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Podcast ‘Leigos que contam - Um podcast sobre a missão dos cristãos no dia a dia’ está a contar histórias
de vida e de fé dos cristãos, no mundo. Para ouvir no computador ou no smartphone. pág.06
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“NÃO PASSAMOS
POR AQUILO QUE
ESTAMOS A PASSAR
SEM UM CUSTO”
A psicóloga Joana Tinoco de Faria
alerta para o “estado de emergência”
que se vive no campo da saúde mental. Em entrevista ao Jornal VOZ
DA VERDADE, analisa o impacto
da pandemia no estado emocional
das pessoas e deixa conselhos para
viver esta fase. pág.02
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‘Visitas Guiadas’ ao Mosteiro de São Vicente de JMJ Lisboa 2023: Catequeses de preparação
Fora estão de regresso e em seis sessões
já disponíveis
Na programação do mês de novembro, o Mosteiro de São Vicente de Fora
vai realizar três ‘Visitas Guiadas’ – de duas sessões cada –, sendo as duas primeiras visitas temáticas e a última de carácter geral. Esta iniciativa tem início
este sábado, 7 de novembro, às 10h30 e às 15h00, com o tema ‘A História
do Patriarcado de Lisboa’. No dia 21, novamente um sábado e nos mesmos
horários, tem lugar a visita sobre ‘Artes Decorativas e Arquitetura do Mosteiro’. Para o dia 29 de novembro, um Domingo, está prevista a visita geral,
também em duas sessões, às 10h30 e às 15h00. As inscrições para as visitas
guiadas devem ser feitas através do site https://mosteirodesaovicentedefora.
com/formulario.
Na última semana de novembro, entre os dias 24 e 29, o Mosteiro de São
Vicente de Fora vai assinalar o aniversário de D. Catarina de Bragança com
visitas especiais, a decorrerem das 10h00 às 18h00, ao longo de 45 minutos,
em horário a definir com os interessados (entre uma e cinco pessoas).
Informações: 218885652 ou museu@patriarcado-lisboa.pt

INSEMINAÇÃO POST MORTEM
O que é, e o que está em causa

P. Nuno Amador

“É urgente o amor”
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O itinerário de preparação para a Jornada Mundial da Juventude
( JMJ) Lisboa 2023, com as catequeses para os jovens, foi disponibilizado no site oficial da organização, em https://lisboa2023.org/pt/
preparacao, no passado dia 1 de novembro. “O itinerário de preparação para a JMJ Lisboa 2023, elaborado pela Direção de Pastoral
e Eventos Centrais, propõe um caminho de aprofundamento da fé
com base no verbo levantar-se. Este verbo é comum aos temas das
mensagens para a Jornada Mundial da Juventude que nos conduzirão
a Lisboa: «Jovem, eu te digo, levanta-te!» (cf. Lc 7, 14); «Levanta-te!
Eu te constituo testemunha do que viste!» (cf. At 26, 16); «Maria
levantou-se e partiu apressadamente» (Lc 1, 39). Os materiais estão
disponíveis para download”, refere o site.
Recorde-se que, recentemente, a organizou divulgou também as t-shirts,
que estão disponíveis para venda em Portugal através da página https://
dott.pt/pt/store/jmj.
P. Nuno Rosário Fernandes

O desperdício zero que matava a fome
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Joana Tinoco de Faria, psicóloga

