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“PARA O PAPA, A FRATERNIDADE UNIVERSAL É UM IMPERATIVO SOCIAL”

“QUE CRESÇAIS COMO COMUNIDADE VIVA”

Comunidade do Campo, na Paróquia de Tornada, em Caldas da Rainha, uniu-se para renovar a capela.
“Não deixemos de entrar na igreja, de fazer a nossa oração. Que esta capela seja o pulmão espiritual desta
terra”, convidou o Bispo Auxiliar de Lisboa D. Daniel Henriques, na bênção do templo. pág.02
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Igreja apela a “um justo, mas difícil equilíbrio” Fátima: “Encontrar caminhos e
para o não encerramento dos cemitérios
soluções para todos”
A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) apelou a que os cemitérios
não sejam encerrados na solenidade de Todos os Santos (1 de novembro)
e na Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos (2 de novembro). “É
certo que não depende da Igreja a gestão da grande maioria dos cemitérios nacionais. Confiamos, porém, que as autarquias e entidades que os
tutelam saberão interpretar as exigências do bem comum encontrando
um justo, mas difícil equilíbrio entre os imperativos de proteger a saúde
pública e o respeito pelos direitos dos cidadãos”, salienta uma nota do
Conselho Permanente da CEP, recordando que estes dias são “intensamente sentidos pela piedade dos fiéis católicos do nosso país”.
A Igreja sublinha que “a impossibilidade de exprimir de forma sensível
e concreta saudades e afetos também é causa de sofrimento e de doença”, e considera ser “sensato que se imponham medidas suplementares
de proteção”. “Mas não seria apropriado o encerramento completo dos
cemitérios”, reforça a nota.

Guilherme d’Oliveira Martins

«Fratelli tutti»

Reportagem

DIOGO PAIVA BRANDÃO

Sacerdote franciscano, o padre João Lourenço analisa, em entrevista, a terceira encíclica do Papa Francisco, ‘Fratelli tutti’,
alertando que “se não se repensar o caminho e a respetiva meta, o percurso não tem retorno, o que será dramático”. pág.06
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Carlo Acutis, ‘fotocópia’ de Jesus

Na celebração aniversária de outubro das aparições de Nossa Senhora em
Fátima, marcada pelos efeitos da pandemia, o presidente da Conferência
Episcopal Portuguesa denunciou os que “constroem muros, exacerbam nacionalismos egoístas e conflituosos, que impedem que se chegue a consensos
mundiais para encontrar soluções para os problemas de todos, como a pobreza, a injustiça, a guerra e a depredação do planeta, que coloca em perigo
o futuro”. D. José Ornelas, a 13 de outubro, deixou claro que “este não é o
projeto de Deus nem o caminho que Maria nos indica para construir a Igreja
e a casa de Deus”, uma vez que a pandemia veio “mostrar a necessidade de
encontrar caminhos e soluções para todos”. “Estamos no mesmo barco é só é
possível salvar-se se todos colaborarmos para que todos se salvem”, sublinhou.
Na noite de 12 de outubro, o prelado, que é também Bispo de Setúbal, enalteceu os que estão a fazer “esforços incríveis, em condições dramáticas”, no
combate à covid-19, e apelou: “Não permitamos que os mais débeis fiquem
esquecidos nas suas dificuldades”.
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02 / Reportagem
Bênção da renovada Capela do Campo, na Tornada

“O PULMÃO ESPIRITUAL
DESTA TERRA”

“Uma espécie de um milagre”. Foi desta forma que D. Daniel Henriques classificou as obras
de requalificação da Capela do Campo, na Paróquia de Tornada, em Caldas da Rainha. O Bispo
Auxiliar de Lisboa benzeu o renovado templo, no passado dia 11 de outubro, e desafiou os
cristãos a crescerem “como comunidade viva, centrada na Palavra de Deus e na Eucaristia”.
texto e fotos por Diogo Paiva Brandão
“O que acontece aqui, hoje, é uma espécie de um milagre, até no contexto em
que estamos, de dificuldades financeiras, de confinamento, por causa da pandemia. Terdes a vossa igreja do Campo assim, aberta e com esta beleza, com
esta grandiosidade, que joga bem com
a simplicidade das coisas, é uma alegria,
de facto”, frisou D. Daniel Henriques, na
celebração da Eucaristia em que benzeu
a Capela do Campo. Esta aldeia da freguesia de Tornada, no concelho de Caldas da Rainha, situada entre a cidade e
o mar, é, segundo a lenda, a terra onde
a Rainha Dona Leonor acampou. Daí,
o nome ‘Campo’. E durante os últimos

três anos, a comunidade angariou fundos
para o projeto de remodelação da sua capela que, durante largos anos, esteve sem
obras. A requalificação demorou um ano,
mas deixou “em júbilo” toda a aldeia, segundo o pároco. “A bênção da renovada
capela é um dia de grande júbilo para todos nós. Damos graças a Deus por conseguirmos, mesmo em situações adversas,
poder concluir a renovação deste templo
de Deus”, observou o padre Samuel Pulickal, no início da celebração.

Comunidade empenhada

A primeira Missa na renovada Capela do Campo, dedicada a São Brás,

teve então lugar na tarde do passado
Domingo, 11 de outubro. Devido às
restrições de saúde, provocadas pela
pandemia do novo coronavírus, no
interior do templo estavam somente
as autoridades locais e a comissão de
obras. O povo, esse, participou na celebração na rua em frente à capela, através de um ecrã gigante colocado para
o efeito. Na sua homilia, o Bispo Auxiliar de Lisboa enalteceu o papel da
comunidade local nas obras de remodelação da Capela do Campo. “Quando vínhamos para cá, o padre Samuel
deu-me o testemunho de uma comunidade muito empenhada – e quando

digo a comunidade, falo da comunidade cristã, mas também nesta harmonia com a autarquia, a Câmara, a junta de freguesia”, partilhou D. Daniel
Henriques, reforçando a necessidade
de trabalho conjunto. “Este tempo de
pandemia tem-nos ajudado a perceber
que estamos todos no mesmo barco e
que todos, com a sua missão, com a sua
responsabilidade, temos de trabalhar
juntos, em todos os momentos. Naturalmente, combatendo esta pandemia,
os seus riscos, a pobreza e a fragilidade que ela revela, mas também todas as outras dimensões, como o cuidar do património que nos foi legado
e que cabe a nós, de facto, pegar nele
e transmiti-lo às próximas gerações”,
acrescentou.
O Bispo Auxiliar de Lisboa sublinhou
ainda que “a igreja, se é o templo, é em
primeiro lugar a comunidade”. “Não
deixa de ser muito significativo que
a mesma palavra signifique estas realidades que parece que nada têm que
ver uma com a outra. Faz todo o sentido que a palavra seja a mesma, porque
o povo de Deus precisa destes lugares, destes templos, para se encontrar,
para escutar a Palavra de Deus, para
celebrar a Eucaristia, para crescer na
fé”, salientou. Neste sentido, apontou
que “de pouco serviria o templo sem
uma comunidade viva”. “Que não seja
apenas um espaço que fica fechado e
que se abre quando o senhor prior diz
para abrir, porque há uma festa, uma
Missa… Lanço-vos este desafio: que
cresçais como comunidade viva, centrada na Palavra de Deus e na Eucaristia. Não deixemos de entrar na igreja, de fazer a nossa oração, de visitar
o Santíssimo Sacramento, de louvar o
Senhor. Que esta capela seja o pulmão
espiritual desta terra do Campo”, terminou D. Daniel Henriques.

Uma obra de todos

Depois de descerrada a placa que assinalou a inauguração das obras de
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requalificação, Ana Manique, da comissão de obras, salientou o “enorme
orgulho, satisfação e sentimento de
dever cumprido” com a obra realizada. “Este é um projeto de grande importância para todos nós, paroquianos
desta aldeia. Local de culto, de conforto, de manifestação de fé e de adoração
a Deus, nosso Pai. Muito obrigado a
todos os que, das mais variadas formas, contribuíram para tornar possível
a realização desta grande obra”, frisou
esta leiga, deixando ainda “um agradecimento muito especial ao senhor
padre Samuel, pela disponibilidade,
dedicação e responsabilidade com que
conduziu e acompanhou” a comissão
de obras, na realização deste projeto,
ao longo dos últimos três anos.
Também o presidente da União das
Freguesias de Tornada e Salir do Porto, Arnaldo Custódio, agradeceu “ao
nosso pároco, que tem exercido, com
a sua simplicidade e a sua dedicação,
um grande magistério”, e manifestou
que esta é uma obra que “nos honra
a todos”. “Que seria desta obra sem
a presença de todos vós. Foi para vós
que foi construída esta magnífica capela que, a partir de agora, poderão
usufruir”, referiu. Já o presidente da
Câmara Municipal de Caldas da Rainha, Fernando Tinta Ferreira, salientou
também a forma como o padre Samuel
“tem procurado lidar com as instituições
públicas” e deixou “uma palavra muito
especial à comissão de obras”. Sobre a
intervenção na Capela do Campo, o autarca assumiu que, “pela sua dimensão”,
o templo “precisava de um alargamento,
de uma requalificação e de um arranjo”. Fernando Tinta Ferreira assegurou
depois que “a Igreja Católica é um elemento muito importante na garantia da
sustentabilidade social e da harmonia da
comunidade”. “Sem o papel da Igreja,
seria muito mais difícil haver harmonia
na comunidade, haver equilíbrio social.
Portanto, o serviço público também tem
o dever de reconhecer o papel da Igreja
e, da nossa parte, procuramos fazê-lo”,
frisou o presidente do Município de
Caldas da Rainha.

