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EVANGELIZAÇÃO 

Novembro: A inteligência artificial    
Rezemos para que o progresso da robótica e da inteligência 
artificial esteja sempre ao serviço do ser humano.

Pe. Werenfried van Straaten, fundador da AIS

Os direitos humanos não foram criados pelas Nações Unidas.

Também não resultaram do período do Iluminismo.

Os direitos humanos são concedidos por Deus.

Intenção de Oração 
do Santo Padre
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Somos concidadãos  
de santos

Reflectir

Carlo Acutis, o adolescente italiano, 
beatificado em Assis no dia 10 de 
Outubro passado, era conhecido pela 
sua profunda devoção eucarística – 
desde a sua primeira comunhão, aos 
sete anos, foi à missa todos os dias e 
fazia sempre adoração, ou antes ou 
depois da missa, ficando às vezes lon-
gas horas a «fazer companhia a Jesus 
escondido», como diziam os nossos 
Pastorinhos! Carlo Acutis dizia que não 
precisamos de ter inveja dos apóstolos 
que conviveram com Jesus. Para nós, 
para termos a mesmo felicidade, basta 
entrar numa Igreja. Ele está lá, à nossa 
espera, no Santíssimo Sacramento! 
Ele dizia também que a missa era a 
sua auto-estrada mais rápida para o 
céu! Carlo Acutis faleceu com 15 anos 
de idade, vítima duma leucemia fulmi-
nante, que o levou para o céu, apenas 
três dias depois de ser diagnosticada a 
sua doença fatal. 

Só tive conhecimento deste ado-
lescente extraordinário poucos dias 
antes da sua beatificação, através da 

Internet. Mas pude ver vários teste-
munhos, em vídeo, inclusive de sua 
mãe, e sobretudo vê-lo e escutar a 
sua voz naquele vídeo no qual, dois 
meses antes da sua morte, disse estas 
palavras, como a despedir-se de todos: 
«Sono destinato a morire» (Estou des-
tinado a morrer!), e disse-o com um 
admirável sorriso, porque «não tenho 
medo da morte. Nunca na minha vida 
fiz qualquer coisa que fosse contra a 
vontade de Deus!» Esta frase, se fosse 
mentira, seria suficiente para impedir 
a causa da sua beatificação. Mas foi 
verdade: ele ofereceu os sofrimentos 
indescritíveis da sua doença pelo Papa 
(era então Bento XVI) e pela Igreja e 
também como última purificação, 
como purgatório na vida, para que fos-
se logo para o céu, seguindo na sua via 
rápida, a sua auto-estrada: ele recebeu 
consciente e devotamente a Unção 
dos doentes e o Viático (a comunhão 
eucarística), pouco antes de oferecer 
a sua alma a Deus sumamente amado 
durante toda a sua curta vida. «Não eu, 
mas Deus», era uma das suas frases. 
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Reflectir

Ele podia dizer como Nossa Senhora, 
no Magnificat: «O Senhor fez em mim 
grandes coisas. Santo é o seu nome!».

Somos então felizes porque convi-
vemos com santos; ele nasceu a 3 de 
Maio de 1991 e faleceu a 12 de Outubro 
de 2006. Ele em Itália, fazendo a sua 
caminhada espiritual, inclusive a 
reportagem sobre os milagres euca-
rísticos que ainda pode ser vista na 
exposição que ele preparou e que per-
correu o mundo. Ouvi dizer que esta 
exposição esteve em Fátima no ano 
2000! Vejam: era um miúdo com ape-
nas 9 anos de idade!... Eu andava por 
aqui, dedicando-me à teologia e cola-
borando pastoralmente naquilo que 
me era pedido. Sem nos conhecermos, 
éramos contemporâneos. Nesses anos 
fui algumas vezes a Itália, portanto, 
estive perto dele! Não preciso de ter 
«inveja» das gerações passadas, que 
conviveram com santos.

Mas não posso esquecer a minha con-
temporaneidade com S. João Paulo II. 
Nas suas exéquias eu estava na praça 
de S. Pedro. No final também eu gritei: 
Santo súbito! E tenho uma fotografia 
dum encontro em ele na qual nos 
olhamos olhos nos olhos!