“ESTAMOS EM ESTADO DE EMERGÊNCIA E DE ALERTA
DO PONTO DE VISTA PSICOLÓGICO”
“Não passamos por aquilo que estamos a passar sem um custo”, alerta a psicóloga Joana
Tinoco de Faria. Em entrevista ao Jornal VOZ DA VERDADE, esta profissional que faz
parte da direção da Associação dos Psicólogos Católicos propõe uma maior “consciência”
sobre o impacto das notícias da pandemia e fala da importância do “papel libertador”
que a religião pode ter para ajudar a viver esta fase.
entrevista por Filipe Teixeira
Lemos constantemente que as consequências da pandemia, sobretudo
das experiências de confinamento e
do luto, vão provocar, no futuro, sequelas a nível psicológico. Também
tem esta convicção?
Nós não passamos por aquilo que estamos a passar sem um custo. A nível
psicológico, sem dúvida, mas também
nas outras dimensões da vida, quer sejam nas relações pessoais ou no nosso
trabalho. Em tudo, a nossa humanidade está a ser ‘esticada’.
Hoje, vamos tendo, cada vez mais,
consciência do medo. Muitas vezes, fica
difícil perceber se sofremos pelo vírus
ou se sofremos pelo medo. Vivemos
uma situação de um certo medo coletivo que perdura no tempo… e claro que
isto tem um custo! É preciso pensar em
que medida e o que é que podemos ir
fazendo para prevenir consequências
na área da saúde mental.
Quando qualquer coisa acontece, estamos feitos de uma forma em que
toda a humanidade se move para reagir, para se adaptar. Estamos nessa fase
de reação, mas já num prolongamento.
Portanto, os nossos recursos já estão,
de alguma forma, desgastados. Como
não vemos o fim a este problema, este
é um dos grandes fatores que podem
originar consequências, no futuro.

tante, porque não nos permite irmo-nos organizando com a informação
que temos. Estamos sempre a ser bombardeados com informação e a forma
como ela é escrita, noticiada, também
tem aqui um efeito de nos pôr neste
estado de alerta. Nós estamos em estado de emergência e de alerta do ponto
vista psicológico. E isto tem um preço
e vê-se, por exemplo, na forma como

as pessoas estão reativas. Estamos num
tempo de resposta de sobrevivência.
Portanto, ou estamos paralisados de
medo ou estamos, de uma forma mais
agressiva, a tentar defendermo-nos.
No seu trabalho, tem notado um
agravamento da saúde mental da população?
Tenho mais pedidos de apoio e, à mi-

No que diz respeito à vivência familiar, que pontos positivos podemos
observar da experiência de confinamento, em março e abril, e que poderá ser retomado em breve?
Há um estudo do Instituto de Apoio à
Criança que li, há uns meses, e que fala
da perceção dos pais e das crianças na
primeira etapa do confinamento. De
uma forma geral, as crianças mostram
níveis de bem-estar, adaptativos, têm
uma resiliência própria da etapa de desenvolvimento mais rápida do que nós,
adultos.
Observámos também a nossa capacidade de adaptação familiar. Ninguém
casou para viver 24 sobre 24 horas com
a outra pessoa. Isso tem o seu lado de
exigência, mas também tem um lado
de oportunidade. É uma oportunidade
de aprender a regular. Uma das coisas
engraçadas do estudo era que ficava
claro que os medos das crianças são os
medos dos pais. Se os pais forem gerindo os seus medos, ajudamos mais as
crianças a gerirem os seus.

O que é ainda possível fazer para minorar esse “medo coletivo”?
Eu acho que não se tem consciência
do impacto que as notícias dadas têm,
ou, então, desvaloriza-se o que se sabe
sobre isso. Gostava muito que se tivesse consciência disso, a nível dos meios
de comunicação social, da sociedade
civil e do próprio Governo.
Ouvir os números diários da pandemia parece já não causar muita diferença...
Já não, mas, ao mesmo tempo, mantém-nos num estado de alerta cons-

nha volta, tenho essa sensação, que
cresceu, sobretudo, a partir de setembro. Pensando nas pessoas que vamos
acompanhando, acho que é um tempo, para todos nós, muito exigente – e
para quem tem questões ligadas à ansiedade torna-se ainda mais exigente,
porque estamos a falar do medo. E
o medo pode potenciar, por vezes, o
mal-estar e as dificuldades, e até provocar algumas recaídas.

PERFIL
Joana Tinoco de Faria tem 39 anos, é psicóloga e membro da direção da Associação dos Psicólogos Católicos. Colabora com a Fundação Brazelton/Gomes-Pedro
para as Ciências do Bebé e da Família.