Acontecimento
extraordinário

Presente na Tornada desde 2015, o
padre Samuel Pulickal mostrou-se
muito feliz com a bênção da Capela do Campo. “Hoje, estamos aqui a
testemunhar um acontecimento extraordinário: a bênção da nossa capela, o centro de fé desta aldeia, onde
gerações e gerações experienciaram
o amor de Deus, ganharam força nos

Na bênção da Capela do Campo, D. Daniel Henriques deixou um agradecimento ao padre
Samuel Pulickal, sacerdote natural da Índia que é pároco de Tornada e também de Salir do
Porto. “Ele vem do outro lado do mundo e deixa-nos um testemunho bonito, de percebermos
que, de facto, a Igreja é isto mesmo, envia-nos para onde for necessário. E o padre Samuel
está longe da sua família, da sua pátria, num país que, até há pouco tempo, era desconhecido,
e dedicou-se muito e entregou-se muito a esta missão que a Igreja lhe foi confiando, e agora
como pároco, nestas duas paróquias. Obrigado, padre Samuel, pelo teu testemunho e pela tua
generosidade”, salientou o Bispo Auxiliar de Lisboa.

momentos difíceis na sua vida e partilharam momentos felizes”, referiu o
pároco. Este sacerdote indiano, de 36
anos, deixou depois diversos agradecimentos a pessoas individuais da terra,
aos emigrantes nos Estados Unidos e,
também, “uma palavra muito especial
à comissão das obras, pela dedicação,
pela generosidade, pela criatividade e
pelo espírito de sacrifício”. “Assumir
esta responsabilidade de requalificação da capela não foi fácil”, manifestou. “Esta é uma obra tão sonhada e
aguardada por todos nós. Aos discípulos de Jesus Cristo desta aldeia do
Campo, sem a vossa presença, sem a
vossa oração, sem a vossa colaboração,
sem a vossa compreensão, nada disto
era possível”, acrescentou.
Feita a obra e benzido o templo, surge novo estímulo, nas palavras do pároco de Tornada. “A capela renovada
deixa um desafio a todos nós: renovar a vida da fé desta aldeia, renovar
o nosso compromisso de amar a Deus
e amar os irmãos, à luz da fé, como
Cristo nos ensinou. Vamos construir,
reconstruir e renovar o templo de
Deus que somos nós”, convocou.
O padre Samuel Pulickal aproveitou a
ocasião para revelar a toda a comunidade cristã do Campo os horários das
celebrações na capela. “A partir desta
semana, todas as quintas-feiras haverá
celebração da Eucaristia, às 16h00 –
antes, às 14h30, há oração do terço e
adoração. Aos sábados, uma vez que temos a capela renovada, vamos retomar
a Eucaristia, às 18h15”, anunciou.

“Esta é a vossa catedral”

Os discursos terminaram com D. Daniel Henriques a destacar “o testemunho” da comissão de obras desta comunidade, que “se uniu para fazer esta
obra magnífica”. “Faz lembrar uma
afirmação do autor do Principezinho:
‘Se queres ver dois homens unidos,
coloca-os a construir uma catedral’. E
de facto, esta é a vossa catedral! Certamente também que, no meio de muitas dificuldades e de algumas discussões – que há sempre –, mas quando
as pessoas se envolvem de alma e coração, que isto vos deixe mais unidos,
com mais sentido de pertença a esta
paróquia”, apontou o Bispo Auxiliar
de Lisboa, que para o descerramento
da lápide convidou uma adolescente
para o ajudar. “Quis convidar aquela
menina para descerrar a lápide porque isto que deixamos é também um
legado para as próximas gerações. Parabéns à comunidade do Campo”, terminou D. Daniel Henriques.
Domingo, 18 de outubro de 2020
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«Fratelli tutti»
A encíclica «Fratelli tutti» (FT) é uma corajosa invocação de S. Francisco de Assis, a
lembrar-nos que os valores éticos do cristianismo obrigam a ver os outros como necessário complemento de nós mesmos. Mas
como assumimos que todos somos irmãos?
Uma leitura atenta deste documento leva-nos ao encadeamento dos grandes temas
sobre fraternidade e amizade social – envolvendo as sombras de um mundo fechado, a
compreensão de um estranho no caminho,
o pensar e o gerar de um mundo aberto, o
coração aberto ao mundo inteiro, a política
melhor, o diálogo e a amizade social, percursos de um novo encontro e religiões ao serviço da fraternidade do mundo. «É verdade
que uma tragédia global como a pandemia
do Covid-19 despertou, por algum tempo,
a consciência de sermos uma comunidade
mundial que viaja no mesmo barco, onde o
mal de um prejudica a todos. Recordamo-nos de que ninguém se salva sozinho, que
só é possível salvar-nos juntos». Por isso, «a
tempestade – dizia o Papa Francisco em 27
de março último no auge da primeira vaga
da pandemia – desmascara a nossa vulnerabilidade e deixa a descoberto as falsas e

supérfluas seguranças com que construímos os nossos programas, os nossos projetos, os nossos hábitos e prioridades. Com a
tempestade, caiu a maquilhagem dos estereótipos com que mascaramos o nosso “eu”
sempre preocupado com a própria imagem;
e ficou a descoberto, uma vez mais, esta
(abençoada) pertença comum a que não nos
podemos subtrair: a pertença como irmãos»
(FT, 32). Mas a perplexidade continua.
Nada continuamos a saber, mas precisamos
de um equilíbrio entre o percurso individual
de cada um e as possibilidades da consciência social.
Que reação pode provocar hoje a narração
da parábola do bom samaritano, o estranho
no meio do caminho, num mundo onde
constantemente aparecem e crescem grupos
sociais, que se agarram a uma identidade que
os separa dos outros? Como pode a antiga
parábola impressionar pessoas que tendem a
organizar-se de maneira a impedir qualquer
presença estranha que possa perturbar a tal
identidade e uma organização puramente defensiva? Neste esquema, fica excluída
a possibilidade de entendermos o lugar do
próximo, «sendo possível apenas ser próxi-

P. Gonçalo Portocarrero de Almada

Carlo Acutis, ‘fotocópia’ de Jesus
Deo gratias! No passado dia 10 de Outubro, foi beatificado Carlo Acutis, um
jovem italiano de 15 anos, falecido em
2006. Se a sua vida foi, verdadeiramente,
extraordinária, não obstante a sua normalidade, a sua morte o não foi menos:
inesperadamente adoeceu com uma leucemia que, em muito pouco tempo, pôs
termo à sua existência terrena.
Este jovem bem-aventurado, que agora
a Igreja venera publicamente, destacou-se, se se permite o paradoxo, pela sua
extraordinária normalidade. Nasceu
numa família abastada, que o baptizou,
mas que não praticava. Poderia ter sido
um menino mimado, superprotegido
pelos seus pais, fechado na sua torre de
marfim, onde não faltariam brinquedos
sofisticados. Contudo, Carlo trocou
essa possibilidade pela beleza de uma
vida cristã. Era brincalhão, bom estudante, amigo dos seus colegas, desportista. Tinha uma paixão: a informática,

que utilizou no seu apostolado.
Havia um amor arrebatador na vida deste
jovem: a Eucaristia. Considerava-se mais
privilegiado dos que os contemporâneos
de Jesus de Nazaré porque, enquanto estes, para O verem, tinham que ir ao único lugar onde estava fisicamente, agora
podemos estar com Cristo em qualquer
igreja, em que esteja presente sob as espécies eucarísticas: não é preciso ir à Terra
Santa para O encontrar, porque Ele está
verdadeiramente em todo o lugar. Nesta
sua devoção eucarística, o Beato Carlo
Acutis lembra São Francisco de Fátima,
tão amigo de Jesus escondido, com quem
gostava de passar longas horas de silenciosa contemplação.
Como qualquer mortal, também o Carlo teve que lutar, até ao último combate.
Teve, como muitos rapazes da sua idade,
uma playstation, com que gostava de se
entreter. Sem que tivesse mediado nenhuma advertência paterna ou materna,
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mo de quem me permite consolidar os benefícios pessoais. Assim o termo «próximo»
perde todo o significado, fazendo sentido
apenas a palavra «sócio», aquele que é associado para determinados interesses» (FT,
102). Paul Ricoeur distingue nesse ponto a
solidariedade e o cuidado ou caridade. Se a
solidariedade é necessária, não pode reduzir-se a uma mera lógica assistencial. É preciso
cuidar. Se as políticas de Segurança Social
têm de se aperfeiçoar, a sociedade é chamada
a organizar-se para o cuidado de quem está
só ou está a ficar para trás.
«O diálogo social autêntico pressupõe a capacidade de respeitar o ponto de vista do outro, aceitando como possível que contenha
convicções ou interesses legítimos. A partir
da própria identidade, o outro tem algo para
dar, e é desejável que aprofunde e exponha a
sua posição para que o debate público seja
ainda mais completo. Sem dúvida, quando
uma pessoa ou um grupo é coerente com
o que pensa, adere firmemente a valores e
convicções e desenvolve um pensamento,
isto irá de uma maneira ou outra beneficiar
a sociedade; mas só se verifica realmente na
medida em que o referido desenvolvimento se realizar em diálogo e na abertura aos
outros. Com efeito, num verdadeiro espírito
de diálogo, nutre-se a capacidade de entender o sentido daquilo que o outro diz e faz,
embora não se possa assumi-lo como uma