Estes são os oficialmente canoniza-
dos, S. João Paulo II e o Beato Carlo 
Acutis. Mas com quantos outros tenho 
tido a graça de conviver, de me cruzar, 
santos que não são conhecidos, mas 
que na unidade do amor de Deus e 
do próximo, lançam as sementes da 
bondade e da justiça que suportam 
este nosso mundo cheio de esperan-
ças e desilusões, alegrias e tristezas… 
É a bondade dos santos, das grandes 
coisas que a graça vai neles operando 
que torna mais suave e suportável a 
nossa vida, no combate da fé e por 
causa da justiça, «gemendo e choran-
do neste vale de lágrimas», como reza-
mos todos os dias na Salve Rainha, 
no final do terço! Em cada Igreja, em 
cada celebração da Missa, o céu desce 
à terra, no momento da consagração 
e está à nossa espera no Santíssimo 
Sacramento guardado com tanto 
respeito e devoção nos sacrários das 
nossas Igrejas. À nossa espera! Nós 
somos concidadãos dos santos!

Pe. José Jacinto Ferreira de Farias, scj
Assistente Eclesiástico da AIS
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RÚSSIA

DEUS NA CONSTITUIÇÃO?

Superfície
17.098.246 km2 

População
143.440.000

Religiões
Cristãos: 82,2%
Muçulmanos: 11,8%
Agnósticos: 4,1%
Outros: 1,9%

Línguas
Russo

No Verão passado a Rússia levou a referendo a inclusão de Deus na 
Constituição. Inicialmente agendado para 22 de Abril, a votação foi adia-
da para uma data posterior, devido à pandemia de COVID-19 na Rússia. 
Os resultados oficiais foram divulgados no dia 2 de Julho. A Constituição 
passa, entre outras medidas, a proclamar a “fé em Deus” do povo Russo.

Entre 25 de Junho a 1 de Julho deste 

ano, a Rússia empenhou-se numa 

nova etapa da sua história contempo-

rânea com um referendo (baptizado 

“voto de todos os Russos” por razões 

constitucionais) com vista a alterar 

a Constituição e, em particular, de aí 

fazer presente a menção a Deus. Mas 
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Rússia

Festa da Transfiguração na 
Diocese de Novosibirsk-Lat.
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Rússia

este referendo deverá também permi-

tir a Vladimir Putin cumprir dois novos 

mandatos presidenciais de seis anos 

cada um, até 2036.

A decisão de tornar presente a 

menção de Deus nas alterações de 

voto poderia surpreender e parecer 

demonstrar um reforçar da “sinfonia” 

Estado-Igreja almejada pela Igreja 

Ortodoxa. Tal como a menção do 

casamento “união entre um homem 

e uma mulher”, a defesa dos “valores 

tradicionais da família” e a do direito 

dos pais “de educar os seus filhos 

de acordo com as suas convicções 

religiosas e filosóficas”. Na realidade, 

a Rússia acerta o passo com muitos 

outros países do mundo que estão a 

alterar a sua Constituição de forma 

semelhante, cerca de 40 anos depois, 

em todos os continentes (incluindo 

cinco membros da União Europeia, 

bem como a Suíça e a Noruega), tal 

como já referiu o Patriarca de Moscovo, 

Kyrill, no seu apelo de Janeiro de 2020 

ao Presidente russo, pedindo-lhe que 

alterasse a Constituição de 1993 nesse 

sentido. Para o porta-voz do Kremlin, 

Dimitri Peskov, esta mudança consti-

tucional não deveria alterar em nada a 

natureza secular do Estado russo.

APENAS 3% DE FIÉIS NA PÁSCOA

Passado o aumento enorme de reno-

vação da fé e da prática dominical que 

marcou o fim do ateísmo do Estado, a 

prática religiosa dificilmente seguiu a 
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inegável renovação da Igreja Ortodoxa 

Russa. Mesmo na Páscoa, de longe a 

celebração mais participada, dificil-

mente chegou aos 3% de fiéis no país, 

de acordo com os números oficiais 

do Estado russo e do Patriarcado de 

Moscovo: os Russos regressaram a 

Deus e à religião, mas não às igrejas. 

Irá a pandemia do coronavírus mudar 

a situação, depois do confinamento?