Faz parte da direção da Associação
dos Psicólogos Católicos. Nesse contexto, como tem decorrido a reflexão
sobre o tema da pandemia? Que iniciativas estão previstas?
A pandemia apanhou-nos numa fase
de reestruturação e de pensarmos naquilo que seriam os próximos passos.
Estávamos a pensar organizar uma
conferência e sentimo-nos um pouco
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paralisados com essas circunstâncias.
Estando em fim de mandato, acabámos por nos manter mais silenciosos,
mas sempre respondendo aos pedidos
que nos vão aparecendo. Cada um de
nós também se foi detendo naquilo que é o seu âmbito de missão. Somos psicólogos católicos, mas estamos
no mundo e no mundo houve muitas
exigências, mas também houve várias
iniciativas que nos descansaram, de
apoio psicológico online, por exemplo.
É importante olharmos para este espírito de entreajuda que se criou e que
experimentámos durante um tempo.
Era muito importante não o esquecêssemos. Creio que estamos, teimosamente, a tentar voltar à normalidade
que conhecíamos e, por aí, a frustração
aumenta muito.
Qual o principal contributo que a religião pode trazer à saúde mental das
pessoas?
A primeira é olhar para a dimensão espiritual da pessoa, ou seja, levar esta dimensão a sério e como parte integrante
da própria pessoa. Tem também a ver
com o sentido dos acontecimentos.
Significar o que acontece, ajuda, sem
dúvida, porque, numa perspetiva de fé,
isto não acaba aqui. Portanto, o presente também está encarado nesta perspetiva de nos fazer chegar a um outro
lugar. Para viver esta situação, a religião
bem vivida pode ser libertadora.
Depois, permite-nos olhar para o outro, para a sua vulnerabilidade e pensarmos nisso. Desejo que a religião
bem vivida seja isto, seja este olhar que
olha o outro e que percebe que também nos percebemos na relação com o
outro e como podemos ser para o outro nesta circunstância.
Esgotou-se, há uns dias, a possibilidade de um referendo à Eutanásia.
Como antevê as consequências da
aprovação desta lei?
Aquilo que mais me assusta, em primeiro lugar, é a banalização que se

possa criar. Por mais que se diga isso,
quem acredita que isto pode ser libertador, verá nisso até uma certa compaixão. Eu consigo perceber isso, numa
primeira abordagem. Numa perspetiva
mais macro e no tempo, acho que vamos sentir na pele aquilo que é a consequência disto em termos sociais, em
termos da sociedade civil, na forma
como nos olhamos uns aos outros...
Como se a forma de aliviar esse sofrimento fosse a eutanásia, quando a pessoa, em sofrimento, não quer é sentir-se um peso. Portanto, responder-lhe
com a eutanásia parece-me enganador.
Em termos familiares e sociais, é uma
mudança de fundo que não está a ser
pensada como devia.
Existe ainda a ideia de que o acesso
à Psicologia é apenas um recurso secundário ou apenas “em último caso”.

Quais os principais contributos que
a Psicologia pode oferecer, especialmente num tempo como este?
Eu sinto que o entendimento da Psicologia está muito diferente, desde
que comecei a trabalhar, até agora.
Acho que há muitos passos dados, sobretudo nas gerações mais novas. O
[neurocientista] António Damásio diz
que a emoção começou a ser olhada e,
no fundo, a ser levada mais a sério, a
partir do século XX, XXI. Isto é, portanto, muito recente. Antes, era uma
coisa escorregadia e que era, à força
do pensamento, para contrariar. Hoje
em dia percebemos que as emoções
têm um papel na nossa sobrevivência
e são o nosso primeiro sistema de inteligência para a nossa sobrevivência.
As gerações mais novas estão muito
mais cientes, sobretudo pela educação,
para nomear as emoções. Isto pode fa-

zer parte e não tem que ser moralizável. Acho que esta é uma das grandes
questões: moralizar o que sentimos
pode ser muito perigoso, até do ponto
de vista da saúde mental. Se há pessoas que estão a viver este tempo e que
não se sentem bem, sem dúvida que o
psicólogo pode ser um bom apoio nesta fase, até no sentido de ajudar a lidar
com os sentimentos e emoções mais
difíceis, para que isso possa ter uma
perspetiva de futuro. Este tempo até
pode ser uma oportunidade. E creio
que está a ser.
Depois, também é importante despatologizar. Nós conseguimos perceber
que, se temos feridas físicas, tratamos.
E marcas cá dentro também as temos
e, apesar de não se verem, elas existem.
Por isso, lidar com elas é, sem dúvida,
importante para que possamos viver a
nossa humanidade mais inteira.
FREEPIK.COM