convicção própria. Deste modo torna-se
possível ser sincero, sem dissimular o que
acreditamos, nem deixar de dialogar, procurar pontos de contacto e sobretudo trabalhar
e lutar juntos». (FT, 203).
Numa sociedade pluralista, o diálogo e a
troca são o meio mais adequado para reconhecer aquilo que sempre deve ser afirmado
e respeitado e que ultrapassa o encontro ou
o consenso ocasional. Falamos de um diálogo que precisa de ser fortalecido e iluminado
por razões, por argumentos racionais, por
uma variedade de leituras, por contribuições
de diversos conhecimentos e opiniões, e que
inclui a convicção de que é possível chegar a
verdades fundamentais que devem e deverão
ser defendidas com determinação e respeito
mútuo. Aceitar que há valores permanentes,
embora nem sempre seja fácil reconhecê-los, confere solidez e estabilidade a uma
ética social. E importa ter em consideração
que quando os reconhecemos e assumimos
pelo diálogo e pelo consenso, vemos que estes valores basilares estão para além do mero
encontro momentâneo. «Reconhecemo-los
como valores transcendentes aos nossos
contextos e nunca negociáveis» (FT, 211).
Os direitos fundamentais assentam na eminente dignidade humana, de dimensão universal. Neste sentido, o consenso é uma realidade dinâmica –, mas como valor essencial
é estável no seu sentido intrínseco.

nem qualquer insucesso escolar, apercebeu-se de que aquele entretenimento podia ser ocasião de perdas de tempo e, por
isso, tomou uma corajosa resolução: só
usar a playstation uma hora por semana!
Que um jovem se imponha a si mesmo
esta disciplina é, na verdade, heroico.
Há uma outra vertente da sua vida cristã
que não pode ser esquecida. Carlo sentia
a urgência de ajudar os mais necessitados.
Nem os seus pais sabiam a universalidade
da caridade do seu filho, de que só se aperceberam quando, no seu funeral, a igreja
encheu-se totalmente com as pessoas que,
discretamente, ajudava. As suas primeiras
economias foram para comprar e oferecer
um saco-cama a um sem-abrigo. Apesar
da sua vida normalíssima, a sua existência
nunca foi, como por vezes acontece aos
que têm a sua mesma idade e condição social, uma vida fútil ou superficial. Gostava
de dizer que todos nascemos originais,
mas alguns morrem fotocópias. Carlo foi
sempre original, porque não há maior originalidade do que a de ser uma fiel fotocópia de Jesus Cristo.
O seu corpo jaz em Assis, como era sua
vontade, aonde agora está exposto à ve-

neração dos fiéis. Enverga o fato de treino que tantas vezes vestiu, como se ainda
se estivesse a treinar para esse bom combate da fé, de que saiu vencedor. Tem o
terço nas suas mãos, a arma poderosa que
rezava diariamente, que todos os santos
usaram nas suas lutas e a que ficaram a
dever tantas vitórias.
A expressão serena da venerável relíquia
do corpo do Beato Carlo Acutis, levou
a crer que o seu corpo se mantinha incorrupto. Contudo, sabe-se que, não obstante a aparência, fruto de uma piedosa
intervenção, o seu corpo sofreu a degradação que é natural e que não é indício
de menor santidade. Também esta boa
notícia é motivo de alegria, porque este
aspecto da sua comprovada normalidade
o aproxima ainda mais de nós.
Beato Carlo Acutis, reza por nós! Intercede por todos os jovens, para que te sigam,
como tu seguiste Cristo! Que as contas do
teu rosário, neste mês dedicado a esta tão
querida e eficaz devoção mariana, sejam
agora rezadas pelas nossas mãos, para que
nos alcancem os dons do Céu e, por intercessão de Nossa Senhora, nos concedam a
graça da santidade que alcançaste!

Aniversário da dedicação da Sé

Pontifical da celebração do aniversário da dedicação da Sé
Patriarcal de Lisboa tem lugar dia 25 de outubro, Domingo, às
11h30, presidido pelo Cardeal-Patriarca, D. Manuel Clemente
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Dia Mundial de Saúde Mental

“A solidão é hoje um problema tremendo”
Escuteiros

AIS: 25 anos em Portugal

A Região de Lisboa do CNE - Corpo Nacional de Escutas lembrou que o Centro
de Atividades Escutistas de Ferreira do
Zêzere está pronto a receber os agrupamentos. “Não te esqueças de marcar as
tuas noites no campo da Região de Lisboa
- o Centro de Atividades Escutistas de
Ferreira do Zêzere (CAEFZ). A aventura
está de volta! Temos tudo preparado para
receber, em regime de acampamento, até
10 grupos em simultâneo, garantindo o
distanciamento social e proporcionando
caminhos de passagem exclusivos a cada
grupo, cumprindo assim com o estipulado
no Plano de Desconfinamento divulgado pelo CNE e nas normas da DGS”,
recordou um post no Facebook (www.facebook.com/cneregiaolisboa).
Entretanto, no dia 20 de outubro, às
10h00, na Igreja de Cristo-Rei da Portela, vai decorrer o Encontro Regional de
Assistentes do CNE.

A Fundação AIS - Ajuda à Igreja que
Sof re assinalou, dia 13 de outubro,
os 25 anos de presença em Portugal e
o Cardeal-Patriarca de Lisboa, numa
mensagem em vídeo, destacou o trabalho “muito bem feito por esse mundo
inteiro no apoio às populações mais
carenciadas, sobretudo àquelas que pertencem à Igreja, mas não só”. D. Manuel
Clemente sublinhou, ainda, a “constante
informação acerca das diversas situações
que neste mundo se tornam mais gritantes”, por causa da perseguição religiosa
aos cristãos.
Também D. José Ornelas, Bispo de
Setúbal e presidente da Conferência
Episcopal, fala em “admiração” e “gratidão” pelo trabalho desenvolvido, ao longo
deste quarto de século, na denúncia das
“dores da humanidade”. “Bem hajam por
nos ajudarem também a sermos solidários”, frisou.

Região de Lisboa desafia
agrupamentos

Bispos destacam apoio
aos cristãos perseguidos

O Cardeal-Patriarca de Lisboa assinalou, a 10 de
outubro, o Dia Mundial da Saúde Mental na Clínica
Psiquiátrica de São José e afirmou, na homilia da
Missa, que a “solidão é hoje um problema tremendo”.

“Numa sociedade como a portuguesa, há
quase um milhão de pessoas que vive só. Esse
é um dos fatores de agravamento da saúde
mental”, afirmou D. Manuel Clemente na
celebração transmitida nas redes sociais do
Patriarcado de Lisboa. Para o Cardeal-Patriarca, nunca como em sociedades como a
atual houve “tantas ocasiões” para comunicar, estar uns com os outros, também com
os recursos tecnológicos. “Quando temos
tantas possibilidades de nos encontrarmos,
encontramo-nos muito pouco”, observou.
“Com a pandemia não podemos estar tão fisicamente como estávamos. Mas há um telefonema! Telefone, lembre-se do seu familiar,

do seu amigo, da sua amiga que está doente,
que está sozinho”, apelou o D. Manuel Clemente, reforçando: “Viver é convier”.
Esta celebração assinalou também a passagem da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima pela clínica das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus. Estes
acontecimentos inserem-se no âmbito das
iniciativas que, entre os dias 9 e 18 de outubro, refletem sobre o “impacto da pandemia
na saúde mental”. “Pretende-se acima de
tudo contribuir e despertar para a reflexão
das consequências da pandemia na sociedade, entre elas o ‘vírus da solidão’”, explicam as
religiosas, em comunicado.

Educação Cristã

Padre João Vergamota

Franciscanos Capuchinhos

Casa de Saúde do Telhal

A Comissão Episcopal da Educação
Cristã e Doutrina da Fé desafiou à construção de “um mundo fraterno e belo”. “As
experiências vividas nestes tempos despertaram inúmeras famílias para a dimensão
espiritual da vida e motivou a um maior
envolvimento na educação religiosa dos
filhos. É um princípio que pode e deve ser
desenvolvido por um acompanhamento
mais próximo das famílias por parte das
comunidades. É um desafio de ser Igreja e
o desejo de construir um mundo fraterno
e belo”, salienta a Nota Pastoral ‘Fortalecer e apoiar a Família, Igreja doméstica’, a
propósito da Semana Nacional da Educação Cristã (18 a 25 de outubro).