Num primeiro momento, quando as 

autoridades anunciaram medidas res-

tritivas no final do mês de Fevereiro, 

houve sectores da Igreja Ortodoxa 

Russa que as rejeitaram: “Se uma lei 

vai contra a nossa fé, o nosso dever é 

ignorá-la”, declarou então o Arcipreste 

Dmitri Smirnov, chefe da Comissão 

Sinodal dos Assuntos da Família, 

no canal da televisão russa Spas, a 

28 de Fevereiro. Recomendava tam-

bém organizar reuniões nocturnas 

para evitar as patrulhas da Polícia. 

Mas sem dúvida sob a pressão das 

autoridades, o Patriarcado aceitou 

as medidas de distanciamento físi-

co e condenou aqueles que não o 

Rússia
O Metropolita de 
Volokolamsk, Hilarion, 
apela ao respeito pelas 
regras do confinamento.
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respeitaram, pela voz do Metropolita 

Hilarion de Volokolamsk. Estes “não se 

comportam de forma evangélica, mas 

como os fariseus. Usam a crise para 

distinguirem… é um comportamento 

irresponsável e egoísta. Se não têm 

medo de ser contaminados, pensem 

nos outros!”

Oração

Para que os Cristãos russos 

ganhem um maior sentido 

de espírito comunitário na fé, 

nós Te pedimos Senhor

A VELA DE PUTIN

O Arcebispo Católico de Moscovo 

tinha determinado o encerramento de 

todas as igrejas católicas aos fiéis no 

dia 22 de Março. Mas foi apenas seis 

dias antes da Páscoa que o Patriarca 

Ortodoxo seguiu o mesmo caminho. 

A Vigília Pascal, transmitida pela tele-

visão russa, foi assim celebrada pelos 

hierarcas do patriarcado na catedral 

de Cristo Salvador, em Moscovo, e 

pelos sacerdotes nas suas igrejas 

paroquiais, sem a presença de fiéis. O 

presidente Putin dirigiu-se à pequena 

Rússia

Depois do enorme crescimento 
espiritual do pós-ateísmo, 
a prática religiosa diminuiu 
bastante na Rússia.
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capela da sua residência em Novo-

Ogaryovo, próximo de Moscovo, para 

acender uma vela. Mas muitos bispos 

e sacerdotes não fizeram caso desta 

decisão e as igrejas permaneceram 

abertas em várias regiões. O último 

domingo de Páscoa também registou 

um novo record de novos casos de 

Covid-19: 6600.

Oração

Para que as orações dos Cristãos em 

todo mundo, que há 100 anos rezam 

mais intensamente pela Rússia em res-

posta aos apelos da Tua e nossa Mãe, 

consigam alcançar de Vós a conversão 

deste país, nós Te pedimos Senhor.

SEMPRE A UCRÂNIA
A crise entre o Patriarcado 
Ecuménico de Constantinopla e o 
de Moscovo na Ucrânia continua 
e agudiza-se. A tentativa de con-
ciliação do Patriarca Theophilos 
de Jerusalém em Amã, de 25 a 27 
de Fevereiro de 2020 apenas agra-
vou o diferendo. Ambas as partes 
pretendem agora reforçar os seus 
apoios, religiosos e políticos. 
O Patriarca de Moscovo retirou 
assim as suas paróquias africanas 
da jurisdição de Constantinopla, 
enquanto a Igreja Greco-Ortodoxa 
se reaproxima de Kiev.

Rússia
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Conselhos  
de José para  
o nosso  
Advento

Volta a olhar o tempo com inocência 
como uma tarefa que as crianças 
sabem melhor do que tu. 

Aprende a buscar a sabedoria 
como quem constrói uma ponte 
quando seria mais fácil a distância. 

Aprende a elogiar a vida 
que é sempre a oportunidade mais bela 
em vez de a diminuíres com desânimos e lamúrias. 

Aprende a agradecer o amor 
que te esvazia as mãos 
e ao mesmo tempo as deixa iluminadas. 

Acende no centro de ti uma prece 
mesmo se o lume que trazes 
te parece ameaçado ou imperfeito. 

José Tolentino Mendonça

Oração
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Meditação
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Meditação

A EspErAnçA 
dA rEssurrEição

Job estava na escuridão. Estava exactamente na 
porta da morte. E naquele momento de angústia, 
de dor e de sofrimento, Job proclama a esperança. 