O QUE FAZER PARA MELHORAR A SAÚDE MENTAL?
A psicóloga Joana Tinoco de Faria enumera, ao Jornal VOZ DA VERDADE, alguns conselhos a ter em conta, sobretudo neste contexto de pandemia.
1. O suporte é importantíssimo e não deve haver medo de pedir apoio. Dar um passeio ao ar livre, conversar, nomear o que estamos a
sentir e não nos isolarmos nas dificuldades que estamos a ter é essencial.
2. Lembremo-nos que esta é uma prova de fundo. Ou seja, é uma corrida que não vai acabar já. Organizarmo-nos por metas temporais
(por exemplo, até ao Natal vamos tentar uma rotina assim…) pode ser importante, porque estamos a lidar com uma incerteza muito
grande, durante bastante tempo.
3. Procurar equilibrar as rotinas ao nível da alimentação, de hábitos de sono, de exercício físico e criar momentos de oração e reflexão, que
nos ajudam a situarmo-nos e a significar o que estamos a viver.
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e, saber de quem é filho. Por isso, o Acórdão
proferido quanto às chamadas “barrigas de aluguer” declarou inconstitucional o anonimato do
dador. O valor de cada Vida Humana e a sua
dignidade são pedras basilares da nossa Sociedade, Cultura e Constituição.
3. Os momentos de sofrimento, merecem todo
o nosso respeito e empenho para o minorar.
Mas, tal como na “alegoria da caverna” tem
de existir quem esteja “fora” desse sofrimento
para ver tudo o que está em causa quando uma
criança vier a saber que já foi concebida órfã.
É ou não desejável que cada pessoa tenha pai
e mãe? Não é esta a expectativa de cada um
de nós?
4. O Ser Humano, não se reduz a um “remédio”
para o que quer que seja. Cada pessoa tem uma
Dignidade que não se compadece com a instrumentalidade de uma decisão mais ou menos
apaixonada ou sofrida.
A Sociedade, o Estado, as Instituições têm um
papel regulador que está muito além do que
pode ser a soma de vontades individuais. Ainda
que sejam muitas.
5. Em 2006, quando pela primeira vez foi feita

esta Lei da Reprodução Artificial ou Procriação Medicamente Assistida (PMA) foi expressamente proibida a Inseminação Post Mortem.
A Lei foi feita num tempo em que o governo
era PS, e este tinha a maioria absoluta no Parlamento. Nessa altura não se pensou nesses casos?
Ou de facto há valores e princípios que, para a
defesa de todos, e em especial dos que não têm
voz (porque não nascidos), têm de ser juridicamente tutelados?
Já por três vezes (2012, 2015 e 2016) foi tentada através projetos-lei do PS que a Inseminação Post Mortem fosse aprovada. Mas todos
foram chumbados.
A Lei é apenas uma vontade conjuntural? Ou
há valores a que se deve obedecer para defesa do Bem-Comum? Será que tudo o que é
possível fazer, se pode fazer? Porque foi negado em 2012, 2015 e 2016 a Inseminação Post
Mortem? As engenharias sociais têm efeitos na
Sociedade? Que futuro construímos? Uma lei
é apenas para alguns? Ou, uma vez aprovada é
para todos?
6. Por outro lado, e apenas a título de exemplo que questões sucessórias traz a Inseminação Post Mortem? Imaginemos que morre o
António e deixa um filho, o João. Por causa de
uma doença, o António tinha deixado sémen
criopreservado. A herança do António fica à
espera por quanto tempo de uma possível inse-

minação? Quantas vezes pode ser feita a inseminação? É aberta a herança logo após a morte
do António ou ficará à espera durante três ou
cinco anos? Ou, depois do João ter recebido os
bens do pai (e até de os ter vendido), vem a ter
um irmão que com ele é herdeiro? Esse filho
é herdeiro do pai que faleceu antes de ele ser
concebido? E se não chegar a nascer? Quantos
anos se espera pela inseminação? E se nasceu,
mas apenas vive uns dias, e morre – a mãe desta
criança (que não é mãe do João) vai herdar do
António, em pé de igualdade, com o filho João?
Quais as consequências ontológicas, sociais, legais, hereditárias de uma Lei destas? Qual a sua
utilidade?
O Parlamento vai mesmo aprovar esta Lei da
Inseminação Post Mortem?