O padre João Vergamota, do Patriarcado de
Lisboa, é o novo diretor do Instituto Superior de Direito Canónico (ISDC), da
Universidade Católica Portuguesa, substituindo o cónego João Seabra. A posse do
sacerdote, de 38 anos, foi conferida no dia
7 de outubro, pela reitora da UCP, Isabel
Capeloa Gil.
O padre João Alberto Simão do Amaral Vergamota é licenciado em Direito Canónico
pelo ISDC, com a tese sobre ‘A Constituição
Apostólica Anglicanorum Coetibus, uma
resposta jurídica no caminho ecuménico’, e
Doutor de Direito Canónico na Faculdade
de Direito Canónico da Universidad Eclesiástica de San Dámaso, Madrid.

Frei António da Silva Martins (ao centro,
na foto), pároco do Calhariz de Benfica,
na cidade de Lisboa, foi eleito ministro
provincial da Província Portuguesa da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos,
durante o 19.º capítulo provincial, que decorreu em Fátima, com o tema ‘Guardiães
da Criação’. Segundo um comunicado
dos Franciscanos Capuchinhos, os frades elegeram ainda frei Hermano Filipe
Rodrigues primeiro conselheiro e vigário provincial. O novo governo provincial
para o triénio 2020-2023 fica completo
com mais três conselheiros: frei Américo
Costa, frei Luís Leitão e frei João José
Guedes da Silva.

A Casa de Saúde do Telhal organizou,
para os seus utentes, um acampamento nos
espaços ajardinados da instituição. “Montaram-se tendas, instalaram-se chuveiros
de campanha, criaram-se as condições
logísticas necessárias para a confeção
das refeições em ambiente de camping.
Viveram-se dias de uma experiência de
campismo, cheia de animação e de vida,
num contacto direto com a natureza, estimulando a autonomia dos participantes
e desconfinando-os do ambiente hospitalar”, salienta um comunicado, a propósito
do ‘AcampaDentro’, que teve “atividades
desportivas, jogos culturais e caminhadas
pedestres na Tapada de Mafra”.

“Construir um mundo
fraterno e belo”

Direito Canónico da UCP
tem novo diretor

Pároco em Lisboa
é o novo provincial

‘AcampaDentro’
para desconfinar
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Padre João Lourenço, sacerdote franciscano

“SINTO QUE NADA OU POUCO ACONTECE
SEM UMA CONVERSÃO DO CORAÇÃO”
O padre João Lourenço, sacerdote franciscano, analisa a encíclica ‘Fratelli tutti’ e considera que
a inspiração do Papa Francisco no Santo de Assis “vai para além da opção de vida franciscana, pois
quer incluir aqui todos os homens, designadamente os mais fragilizados e os povos mais vulneráveis”.
Em entrevista ao Jornal VOZ DA VERDADE, este professor de Teologia denuncia ainda um “mal social”
que gera decisões “em função dos interesses” e não da “promoção do bem comum”.
entrevista e fotos por Filipe Teixeira
As “falsas seguranças” reveladas pela
pandemia, tal como afirma o Papa
Francisco na ‘Fratelli tutti’, vieram
mostrar que há um longo caminho para
percorrer no que diz respeito a um caminho em conjunto que não é somente
a soma do que cada um pensa ou tem.
No seu entender, qual o contributo que
este documento pode trazer para essa
caminhada?
A questão que me é colocada é, efetivamente, uma daquelas que percorre o texto
do Papa, podemos dizer, ‘de fio a pavio’. É,
aliás, o tema central da análise que Francisco faz à sociedade atual, destacando
o facto de as nossas construções sociais,
políticas e económicas assentarem todas
em alicerces falsos, porque têm sido construídas a partir do princípio dos interesses pessoais, políticos, corporativos e de
grupo, e não em função do ‘bem comum’.
Este tipo de construções são falácias permanentes que vão agravando a condição
humana, como também refere o Papa
(n.º 12), pois faltam-lhes alicerces sólidos, fundados no amor e em princípios
éticos que emprestem vida e dignidade a
essas formas de construção social. O Papa
destaca isso ao longo do seu texto, designadamente na primeira parte, em que se
debruça sobre o atual estado da humanidade, falando do ‘desconstrucionismo’
em que se pretende organizar a sociedade
a partir do zero, ou seja, dito por outras
palavras, a partir de individualismos sem
conteúdo. Já na ‘Laudato si’’ o havia feito.
Então, a incidência da sua palavra convergiu para o estado do mundo, visto a
partir de fora: questões climáticas, migrações, preservação da natureza e da ‘mãe
terra’, a questão da água disponível, etc.
Agora, a palavra de Francisco incide mais
na dimensão dos valores que presidem ou
que estão ausentes das relações humanas.
O verdadeiro centro deste texto é o Homem na sua dinâmica relacional. É muito
rica esta análise do Papa, pois ela vai ao
fundo das questões e toca num ponto essencial: que homem estamos a construir,

que sociedade vai emergir daqui, que valores nos propomos viver? Para ser sincero, sinto que estamos numa fase cruel da
nossa história humana: se não se proceder à inversão de marcha, se não houver
um regresso às ‘fontes’, se não se repensar
o caminho e a respetiva meta, o percurso não tem retorno, o que será dramático.
Há aqui um tópico também muito caro
ao Papa: a ausência de sentido histórico – não aprendemos com o passado, o
passado próximo e, por isso mesmo, não
construímos com futuro, com horizonte;
não há um projeto de esperança a ‘longo prazo para o desenvolvimento de todos e o bem comum’, pois tudo acaba no
marketing do imediato, do consumo efémero, da miopia que nos acompanha.
Como franciscano, o que mais o surpreendeu na encíclica ‘Fratelli tutti’,
que foi escrita a partir da inspiração na
vida de São Francisco de Assis?
Desde os primeiros passos do seu pontificado, o Papa faz esta constante aproximação à figura de São Francisco, dando
sentido e centralidade a várias das intuições do Santo de Assis. Uma que está

sempre presente na palavra do Papa é a
fraternidade. No entanto, o Papa alarga
e dá sentido a uma ‘fraternidade universal’ que se traduza em processos de comunhão e solidariedade entre os povos,
as instituições internacionais, os grupos
sociais, as gerações. Não se trata apenas
de uma fraternidade proposta e aceite a
partir da ‘opção de vida’. Para o Papa, esta
fraternidade é um imperativo social, que
abarca toda a sociedade e não é apenas
uma opção de vida, como São Francisco
a propunha aos seus seguidores. Eu atrevo-me a dizer que o Papa se inspira em
São Francisco sem dúvida, mas a abrangência que ele confere aos seus textos, e
não apenas só no que a esta encíclica diz
respeito, vai para além da opção de vida
franciscana, pois quer incluir aqui todos os homens, designadamente os mais
fragilizados e os povos mais vulneráveis.
Não tem já a ver com uma centralidade
cristológica, como é a intuição de ‘il Povorello’ de Assis, mas sim com uma perspetiva mais social e política do mundo
global. De notar que esta centralidade do
Papa não tem apenas a ver com as suas
propostas em termos de futuro, em pers-

