiros, ao verem o filho, disseram entre si: 
‘Este é o herdeiro; matemo-lo e ficaremos com a sua herança’.”

Mt 21, 38

A vinha e o mundo pelo P. Vítor Gonçalves

SIGLAS | CEC - Cânticos de Entrada e Comunhão, vol. I-II, Secretariado Nacional de Liturgia | CN - Cantoral Nacional para a Liturgia, Secretariado Nacional de Liturgia – Serviço Nacional de Música Sacra, Fátima 2019.  | SR - Manuel Luís, Salmos Responsoriais 
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Não há parábola mais dura de Jesus con-
tra os chefes e dirigentes de Israel do que 
a dos “vinhateiros homicidas”. A ânsia de 
possuir, a vinha…, o povo…, o mundo..., 
cega aqueles que eram arrendatários. Até 
chegar à própria morte do herdeiro. E a 
parábola ganha asas para a realidade de 
todos os tempos em que a humanidade 
tenta “desapossar” Deus e proclamar-
-se “senhor do universo”. O que nos faz 
tão gananciosos e desejosos de possuir 
quando somos tão frágeis e voltamos 
nus ao seio da terra? Porque nos custa 
descobrir a alegria da partilha dos frutos 
por todos e saborear juntos aquilo que se 
guardamos apodrece e enferruja (até o 
próprio coração)?
Neste sábado e domingo em Assis, no 
lugar do túmulo do santo que reconhe-
ceu a fraternidade do mundo nas criatu-
ras amadas por Deus, e a quem o Papa 
Francisco “roubou” o nome para o seu 
pontificado, vai iniciar-se uma nova eta-
pa da sua vida. Ali ele nos oferecerá a sua 
terceira encíclica de que já conhecemos 
o título (“Fratelli tutti” - Todos irmãos) e 

traduzirá, certamente, uma síntese dos 
próximos desafios para a Igreja e o mun-
do que a pandemia veio também revelar. 
Mesmo com a expectativa da encíclica, 
penso que é importante não esquecer-
mos o outro apelo do Papa Francisco a 
reler e concretizar os apelos da “Lauda-
to si’”, sobre o cuidado da casa comum, 
agora que passam cinco anos do seu 
aparecimento. Como “o vinho que ga-
nha sabor com o tempo”, e em situação 
de fragilidade mundial pela pandemia, 
muitas das suas propostas se tornam 
essenciais para que “esta vinha”, que é 
o mundo, não se torne túmulo em vez 
de paraíso.
E a parábola de hoje é bom contexto para 
a sua releitura. Há orientações comuns: 
um mundo que nos é confiado; uma pro-
dução abundante que é para todos; um 
reconhecimento de que ser administra-
dores implica responsabilidades de res-
peito e cuidado com todas as criaturas; a 
descoberta que as raízes do mal nascem 
da ânsia de poder de alguns; que esse 
mal vai até à morte dos que denunciam e 

propõem mudanças; que a morte do filho 
é a destruição dos pobres, da vida não 
nascida, dos deficientes, da vida no seu 
ocaso. Triste humanidade seremos se não 
mudamos mentalidades e acções. Como, 
de momento, não há outra “que produza 
os seus frutos”, a quem Deus pode en-
tregar a sua vinha? 
Para este 5.º aniversário da “Laudato 
si’” propõe-nos o Papa Francisco uma 
oração. Partilho algumas linhas: “[…]
Ajuda-nos a sermos conscientes / de que 
a nossa casa comum não nos pertence só 
a nós / mas a todas as gerações futuras, 
/ e que é responsabilidade nossa preser-
vá-la. / Faz que possamos ajudar cada 
pessoa a ter / o alimento e os recursos 
de que precisa. / Faz-te presente para 
os necessitados nestes tempos difíceis, 
/ especialmente para os mais pobres e 
vulneráveis. / Transforma em esperança 
o nosso medo, / a nossa ansiedade e os 
sentimentos de solidão, / para podermos 
experimentar uma verdadeira conversão 
do coração. […]”. Se ela pudesse con-
cretizar-se em cada um de nós…!