que se amassa, decidir ‘suja’ sempre as mãos.
De certa forma, as grandes decisões de vida,
mesmo quando bem discernidas e seguras, são
sempre um salto no escuro, um mergulho no
desconhecido. Para além dos projetos, dos sonhos, e das expetativas que nos habitam, connosco temos a esperança de que todas as coisas
se realizem. As grandes decisões de vida vivem
do risco e da esperança, como sementes que se
lançam na terra acreditando que transportam
dentro de si uma poderosa intensidade de vida e
de fruto, ainda latentes, mas cheios de promessa.
Ao limite, se pensarmos bem, controlamos muito pouco da nossa vida e do futuro que ignoramos. São sempre maiores o desconhecido e a
incerteza, do que o controlo que julgamos ter
da existência e da sua situação. Seremos sempre
criaturas, não donos da vida, mas administradores de frágeis sementes que contêm o infinito.
Não é uma fatalidade. É um convite à máxima
responsabilidade vivida em máxima liberdade.
Neste sentido, também casar é sempre um risco.
Em qualquer tempo e em qualquer circunstância! Na necessidade de construir uma história
comum, pessoal, fiel e fecunda “o matrimónio é
um desafio ao tempo, uma luta contra a morte,
porque no amor do outro e na geração do filho se
toca o mistério da vida» (F.G. Brambilla). Casar,
e sobretudo, casar no Senhor é entrar no mistério do amor com que Deus ama cada pessoa, é
entrar no amor fiel e total com que Cristo ama a
Igreja, é entrar numa comunhão de amor que é
a vida do próprio Deus. Na fragilidade de duas

pessoas que se entregam habita a grandeza do
infinito: “É tão grande este mistério” (Ef. 5, 31)!
Para que o medo de decidir, diante desta ordem
de grandeza, não seja mais forte que a capacidade de avançar é necessário acreditar que o sim
que o matrimónio exige não é improvisado e
ingenuamente espontâneo. Não deixando de ser
misterioso e surpreendente, o sim do casamento
(tal como o de outras formas de vida) também
se aprende e prepara. Prepara-se quando nos
sentimos acolhidos dentro de alguém que, juntamente com um outro, disse sim à nossa vida; prepara-se quando nos descobrimos vivos e doados
a nós próprios pelo Criador; prepara-se quando,
com os outros, em relação, aprendemos o que é
ser amado e amar; prepara-se na força de outros
sins que nos inspiram e atraem; prepara-se no
vencer o medo dos primeiros passos, no confiar,
no cair e levantar; prepara-se no aprender a decidir em cada dia as coisas simples da vida que são
o substrato de um viver decidido; prepara-se nas
novidades que a juventude arrisca; prepara-se no
tempo de namoro vivido como lugar profundo
de conhecimento e discernimento vocacional;
prepara-se na fé, pois acreditar que Deus nos
acompanha sempre nos sins que nos pede, dá-nos um Companheiro de viagem que nunca
deixará de ser fiel. Prepara-se de tantos modos,
e dá-nos simultaneamente a consciência de que
nunca estaremos suficientemente preparados…
Nos últimos anos, tenho tido o privilégio de
acompanhar jovens pares de namorados que se
preparam para o casamento com sede de acertar
e de assumir o risco de compromissos autênticos.
Tenho tido a grande graça de acompanhar casais
unidos, fiéis e generosamente fecundos. Tenho
tido também o privilégio de entrar na vida dos
casais que partilham a vida e as dificuldades em