petivas de construção da sociedade; ele
aplica-a já na análise que faz à sociedade,
destacando que os grandes males provêm
daqui – da ausência de um projeto de fraternidade universal. A sua grelha de leitura está precisamente aqui. Neste sentido,
posso dizer que me apraz bastante esta
forma do Papa ler e analisar a nossa sociedade. Não podemos, mesmo dentro da
Igreja e das instituições religiosas, sejam
elas de que nível for, continuar a proceder
como se nada se passasse, a ‘assobiar para
o lado’, como vemos que acontece. À luz
do diagnóstico que o Papa faz, sinto que,
na Igreja, não nos podemos esconder: ‘o
fermento, mesmo misturado na grande
massa, não pode deixar de se mostrar sem
perder o seu vigor’.
Ao longo de todo o documento, o Papa
Francisco retoma o apelo para que se
passe de uma “fraternidade abstrata” a
uma “fraternidade concreta”, uma fraternidade que tome “contacto com as
feridas”. Quão determinante pode ser
esta atitude para superar a crise originada pela pandemia?
Creio que todos pressentimos que as ‘feridas’ da nossa sociedade são muito mais
profundas e alargam-se muito para além
da pandemia; esta crise apenas contribuiu
para pôr a descoberto uma situação que
de si era já dramática, tanto em termos
sociais como éticos e de horizonte. Diria
mesmo que a pandemia veio obrigar-nos
a olhar o sol, a realidade envolvente, sem
a ‘peneira’ que muitas vezes usamos para
minimizar as situações que não queremos
enfrentar. Além disso, a ferida, como esta
encíclica bem o faz notar, vai muito para
além da pandemia e não vai curar quando
a pandemia passar, a não ser que se reajustem processos, que se mudem procedimentos, que haja um regresso aos verdadeiros valores éticos e humanos. O vírus
que corrói a nossa sociedade está muito
para além do Covid-19. Sem haver esta
mudança, a pandemia vai servir, uma vez
mais, como aliás já sucedeu com outras
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situações análogas ao longo da nossa história recente, para adiar soluções e desculpar a inação das instituições transnacionais e justificar os egoísmos dos grupos e
das corporações de interesses, como aliás
verificamos todos os dias, salvo honrosas
exceções, como sucede por exemplo com
vários núcleos dos profissionais de saúde. O grande temor é exatamente este:
a pandemia pode passar, mas as feridas
profundas vão continuar abertas, as desigualdades, como refere o Santo Padre,
vão manter-se e podem mesmo agravar-se, se não houver de facto uma transformação social e pessoal. Como franciscano, sinto que nada ou pouco acontece se
não houver uma conversão do coração e
é isso que pode suceder após a pandemia.
O Cardeal D. José Tolentino de Mendonça, num texto sobre a mais recente
encíclica do Papa Francisco, publicado
na Revista E, do Expresso, afirma que
“da tríade liberdade, igualdade e fraternidade, as nossas sociedades integraram as duas primeiras, mas deixaram
de fora a fraternidade como se fosse um
assunto estritamente privado, sobre o
qual não é possível construir um consenso social”. Considera que esta encíclica pretende contribuir para um novo
pensamento social e responsabilizar
também os Estados, através dos seus
agentes políticos, nesse objetivo?
Estou em perfeita consonância com esta
análise do Cardeal José Tolentino no que
diz respeito ‘à tríade’ que refere. Penso
igualmente que esta encíclica vai fortalecer o que podemos chamar de pensamento social, alargando a sua dinâmica e
incentivando os ‘agentes sociais’ a reforçar

o seu empenho e os seus compromissos.
Todavia, creio que há hoje um mal social
que vai para além destas três dimensões
aqui referidas, que é a irresponsabilidade
social e pessoal dos nossos agentes políticos, dos pensadores sociais e dos deciso-

res transnacionais. Tudo hoje é exercido
como tarefa e pouco ou nada como missão. As decisões são tomadas em função
dos interesses e não de objetivos que visem a promoção do bem comum e dos
mais desfavorecidos. A formação política

O padre João Lourenço é professor catedrático da Faculdade
de Teologia da Universidade Católica Portuguesa

dos governantes e dos legisladores é feita, hoje em dia, nas ‘escolas’ dos partidos
onde impera não a ética, mas os interesses e as estratégias de grupos e as formas
de assalto ao poder. A falta de princípios
de gratuidade, de entrega, de serviço e de
missão são hoje notórios e estão à vista
de todos. Não se trabalha para melhorar
as estruturas sociais, mas para servirem-se dessas mesmas estruturas em proveito próprio, promovendo o compadrio e,
muitas vezes, a corrupção e a opressão sobre os povos. O não assumir eticamente a
responsabilidade pessoal, tentando tudo
para ludibriar os valores éticos e os deveres sociais, faz parte da ‘cartilha’ de muitos dos nossos agentes públicos. O Papa
fala da falta de uma verdadeira política de
serviço e isso deve-se, em boa parte, aos
processos formativos e de recrutamento
dos nossos agentes políticos. Como todos
sabemos, os Estados assumem o que os
seus agentes assumem; o rosto dos Estados é o rosto daqueles que governam, tanto ao nível da legislação como das decisões. Ora, sem uma verdadeira formação
ética, não há Estados nem organizações
internacionais que sirvam a causa dos
povos e possam combater a corrupção, o
compadrio e o terrorismo, para além de
outras chagas que continuam a minar a
‘saúde e o bem-estar’ das populações. Por
isso, para mim, o grande mal está logo na
raiz: a falta de uma verdadeira formação
para a responsabilidade pessoal e a transparência ética. No caso português, sem
querer fechar ou apropriar o âmbito da
encíclica ao nosso universo, a situação é
alarmante e tende a piorar. Basta olhar
para os processos formativos dos agentes
públicos do amanhã.

“PAPA FRANCISCO É UM PASTOR FASCINADO PELA ‘CATEGORIA DO ENCONTRO’”
No último capítulo da ‘Fratelli tutti’, o Papa Francisco destaca a importância do
papel das várias religiões para a “construção da fraternidade” e revela que esta
encíclica foi motivada após o encontro de Abu Dhabi, em 2019, onde assinou,
juntamente com o Grande Imã Ahmed Al-Tayyeb, um documento sobre a fraternidade humana. Que importância tem este compromisso? O que pode significar
este exemplo?
Devido ao impacto deste encontro no que diz respeito às relações entre o cristianismo e o
islamismo, designadamente sobre a presença franciscana na Terra Santa – uma realidade
que me é muito cara –, este encontro foi de facto um passo muito importante. Diria mesmo
que não é apenas e só pelo documento então assinado sobre a ‘construção da Fraternidade humana’, mas também por aquilo que ele representa: ele dá continuidade àquele encontro marcante que decorreu há oito séculos (1219), em Damieta, durante a V Cruzada,
entre São Francisco de Assis e o Sultão Malik al-Kamil do Egito, encontro esse que permitiu a presença franciscana na Terra Santa e o cuidado dos Lugares Santos. Este encontro do
Papa em Abu Dhabi tem uma profunda carga histórica e abre um novo horizonte de esperanças, não apenas no que diz respeito ao diálogo e à compreensão inter-religiosa, mas
essencialmente no que permite vislumbrar como conjugação de esforços para construir
pontes e harmonia fraterna entre os povos (n.º 285). O Papa Francisco é um pastor fascinado pela ‘categoria do encontro’, da ‘proximidade’, da abertura ao outro, ao diferente.

São gestos, são momentos proféticos que abrem novos horizontes, mesmo que estes não
se vislumbrem no dia seguinte nem se apresentem fáceis. O encontro de São Francisco, em
Damieta (1219) também não foi um encontro de grande aparato social, talvez hoje não
fosse noticiado nos grandes meios de comunicação social e, de certeza, que não abriria os
telejornais das grandes cadeias de comunicação social. Todavia, as suas repercussões têm
oito séculos de história, uma caminhada feita de aproximações e, por vezes, também de
recuos. No entanto, temos os testemunhos históricos que marcam a presença cristã na
Terra de Jesus, que percorreu todo o império Otomano, que conseguiu recuperar e refazer
os espaços da história da salvação e que venceu obstáculos quase intransponíveis. Numa
situação histórica como é esta que hoje se vive, onde as tensões religiosas assumiram novas
formas, em alguns setores, de radicalismo, só por si, o gesto do Papa é já um
sinal de esperança e da parte do islamismo é uma porta que se abre em ordem ao
trabalho comum em prol da Fraternidade
humana, na luta pelas causas comuns da
paz e da justiça. Esperemos que este encontro tenha ecos e profundas ressonâncias entre os fiéis dos dois credos.
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Serviço da Juventude na internet

www.juventude.patriarcado-lisboa.pt
www.facebook.com/juventudelisboa

Dia de formação em torno da exortação apostólica ‘Cristo Vive’

‘Jovens, o agora de Deus’
Se és animador de um grupo de jovens, chefe de escuteiros, responsável
de acólitos ou acompanhas jovens de
qualquer outra forma, então não percas esta oportunidade!
Na ‘Cristo Vive’, assinada na Solenidade da Anunciação do Senhor de 2019,
o Papa Francisco menciona a palavra
“Formação” 16 vezes. Felizmente, e no
que toca à presença de cada palavra,
esta não passa de uma pequena fração quando comparada com a ubíqua
“jovens” (294 vezes), com a importante “vida” (191 vezes) ou com a sempre
presente “amor” (96 vezes). Dizemos
felizmente porque, mesmo para aqueles que não têm o tempo para analisar
esta Carta em profundidade, poderão logo intuir qual o seu verdadeiro
foco: Os jovens, a sua vida e a história
de amor que Deus quer escrever com
cada um deles.
Na ‘Cristo Vive’, a Formação dos jovens e de quem os acompanha aparece
exatamente como uma consequência,
não só destes três pontos, mas de toda
a Carta. Não se defende uma formação
“profissional” (com muitos Slides, esquemas e avaliações) nem uma formação
meramente pedagógica (que apenas
gire à volta de novas dinâmicas e de novas formas de falar ou de projetar a voz).
Defende-se, antes, uma formação integral que seja um verdadeiro Ganhar
Forma (forma-ção) nos mais diferentes aspetos do nosso ser. Ao longo da
‘Cristo Vive’, somos capazes de perceber, por isso, vários âmbitos da nossa
vida onde somos chamados a Ganhar
Forma. Destacamos as seguintes:
A formação humana;
A formação espiritual;
A formação cultural;
A formação da consciência;
É exatamente a partir do trabalho
nestes vários campos – desta permanente conversão integral do nosso ser
– que nos vamos assemelhando cada
vez mais a Jesus e que, como consequência, nos vamos transformando em
melhores animadores, melhores chefes, melhores responsáveis ou melhores coordenadores.
Importa ainda ir à raiz da ‘Cristo