DOMINGO XXVIII DO TEMPO COMUM – A (11 DE OUTUBRO) 
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Vamos com alegria 

Junto do Senhor a misericórdia 

O Senhor preparará um banquete 

Certo homem deu um grande banquete 

Tudo posso naquele que me conforta 

Vinde comer do meu pão 

Felizes os convidados 

Terra inteira cante ao Senhor 
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Tweets da Semana

Papa Francisco @Pontifex_pt

“Deus Todo-Poderoso, que estás 
presente em todo o universo e na 
menor das tuas criaturas, derrama 
em nós a força do teu amor para 
que cuidemos da vida e da beleza. 
#TempoDaCriação”

28 de setembro
 
“O #Evangelhodehoje (Mt 21,28-
32) põe em questão a maneira 
de viver a vida cristã, que não é 
feita de sonhos ou de belas as-
pirações, mas de compromissos 
concretos para nos abrir cada vez 
mais à vontade de Deus e ao amor 
pelos irmãos.”

27 de setembro

“A generosidade desinteres-
sada faz parte da essência do 
amor! Deus dá-Se, é fonte de 
vida, jorra para cada um... é 
uma nascente sempre disponí-
vel para todos!”

30 de setembro

“Quando damos atenção aos 
mais pobres e necessitados, 
damos atenção a Cristo. Desse 
modo, sabemos o que Deus pen-
sa e o que Deus quer. #migrantes 
#refugiados”

27 de setembro

D. Manuel Clemente @patriarcalisboa

Editorial

DISTANCIAMENTO SOCIAL NÃO É AFASTAMENTO

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

“A relação e a proximidade são necessárias e a 
comunicação não pode acentuar o distanciamento, 
mas promover a aproximação uns dos outros.”

outros, coloca-nos à margem, sobre-
tudo da vida uns dos outros, e precisa-
mos lutar contra isso.  Precisamos, sim, 
promover a aproximação, a relação, o 
cuidado de uns pelos outros. 
Por este motivo, o Papa Francisco deu 
a conhecer, esta semana, o tema da 
55.ª Mensagem para o Dia Mundial 
das Comunicações Sociais: ‘Vem e vê’ 
(Jo 1,46) -  “Comunicar encontrando 
as pessoas como e onde estão”. Este 
tema parte de uma citação do evange-
lho de São João, que faz perceber que 
“o anúncio cristão, mais do que pala-
vras, faz-se por olhares, testemunhos, 
experiências, encontros, proximidade”. 
E no tempo em que vivemos, explica a 
nota de imprensa da Santa Sé, “a co-
municação pode tornar possível a pro-
ximidade necessária para reconhecer o 
que é essencial e compreender verda-
deiramente o sentido das coisas”.

comunitário”. Isto é, no atual contex-
to em que vivemos, pelas ausências e 
distanciamentos, “percebemos o valor 
da comunidade e como ela é algo que 
precisamos redescobrir”. Por isso, na 
comunicação, para além das notícias, 
é preciso a reflexão.  Um “tipo de co-
municação que toque dimensões que 
habitualmente não estão presentes”, 
observava D. José Tolentino. A rela-
ção e a proximidade são necessárias 
e a comunicação não pode acentuar o 
distanciamento, mas promover a apro-
ximação uns dos outros.
Nesse sentido, é preciso dar o passo 
para encetar uma comunicação que 
promova o encontro, porque distan-
ciamento não pode ser afastamento. 
Fala-se de distanciamento social, mas, 
no fundo, o objetivo é o distanciamen-
to físico pelo perigo de um contágio. O 
distanciamento social afasta-nos dos 

O tempo que estamos a viver, na es-
pecificidade desta pandemia, tem tra-
zido grandes desafios e interpelações 
ao mundo. Para além de percebemos 
os efeitos na saúde, estamos a perce-
ber os efeitos colaterais, na economia 
dos países, na pobreza que aumenta, 
no desemprego que cresce, na solidão 
que se vai identificando cada vez mais, 
e num efeito psicológico provocado 
pelo medo e o terror que a comunica-
ção social vai acentuando pelo ‘bom-
bardeamento’ constante de notícias 
sem uma reflexão mais aprofundada 
do que estamos a viver.
Informar é preciso e essencial, mas é 
necessário humanizar mais a comuni-
cação. Não se trata, apenas, de fazer 
apelos sensíveis que toquem o cora-
ção, mas de olhar mais para o lado hu-
mano da notícia, fazendo a releitura da 
história, contando estórias, revelando 
vidas, rostos e corações concretos que 
sabem amar. 
Falando nas Jornadas Nacionais da 
Comunicação Social, a mais de uma 
centena de comunicadores católicos, o 
Cardeal José Tolentino Mendonça afir-
mava ser necessário “reforçar o pacto 