busca de caminhos de superação e entendimento. Tenho tido ainda a graça de acompanhar histórias difíceis, de desentendimento e abandono,
de fracassos e desnortes, porque a vida não é um
idealismo abstrato, mas realidade nua e concreta,
tentativa e erro.
Quero agradecer aos que lutam, aos que permanecem, aos que tentaram, aos que caem e aos
que se levantam, aos que se refazem e aos que
perdoam.
Quero agradecer, hoje, sobretudo aos que no
contexto atual não adiaram o amor, venceram o
medo e decidiram casar. Começar uma história
de vida em conjunto, no meio de circunstâncias
difíceis, é aceitar à partida a realidade como ela é,
sem falsos idealismos. Esses são os que nos ensinam que o amor verdadeiro não pode ser adiado,
que nos ajudam a distinguir o essencial do acessório, que não confundem necessária prudência e
indispensável discernimento com o medo arriscar e de se comprometerem, que acreditam que
Deus está sempre, em cada acontecimento e em
cada circunstância.
Obrigado por nos lembrarem que “é urgente o
amor, é urgente permanecer” (Eugénio de Andrade).

INSEMINAÇÃO POST MORTEM
O que é, e o que está em causa
1. Sem grande projeção pública, foi no passado
dia 23 de Outubro aprovado no Parlamento o
Projeto de Lei 223/XIV para permitir a Inseminação Post Mortem. Falta ainda a votação
final.
Trata-se de uma prática de reprodução artificial
que permite que uma mulher seja inseminada
com sémen do marido ou companheiro já falecido. O que levanta sérias questões éticas e
sociais. Dela resulta que teremos crianças que
deliberadamente, são órfãs, desde a concepção.
Do projeto-lei apresentado resulta ainda que
essa mulher, pode voltar a casar e, mesmo neste caso ser inseminada com sémen do primeiro
marido (falecido). Sendo que nesta circunstância é havido como pai da criança o segundo
marido (caso este tenha consentido na Inseminação).
2. O Tribunal Constitucional tem tido particular atenção (e muito bem) na defesa do direito à identidade genética e historicidade de
cada pessoa. Aquele que está por nascer, não
pode escolher quem “lhe deu a cor dos olhos”
ou a doença hereditária de que sofre. Mas tem
no mínimo o direito a conhecer de onde vem

P. Nuno Amador

“É urgente o amor”
Casar ou não casar. Eis a questão!
Sem pôr em causa a profundidade ontológica da
citação de Shakespeare, na sua Tragédia de Hamlet – “Ser ou não ser. Eis a questão!” –, creio ser
permitida a sua declinação para dimensões, que
gravitando na órbita da existência, não deixam
de ser, para muitos, essenciais. Casar ou não casar? Eis a questão!
Nestes tempos incertos de pandemia uns decidiram casar na data marcada apesar das circunstâncias, só com a presença de restrito núcleo
familiar; outros adiaram as festividades para o
próximo ano, nalguns casos sine die, à espera de
tempos melhores e mais abertos; outros ainda,
deixando passar o estado de emergência e a situação de calamidade, casam agora, neste período ainda incerto, em contexto difícil e com
muitas restrições, decidindo não adiar mais o seu
sim. Como julgamento sem conhecimento não
dá bom casamento, esta é apenas uma constatação dos factos. Cada um terá razões próprias e
válidas, para estas ou outras decisões.
Decidir é sempre difícil, exige sempre coragem e
é sempre um risco. É um salto para a frente em
que se aposta caminho, deixando outros trilhos
possíveis, porventura bons, mas que não são os
nossos. Viver é assumir a coragem de escolher.
Seja nas pequenas (e tão grandes) resoluções de
cada dia, seja nas grandes decisões de vida, que
comprometem e empenham o que somos em
escolhas decisivas e definitivas. Não é possível
decidir sem empenhar a vida. Nas decisões, nada
é indiferente, nada é ‘limpo’. Como um bom pão
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Artigo publicado originalmente no portal
dos jesuítas Ponto SJ (www.pontosj.pt)

Bispos portugueses rezam pelas vítimas da pandemia

A Conferência Episcopal Portuguesa, reunida em Assembleia
Plenária de 11 a 13 de novembro, em Fátima, vai celebrar, no dia 14
de novembro, às 11h00, na Basílica da Santíssima Trindade, uma
Eucaristia de sufrágio pelas vítimas da pandemia em Portugal
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Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos

“Nunca estaremos sós se estivermos com o Senhor”
Na Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos, o
Cardeal-Patriarca de Lisboa convidou os cristãos
a estarem “sempre com o Senhor”. Na Igreja
de São Vicente de Fora, D. Manuel Clemente
sublinhou ainda que, com a ressurreição
de Cristo, “a morte já não é um fim”.