Vive’: O diálogo com os jovens. Importa ir a este princípio tão básico
– o de escutar os jovens – e perguntar:
O que é que os jovens procuram em
quem os acompanha?
“Os mesmos jovens descreveram-nos as
caraterísticas que esperam encontrar
num acompanhador; e f izeram-no muito
claramente. «Estes guias deveriam possuir algumas qualidades: ser um cristão
f iel comprometido na Igreja e no mundo;
uma tensão contínua para a santidade;

não julgar, mas cuidar; escutar ativamente as necessidades dos jovens; responder com gentileza; conhecer-se; saber
reconhecer os seus limites; conhecer as alegrias e as tribulações da vida espiritual.
Uma qualidade de primária grandeza é
saber reconhecer-se humano e capaz de
cometer erros: não perfeitos, mas pecadores perdoados. Acontece frequentemente que os guias são colocados num pedestal e por isso, quando caem, provocam
um impacto devastador na capacidade

que os jovens têm de se comprometer na
Igreja. Os guias não deveriam levar os
jovens a serem seguidores passivos, mas
sim a caminhar ao seu lado, deixando-os
ser os protagonistas do seu próprio caminho. Deveriam respeitar a liberdade do
processo de discernimento de um jovem,
fornecendo-lhe os instrumentos para realizar adequadamente este processo. Um
guia deveria conf iar sinceramente na
capacidade que tem cada jovem de participar na vida da Igreja. Por isso, um
guia deveria cultivar as sementes da fé
nos jovens, sem pressa de ver os frutos do
trabalho que vem do Espírito Santo. Este
papel não deveria ser circunscrito aos
presbíteros e aos religiosos, mas também
o laicado deveria poder exercê-lo. Todos
estes guias deveriam poder benef iciar
duma boa formação permanente».”
[in Cristo Vive, 246]
Por fim, é deste processo de escuta dos
jovens, que nasce a nova proposta que
o Serviço da Juventude tem para ti que
animas e acompanhas jovens!
Queremos mergulhar na ‘Cristo
Vive’. Queremo-nos deixar moldar
por Jesus!
Neste dia 31 de Outubro, no Auditório da Igreja de Cristo Rei da Portela,
terás a formação ‘Jovens, o agora de
Deus’.
Vocacionado para todos os que acompanham jovens nas mais variadas
formas, e nascido a partir da ‘Cristo
Vive’, neste dia terás a oportunidade
de ouvir, ler, debater e partilhar sobre
alguns dos grandes temas onde hoje se
inserem os jovens.
As vagas são limitadas, por isso não
percas tempo! Sabe mais e mantém-te atualizado ao seguir o Instagram e
Facebook do Serviço da Juventude do
Patriarcado de Lisboa.
«Ulisses, para não ceder ao canto das sereias, que encantavam os marinheiros e
os faziam espatifar-se contra os rochedos,
amarrou-se ao mastro da nau e fechou os
ouvidos dos companheiros de viagem. Ao
contrário, Orfeu, para contrastar o canto das sereias, fez algo diferente: entoou
uma melodia mais bonita, que encantou
as sereias.»
[in Cristo Vive, 223]
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com Aura Miguel

Jornalista da Rádio Renascença,
à conversa com Diogo Paiva Brandão

“Se todos cumprirmos as indicações será uma ajuda para acabar com a pandemia”
O Papa Francisco apelou ao distanciamento. Na semana em que pediu mais participação feminina na Igreja, o
Papa defendeu uma ação urgente para travar “mudanças climáticas radicais e catastróficas”, o jovem italiano
Carlo Acutis foi beatificado e foi publicado mais um ‘O Vídeo do Papa’.
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3.
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1. No final da audiência geral de quarta-

-feira, que decorreu na Aula Paulo VI, o
Papa Francisco não saudou os fiéis, como
faz habitualmente, por causa dos riscos de
contágio, e deixou um apelo ao cumprimento das regras sanitárias em tempo de
pandemia de covid-19. “Gostaria de descer
e aproximar-me para vos saudar, mas, com
as novas prescrições, é melhor manter as
distâncias. Mesmo aos doentes, saúdo-vos
desde aqui, com todo o coração”, observou
Francisco, antes da bênção final. “Vocês
estão a uma distância prudente, como se
deve fazer. Mas acontece que, sempre que
eu desço, juntam-se todos e amontoam-se: é um problema porque há perigo de
contágio. Deste modo, se cada um, com a
máscara, mantiver as distâncias, podemos
continuar com as audiências”, acrescentou.
Francisco, que desde o início do seu pontificado dedica grande parte do tempo a
saudar os fiéis e peregrinos que participam
nas celebrações a que preside, concluiu desta vez com um desabafo: “Desculpai-me se
hoje vos saúdo de longe, mas creio que se
todos, como bons cidadãos, respeitarem as
prescrições das autoridades, será uma ajuda
para pôr fim a esta pandemia".
Nesta audiência de dia 14 de outubro, o
Papa saudou ainda as monjas trapistas de
Vitorchiano, de partida para Palaçoulo, no
concelho de Miranda do Douro. É ali, no
lugar do Alacão, que está a ser edificado o
Mosteiro Trapista de Santa Maria Mãe da
Igreja, para 40 Monjas, e que será orientado para a contemplação e culto divino e
segundo a regra de São Bento. “Saúdo as
monjas trapistas de Vitorchiano, de partida para Portugal. Corajosas, vão fundar um
mosteiro em Portugal”, disse Francisco, no

final da audiência pública semanal.

2. O Papa pediu uma maior participa-

ção feminina nas instituições de responsabilidade da Igreja. “Rezemos para que
os fiéis laicos, especialmente as mulheres,
participem mais nas instituições de responsabilidade da Igreja”, pediu Francisco,
após a oração do Angelus dominical, no
dia 11 de outubro, recordando que nenhum ser humano é batizado “como sacerdote ou como bispo”, mas como “laico
ou laica”, e que estes são os verdadeiros
“protagonistas da Igreja”. “Hoje temos
necessidade de fomentar a presença feminina na Igreja e a presença laica na Igreja,
sublinhando a presença das mulheres, que
com frequência são deixadas de lado”, salientou. Segundo o Papa, “há que fomentar a presença de mulheres nos lugares em
que se tomam as decisões importantes” e
a sua participação “nas instituições de responsabilidade da Igreja”.
Neste encontro com os fiéis reunidos na
Praça de São Pedro, no Vaticano, Francisco expressou ainda a sua solidariedade
para com as vítimas dos incêndios. “Quero
expressar a minha proximidade às populações afetadas pelos incêndios que devastam
diversas regiões do mundo, assim como aos
voluntários e bombeiros que arriscam as
suas vidas para extinguir as chamas. Penso na costa ocidental dos Estados Unidos,
particularmente na Califórnia, e penso
também nas regiões centrais da América
do Sul, no Paraguai e na Argentina. Diversos incêndios são causados pela seca
persistente, mas muitos outros são provocados pelo homem. Que o Senhor apoie
os que sofrem as consequências destas

sidade de agir com “urgência” para evitar
“mudanças climáticas radicais e catastróficas”, ao intervir numa conferência global
online dedicada ao tema. A palestra integrou a ‘Countdown’, iniciativa que visa
“acelerar soluções” para as alterações climáticas, com mais de 50 oradores – ativistas,
líderes religiosos e políticos, artistas, cientistas e empresários –, com Francisco a sublinhar o momento “histórico” vivido pela
humanidade. “A escolha entre continuar
a ignorar o sofrimento dos mais pobres
e maltratar a nossa casa comum, a Terra,
ou comprometer-se a todos os níveis para
transformar a maneira como agimos”, precisou, numa mensagem vídeo.
A intervenção recordou a encíclica ‘Laudato si’’, publicada em 2015, e deixou
três propostas para superar a atual crise
climática: “uma educação ao cuidado da
casa comum”; “colocar a ênfase na água
e na nutrição”; e “a transição energética”,
para uma “substituição gradual, mas imediata, dos combustíveis fósseis por fontes
de energia limpa”.

uma criança que tocou numa relíquia do
adolescente italiano.
No arranque da cerimónia, já na presença dos pais, Andrea e Antonia, e dos dois
irmãos do jovem, foi lida uma breve biografia do novo beato. Depois, o cardeal-vigário do Papa para a Diocese de Roma, D.
Agostino Vallini, que presidiu à Missa, leu
a carta do Papa Francisco com a fórmula de
beatificação. “Concedemos que o Venerável Servo de Deus Carlo Acutis, leigo, que,
com o entusiasmo da juventude, cultivou
amizade com o Senhor Jesus, colocando a
Eucaristia e o testemunho da caridade no
centro da própria vida, a partir de agora seja
chamado Beato e que seja celebrado todos
os anos nos locais e de acordo com as regras
estabelecidas pelo direito, em 12 de outubro, dia de seu nascimento ao céu”, referiu.
Já na homilia, o cardeal Vallini questionou:
“O que havia de especial nesse jovem de
apenas 15 anos? Ele tinha o dom de atrair
e era visto como exemplo. Desde criança,
sentia a necessidade da fé e tinha o olhar
voltado para Jesus”.
Quando foi diagnosticado com leucemia,
Carlo Acutis, que visitou Lisboa e o Santuário de Fátima, decidiu oferecer seus sofrimentos pelo Papa e pela Igreja.