“Eu sei: o meu Redentor está vivo e aparecerá, finalmen-
te, sobre o pó da terra... Eu mesmo o contemplarei, os 
meus olhos vê-lo-ão, e não os olhos de outro...” (Job 19, 
25.27). A comemoração dos finados tem este significado 
duplo. Um sentido de tristeza: o cemitério é triste, pois 
recorda-nos os nossos entes queridos que já partiram; 
mas lembra-nos também o futuro, a morte; no entan-
to, com esta tristeza nós trazemos flores, como sinal de 
esperança e inclusive, posso dizer, de festa, mas depois, 
não agora. E a tristeza amalgama-se com a esperança. E 
é isto que todos nós sentimos hoje, nesta celebração: a 
memória dos nossos entes queridos, diante dos seus 
despojos, e a esperança.
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Meditação

Mas sentimos também que esta esperança nos ajuda, porque nós 
devemos percorrer este caminho. Todos nós trilharemos esta vere-
da. Mais cedo ou mais tarde, mas todos! Com dor, mais ou menos 
dor, mas todos! No entanto, com a flor da esperança, com aquele fio 
forte que está ancorado no além. Eis a âncora que não desengana: 
a esperança da ressurreição.

E quem percorreu primeiro este caminho foi Jesus. Nós trilhamos 
a vereda que Ele já percorreu. E quem nos abriu a porta foi Ele 
mesmo, Jesus: com a sua Cruz abriu-nos a porta da esperança, 
descerrou-nos a porta para entrar no lugar onde contemplare-
mos Deus. “Eu sei: o meu Redentor está vivo e aparecerá, finalmen-
te, sobre o pó da terra... Eu mesmo o contemplarei, os meus olhos 
vê-lo-ão, e não os olhos de outro...”.

Hoje voltemos para casa com esta dúplice memória: a memória do 
passado, dos nossos entes queridos que já se foram; e a memória do 
porvir, do caminho que nós havemos de percorrer. Com a certeza, 
a segurança; aquela certeza que saiu dos lábios de Jesus: “Eu 
ressuscitá-lo-ei no último dia” (Jo 6, 40).

Papa Francisco, Homilia da Missa dos Fiéis Defuntos, 2 de Novembro de 2016
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Mártires e Heróis do Amor

Pe. Manuel  
García Viejo
SERRA LEOA

O Padre Manuel ficou infectado com o vírus Ébola na cidade de Lunsar, Serra 
Leoa, enquanto trabalhava no hospital como director clínico. Pertenceu à Ordem 
de São João de Deus, da qual foi membro durante 52 anos.

Religioso e missionário espanhol, o Padre Manuel García Viejo acabou por mor-
rer no dia 25 de Setembro de 2014, no Hospital Carlos III, em Madrid, onde foi 
internado depois de ter sido repatriado da Serra Leoa.

Dos 30 anos em que trabalhou no continente africano (Gana, Camarões e Serra 
Leoa), passou os últimos 12 como director clínico do Hospital de São João de 
Deus, em Lunsar. Era cirurgião qualificado, especialista em medicina interna e 
também tinha um diploma em medicina tropical.

A nossa ajuda: Para além do Padre Manuel, a congregação de São João de Deus 
perdeu mais três religiosos na Libéria, todos eles dedicados a cuidar das vítimas 
de Ébola. Como bons samaritanos no campo dos cuidados hospitalares, deram 
um exemplo maravilhoso a todas as congregações que trabalham nestes paí-
ses. A Serra Leoa também sofreu de outras formas, incluindo uma guerra civil 
e desastres naturais, e a Fundação AIS apoiou mais de 60 projectos no país nos 
últimos cinco anos.

Oremos: Por tantos samaritanos da hospitalidade, expostos ao contágio 
das doenças de que padecem as pessoas que eles assistem no seu dia-a-dia.

Actualidade 



POSTAL DE NATAL 
SAGRADA FAMÍLIA

Destaque

Recupere o bonito hábito de enviar 
as Boas Festas aos seus familiares 
e amigos. Através deste postal de 
Natal cristão, torne presente Jesus 
e a Sua mensagem de Esperança 
e Paz junto dos que estão mais 
distantes e sozinhos. Neste 
Natal, vamos ajudar a despertar 
os corações adormecidos!
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“Foram apressadamente 
e encontraram Maria, 
José e o menino deitado 
na manjedoura.” 

(Lucas 2,16)

NOVO