Para identificar a missão

Todos os Santos

O Sector da Catequese de Lisboa apresentou
o novo logotipo. “A frase ‘ide e ensinai’ identifica a missão da catequese, como resposta ao
mandato missionário de Jesus expresso no
Evangelho. O seu aspeto moderno e inovador
traduz, através das suas cores, o envolvimento das pessoas com quem a Catequese de
Lisboa interage, particularmente com os
catequistas de quem se quer sentir mais
próxima”, explica um comunicado.
Segundo a nota, o laranja expressa “o espírito de comunhão e de partilha” e o verde “a
esperança cristã que a catequese está chamada a anunciar”. “A linha que separa as
letras, traduz o caminho da Igreja diocesana de Lisboa onde estão todas as paróquias,
catequistas, catequizandos e famílias, como
povo peregrino”, sublinha a informação.

Na Solenidade de Todos os Santos, o
Cardeal-Patriarca de Lisboa destacou a importância da “santidade de todos os dias”.
“Por vezes, corremos o risco de pensar que
santos e santas são alguns eleitos, algumas
eleitas, que fizeram coisas muito extraordinárias. Serão, nalguns casos, mas também há
esta santidade ao ‘pé da porta’, como diz o
Papa Francisco, a santidade de todos os dias,
de homens e mulheres que, nas mais diversas
condições e situações, leva por diante aquela
vida que Deus nos oferece, em Jesus Cristo”,
observou D. Manuel Clemente, na Missa
no dia 1 de novembro, na Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes, no Parque das
Nações. O Cardeal-Patriarca referiu ainda
que “a santidade é o nome de Deus” e que “a
partir da santidade de Deus tudo é possível”.

“É importante que nos sintamos como
Paulo aos Tessalonicenses: apóstolos, enviados, para testemunhar que nunca estaremos sós se estivermos com o Senhor. Estaremos sempre com o Senhor, e temos, da
parte d’Ele, com a garantia da sua ressurreição, esta presença permanente e disponível:
estarmos sempre com o Senhor”, salientou
o Cardeal-Patriarca, na Comemoração de
Todos os Fiéis Defuntos. Na Igreja de São
Vicente de Fora, a 2 de novembro, D. Manuel Clemente convidou a “ler e meditar”
as frases que “saem de rajada do coração e
do testemunho de Paulo” e que “enchem
a vida de uma luz que não se extingue”.
“Quem quiser ganhar esta certeza, por si e
pelos seus, é bom que leia e medite estas
frases de Paulo, porque são o essencial do
que o cristianismo seja e deve ser: a certeza
de um Senhor que, por ter vencido a morte,
está sempre connosco. E, por isso, a morte
já não é um fim, é a passagem para uma

outra presença do Senhor Jesus Cristo que,
estando connosco, é uma garantia de eternidade”, apontou o Cardeal-Patriarca.
Na celebração em que recordou os Patriarcas antecessores, bem como os trabalhadores da Cúria diocesana já falecidos,
D. Manuel Clemente garantiu ainda que
“o Senhor Jesus é realmente o pão vivo que
desceu do Céu”. “É o alimento permanente para todos nós, que nunca se extingue e,
por isso, eterniza toda a existência desde
que estejamos sempre com o Senhor – por
nós e pelos que partiram”, terminou.

Igreja da Misericórdia

Nota da CEP

Curso online

Facebook e Instagram

Teve início, no dia 5 de novembro, o V
Ciclo de Órgão de Torres Vedras, que
decorre na Igreja da Misericórdia e tem
transmissão, em direto, no Facebook da
câmara municipal (www.facebook.com/
TorresVedrasCM). Nas restantes quintas-feiras deste mês (dias 12, 19 e 26), às
13h15, haverá concertos ‘À la carte’, com
a duração máxima de 15 minutos, onde
o público escolhe o que quer ouvir. Esta
organização conjunta entre a Santa Casa
da Misericórdia de Torres Vedras e a autarquia conta com uma lotação máxima
de 40 pessoas e decorre também nos dias
22 de novembro, 20 de dezembro e 24 de
janeiro, Domingos.