de Fátima, que morreu de leucemia, aos
15 anos, em 2006, foi beatificado no dia 10
de outubro, numa celebração que teve lugar na Basílica superior de São Francisco,
em Assis. Considerado pelos fiéis como o
‘padroeiro da internet’, o adolescente que
usou a internet para difundir a mensagem
de Jesus Cristo foi beatificado graças a um
milagre registado no Brasil, com a cura de

que os leigos e leigas são os verdadeiros protagonistas do anúncio do Evangelho e pede
que, especialmente as mulheres, participem
das instâncias de responsabilidade na Igreja. Na edição de outubro de ‘O Vídeo do
Papa’, Francisco diz que é fundamental que
as mulheres tenham uma presença mais relevante na Igreja, considerando que muitas
vezes são colocadas de parte.

catástrofes e nos ajude a estar atentos à
preservação da criação”, concluiu.

3. O Papa Francisco defendeu a neces-

4. Carlo Acutis, jovem italiano devoto 5. Neste mês missionário, o Papa assinala
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10/ Igreja no Mundo
Síria: em Idlib, 300 famílias cristãs continuam subjugadas à ‘sharia’

Dez anos de sofrimento

São cerca de 300 famílias cristãs. As aldeias de Knayeh e de Yacoubieh, na província de Idlib, perto
da Turquia, ainda estão debaixo de controlo de grupos jihadistas. Por lá, continua a vigorar o temível
califado. A ‘sharia’ é a lei, as mulheres têm de usar véu, as propriedades foram confiscadas, os símbolos
cristãos, como as cruzes, foram derrubados. Nestas aldeias, dois frades franciscanos continuam a sua
missão, apesar de todos os riscos. São sinal de esperança no meio da escuridão. A história.
A província de Idlib, no nordeste da Síria, adjacente à Turquia, continua a ser
uma região controlada por grupos jihadistas. No resto do país, com excepção de
pequenas bolsas de resistência de grupos
terroristas, praticamente a guerra chegou
ao fim. Mas ali não. Em Idlib, persiste
o poder dos homens de negro. Um poder imposto de armas na mão, baseado
no terror, violência, destruição e morte.
Um poder que o exército sírio quer derrubar. Por isso, a guerra persiste… Nesta
região quase esquecida, vivem ainda cerca de 300 famílias cristãs. Nas aldeias de
Knayeh e de Yacoubieh já não se escutam
mais os sinos a convocar o povo para a
missa, nem se vêm as cruzes que simbolizam a presença dos cristãos, nem sequer
nos cemitérios, muito menos nas igrejas.
Mas, apesar de toda essa violência, apesar de todo o tormento e aflição por que
têm passado estes cristãos, ainda se reza o
‘pai-nosso’ nestas terras controladas pelos
jihadistas.

um Estado Islâmico, confiscando as propriedades dos cristãos, impondo a ‘sharia’ islâmica a todos os não-muçulmanos,
anulando o direito de se movimentarem
livremente nas suas próprias aldeias, forçando as mulheres a usar o véu, destruindo quaisquer símbolos cristãos que estivessem à vista…”

Violência e morte

A razia foi total. As cruzes das igrejas e
dos cemitérios foram decepadas como
símbolo da subjugação de um povo. Mas
não só. Ao longo destes anos de sofrimentos, foram inúmeros os casos de violência, tortura e morte que os cristãos
tiveram de suportar na sua própria terra face à impiedade dos jihadistas. “Foram muitas as vezes que estes extremistas
perseguiram, atacaram e espancaram, sequestraram, torturaram e até mataram alguns dos nossos irmãos e irmãs.” O Padre
Firas – que já esteve em Portugal, tendo
participado na peregrinação internacional da Fundação AIS ao Santuário de
Fátima em 2017 – recorda o caso dramático do Padre François Murad, “decapitado em 2013”, e, mais recentemente, o de
“uma professora que foi violada e morta
em Yacoubieh”. A violência nunca deixou
de fazer parte do dia-a-dia destes cristãos encurralados numa província sitiada,

Em toda esta região, há apenas dois padres. São dois franciscanos. São dois resistentes. Os frades Luai Bsharat, 40
anos, e Hanna Jallouf, de 67, poderiam
ter já abandonado a província de Idlib,
mas decidiram ficar. Por ali vivem ainda
cerca de 300 famílias cristãs, seguramente que mais de mil pessoas. Estes cristãos,
homens, mulheres e crianças, são símbolo vivo da resistência na fé contra a violência opressiva das milícias jihadistas
que impuseram a ‘sharia’ com uma brutalidade sanguinária. “O seu sofrimento
começou há uma década.” O frade Firas
Lutfi, o franciscano responsável pela Síria, Líbano e Jordânia, conta, à Fundação
AIS, que estes cristãos não sabem o que
é viver em liberdade desde que a guerra
começou a atormentar a Síria em 2011. E
descreve como a vida se transformou por
completo com a chegada dos terroristas
islâmicos. “Grupos militantes tomaram
o controlo da região e proclamaram-na

Memórias de São Paulo

A presença, nestas aldeias, de dois frades
franciscanos diz muito da generosidade
de quem entregou a sua vida ao serviço
dos outros. Estas não são aldeias sem
história. Por ali, pela região, andou São
Paulo, estão as raízes da fé cristã. “Apesar
das dificuldades, o Padre Luai Bsharat e
o Padre Hanna Jallouf ficaram porque
acreditam que esta região não deve ser
abandonada, estando perto de Antioquia,
onde São Paulo iniciou as suas viagens de
divulgação da Palavra da Bíblia”, explica
o responsável franciscano pelas províncias da Síria, Líbano e Jordânia. O testemunho do Padre Firas Lutfi é essencial
para se compreender a ousadia dos dois
frades franciscanos. Eles, mais do que
ninguém, sendo símbolo de uma religião
proscrita naquele território dominado
por jihadistas, também “enfrentam perseguição e opressão”. Porém, com a sua
presença, são sinal de amor e de esperança. São sinal de que as trevas não terão
nunca a última palavra. São sinal de que

CUSTÓDIA DA TERRA SANTA

Uma década de sofrimento

onde o ‘califado’ continua a ditar as leis
baseadas no horror e na morte. Também
por isso, o exemplo destas famílias cristãs
é ainda mais notável. Diz o Padre Firas
Lutfi que estes cristãos “mantém escondidas a sua fé e modo de pensar”.

a fé pode ser indestrutível mesmo quando se destroem as igrejas, se derrubam as
cruzes, se proíbem as procissões, se obrigam as mulheres a usar o véu islâmico.

Sofrimento e solidariedade

O amor é sempre mais forte. Os dois
franciscanos, os frades Luai e Hanna,
nunca deixaram de manifestar a sua solidariedade e generosidade aos mais necessitados durante estes anos de isolamento
imposto pela força das armas. Diz o padre Firas, no testemunho enviado para a
Fundação AIS em Lisboa, que, “muitas
vezes, os mosteiros em Knayeh e Yacoubieh abraçaram e receberam dezenas de
famílias muçulmanas que procuraram
refúgio nas igrejas”, quando a região se
transformou num campo aberto de batalha. As portas dos mosteiros nunca se fecharam à caridade. Na província de Idlib,
nas aldeias de Knayeh e de Yacoubieh, a
vida é dura. Além da violência, da ameaça
omnipresente sobre os cristãos, há ainda
a o drama da própria sobrevivência no
dia-a-dia. “A presença dos Franciscanos
é um sinal de esperança no meio da escuridão e do desespero”, sintetiza o Padre Firas. “Por isso, eles necessitam de
todo o apoio que possam obter, especialmente de apoio financeiro, porque os locais não podem colher as suas colheitas,
confiscadas, ou vender os seus próprios
produtos… a única forma é a constante
ajuda humanitária...” O futuro continua
ensombrado pela guerra, pela violência,
pela perseguição. Mas ali, na província
de Idlib, dois frades franciscanos continuam a sua missão, apesar de todos os
riscos, apesar de todo o sofrimento. São
sinal de esperança. Uma esperança que
precisa de ser alimentada com a nossa
solidariedade.
texto por Paulo Aido,
Fundação Ajuda à Igreja que Sofre

Os mosteiros em Knayeh e Yacoubieh receberam dezenas de famílias
muçulmanas que procuraram refúgio nas igrejas durante a guerra.
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À PROCURA DA PALAVRA

O tempo de Jesus

O livro ‘O tempo de Jesus - O mundo
e as instituições judaicas’, da autoria do
padre João Lourenço, sacerdote franciscano, vai ser lançado na próxima quinta-feira, dia 22 de outubro, às 18h00, no
Auditório Cardeal Medeiros, na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa.
Esta obra é um instrumento de trabalho
para ler, situar e compreender os textos
do Novo Testamento, especialmente o
mundo que está subjacente aos Evangelhos, e vai ser apresentada por Maria
da Glória Garcia, antiga reitora da UCP,
com a participação do padre Alexandre
Palma, teólogo, professor na Faculdade
de Teologia da referida universidade e
membro da equipa formadora do Seminário dos Olivais.
Este evento organizado pela Livraria UCP tem as presenças limitadas e
sujeitas a inscrição prévia, através do
email livraria@lisboa.ucp.pt. Em alternativa, é possível realizar a inscrição na
sessão digital, via Zoom, em http://bit.
ly/otempodejesus.
‘O tempo de Jesus - O mundo e as instituições judaicas’ é publicado pela Universidade Católica Editora.

DOMINGO XXIX COMUM
"Disse-Lhes Jesus: «Então, dai a César o que é de César
e a Deus o que é de Deus».”
Mt 22, 21

De quem somos?
Fazer perguntas é bom, e só quem
não ama a verdade é que não gosta
de questionar e ser questionado. A
arte de ensinar não será porventura
arte de suscitar perguntas? Dizia a
escritora Clarice Lispector: “Enquanto eu tiver perguntas e não houver
resposta continuarei a escrever.” E
Albert Einstein: “O importante é não
deixar de fazer perguntas”. Que interessa o acumular de conhecimentos
se não nos leva ao desejo de procurar os segredos maiores do universo,
e o próprio sentido da vida? Desejo
acreditar que os educadores do nosso
tempo (e não somos todos nós, também?) preferem estimular nos outros
o maravilhoso exercício de pensar e
de questionar, mais do que a necessidade “burocrática” de “debitar conhecimentos” que se memorizam e
esquecem após um exame.
No primeiro livro da Bíblia, Deus começa o diálogo com o homem com
uma pergunta: “Onde estás?”(Gn 3,
9). E a primeira frase que os evangelhos nos relatam de Jesus é também
uma pergunta: a José e Maria, no

pelo P. Vítor Gonçalves
templo entre os doutores: “Porque
me procuráveis? Não sabíeis que devia estar em casa de meu Pai?” Lc 2,
39). Encanta-me este modo de Deus
se revelar, em relação viva com a humanidade, perguntando e respondendo, abrindo os corações humanos
a novas perguntas. Jesus será mestre
na arte de devolver muitas questões,
não por recusar-se a responder mas
estimulando a procura e valorizando
o conhecimento. Ao contrário dos
fariseus e doutores da Lei que “tudo
sabem” Ele fica sedento da sabedoria
dos pobres e dos simples, o único terreno onde a semente da sua palavra
pode germinar.
A pergunta feita a Jesus, sobre o
pagamento do imposto a César, tem
claramente intenções políticas e persecutórias. Não contavam era que a
sua resposta desse origem a duas perguntas interiores: O que é de César?
E o que é de Deus? E não contrapondo a política e a religião, o temporal
e o espiritual, Jesus defende que são
ambos terrenos de responsabilidade
e compromisso. Se toda a pessoa é

imagem de Deus, ela não pode ser
manipulada, explorada, em suma,
desumanizada, por nenhuma espécie de poder. E vivendo em comunidade somos todos corresponsáveis,
com os mesmos direitos e deveres,
na construção de uma mesma família humana. O dinheiro é um meio, e
não um fim, para o bem maior que é
a dignidade humana. O egoísmo e a
ganância escravizam-nos; só o amor
nos pode fazer irmãos.
E haverá algo que não pertença a
Deus? Mas como administra Ele esse
seu domínio? Confiando e confiando-nos a vida, a inteligência para a multiplicar, e o coração para a bem administrar. Talvez a pergunta seguinte
seja a mais importante: no fundo, de
quem somos nós? De ninguém? Do
dinheiro do poder e das coisas que
acumulamos? Simplesmente de nós
próprios, na tentação idolátrica de
nos endeusarmos? De todos e de
tudo o que amamos, e de Deus se
nos abrimos ao seu amor? Que bom
podermos perguntar e acreditar que
Deus ama as nossas perguntas!

DOMINGO XXX DO TEMPO COMUM – A (25 DE OUTUBRO)

DEPARTAMENTO
DE LITURGIA DO
PATRIARCADO
DE LISBOA

USO LITÚRGICO

CÂNTICO

COMPOSITOR

FONTE

Entrada

Alegre-se o coração dos que procuram

M. Simões

CEC II 134

Ofertório / Comunhão

Escuta, Israel

C. Silva

CEC II 136

Ofertório

Onde há caridade verdadeira

C. Silva

CN 167

Comunhão

Dou-vos um mandamento novo

F. Silva

IC 366

Comunhão

Se cumprirdes os meus mandamentos

C. Silva

CN 899

Pós Comunhão / Final

Quero bendizer-Vos todos os dias

A. Cartageno

CN 850

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.
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Tweets da Semana
“O testemunho do beato Carlo
Acutis indica aos jovens de hoje
que a verdadeira felicidade se encontra colocando Deus em primeiro lugar e servindo-o nos irmãos,
especialmente os últimos.”
12 de outubro
“Não basta aceitar o convite para
seguir o Senhor, é preciso estar
disponível para um caminho de
conversão, que muda o coração.
A veste da misericórdia, que Deus
nos oferece sem cessar, é um dom
gratuito do seu amor, é graça.
#EvangelhoDeHoje”
11 de outubro
“Independentemente da aparência, cada um é imensamente sagrado e merece o nosso afeto e a
nossa dedicação. Por isso, se consigo ajudar uma só pessoa a viver
melhor, isso já justifica o dom da
minha vida. #FratelliTutti”
11 de outubro
Papa Francisco @Pontifex_pt

“É em Cristo que tudo se conjuga:
tudo quanto Deus tem para oferecer – que É ele próprio, como Se
oferece no seu Filho – e tudo quanto nós procuramos como humanidade e que tem em Cristo a sua
definição.”
11 de outubro
D. Manuel Clemente @patriarcalisboa

Voz da Verdade na internet
www.vozdaverdade.org

Editorial

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

Um pouco por toda a diocese vão-se
procurando iniciar as atividades de
um novo ano pastoral. O constrangimento da pandemia que estamos
a viver traz limitações, preocupações,
angústias, expectativas... Mas, vamos
percebendo, sobretudo naqueles que
são chamados a servir, uma atitude
de esperança. A esperança cristã que
precisamos cultivar neste tempo de
tribulação. Aquele que acredita não
perde a esperança; poderá, em algum
caso, vacilar, mas, não desespera.
Ao longo deste tempo temos assistido a muitos exemplos de verdadeiro serviço, missão, entrega,
que nos ajudam a fortalecer esta
esperança. Em muitos lugares organizaram-se campanhas de ajuda
e apoio aos que mais precisam, aos
que, de um momento para o outro,
se viram confrontados com a situação de tudo perderem. Pela missão
de muitos, este tempo tornou-se
mais leve. Pela entrega, doação de
si próprio, por amor, a fome tornou-se pão, a solidão tornou-se visita,
a rua tornou-se telhado.

Temos assistido – e neste jornal já temos dado nota disso –, à realização
da grande missão que é amar e levar o
outro a ser amado. Seja por iniciativas
informais, seja por estruturas organizadas da Igreja e da sociedade civil,
estes últimos tempos têm sido reveladores de verdadeira missão.
A missão não serve para eu me servir, mas para servir, e implica a saída
da minha comodidade, do meu conforto, do meu sentimento de autossatisfação. A missão não serve para
a minha exaltação, mas para exaltar
o outro diante de Deus. A missão
leva-nos à entrega, doação de si
próprio, e tantas vezes ao sofrimento pelo outro que sofre.
A missão acontece na resposta ao

chamamento que me é feito: o ‘Eis-me aqui, envia-me’ precisa da minha
atitude de disponibilidade para deixar tudo o que sou e ser moldado por
Deus que me leva a servir.
A Igreja celebra, este Domingo, o
Dia Mundial das Missões, sob o tema
‘Eis-me aqui, envia-me’ (Is 6,8). Partindo desta citação do profeta Isaías,
o Papa Francisco, na mensagem que
escreve para este dia, refere que “a
chamada à missão, o convite a sair
de si mesmo por amor de Deus e do
próximo aparece como oportunidade de partilha, serviço, intercessão.
A missão que Deus confia a cada um
faz passar do «eu» medroso e fechado ao «eu» resoluto e renovado pelo
dom de si.”

“A missão leva-nos à entrega,
doação de si próprio, e tantas vezes
ao sofrimento pelo outro que sofre.”
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2ª a 6ª feira, entre as 9h00 e as 16h00
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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.
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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 €)