A Conferência Episcopal Portuguesa
(CEP) condenou o atentado na Basílica
Notre-Dame de Nice, em França, que
fez três mortos, durante uma celebração
eucarística, no passado dia 29 de outubro.
“Lamentamos e condenamos mais este
ato bárbaro e violento que elimina vidas humanas e atinge a paz nessa região.
Manifestamos a nossa solidariedade para
com a Diocese de Nice e a Conferência
dos Bispos de França e rezamos pelas vítimas e seus familiares”, salienta a nota
dos bispos portugueses, que partilham
“os sentimentos de emoção e de perdão
expressos nas palavras de D. André Marceau, Bispo de Nice”.

O IDFC - Instituto Diocesano da Formação Cristã propõe o curso ‘A Igreja
Rede de Relações Fraternas’, com o padre
Fernando Domingues, provincial Comboniano, que vai decorrer via teleconferência
(Zoom), às quartas-feiras, nos dias 18 e
25 de novembro e 2, 9 e 16 de dezembro,
às 21h00. “Propomos dedicar cada sessão
a uma das dimensões desta rede de relações: rede sinodal, universal, apostólica,
profética, transformadora, ‘sacerdotal’, e
finalmente, rede que tece redes de diálogo
com outras religiões”, assinala a Escola de
Leigos, que organiza a formação.
Informações: 213558026 ou
https://idfc.patriarcado-lisboa.pt

A Sé de Lisboa está agora nas redes sociais, mais concretamente no Facebook
(www.facebook.com/sedelisboa) e no
Instagram (www.instagram.com/sedelisboa). Nestes dois espaços, é possível
conhecer mais sobre a Igreja-Mãe da
diocese, saber os dias e horários das celebrações, os preços das visitas e tomar
conhecimento de iniciativas e exposições que acontecem na catedral – como
a mostra ‘Diálogo na Sé’, de Moita Macedo, inaugurada a 26 de outubro, pelo
Cardeal-Patriarca, D. Manuel Clemente. A Sé Patriarcal de Lisboa pode ser
visitada de segunda-feira a sábado, das
10h00 às 18h30.

Catequese de Lisboa
tem novo logotipo

Ciclo de órgão com
concertos ‘À la carte’

“A partir da santidade
de Deus tudo é possível”

“Condenamos ato
bárbaro” em Nice

IDFC: ‘A Igreja Rede de
Relações Fraternas’

fotos por Filipe Teixeira

Sé de Lisboa chega
às redes sociais
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‘Leigos que contam - Um podcast sobre a missão dos cristãos no dia a dia’

ESTÓRIAS QUE EVANGELIZAM

Contar histórias de vida e de fé dos cristãos, no mundo. É este o objetivo do podcast ‘Leigos
que contam - Um podcast sobre a missão dos cristãos no dia a dia’, uma iniciativa do Jornal
VOZ DA VERDADE que teve início em outubro e vai na sua terceira emissão. “O podcast é um
modo diferente de evangelizar”, aponta o diretor do semanário do Patriarcado de Lisboa, padre
Nuno Rosário Fernandes, que conduz este novo programa com estórias de fé.
texto por Diogo Paiva Brandão
“Esta iniciativa do podcast pretende,
acima de tudo, ir um pouco mais ao
encontro daquilo que é a necessidade
de o jornal estar nos meios tecnológicos. O Jornal VOZ DA VERDADE é um jornal com mais de 80 anos,
tem uma história na nossa diocese, e
é um jornal que se destaca, sobretudo,
por aquilo que é a sua publicação em
papel; mas, tendo em conta os tempos que estamos a viver, e também a
própria evolução da tecnologia, quisemos, de alguma forma, acompanhar
aquilo que são estes novos tempos e
fazer uma proposta diferente, trazendo histórias de pessoas, de pessoas
muito concretas, contadas de uma
forma diferente”. É desta forma que
o diretor do Jornal VOZ DA VER-

DADE, padre Nuno Rosário Fernandes, apresenta o podcast ‘Leigos que
contam - Um podcast sobre a missão
dos cristãos no dia a dia’, uma iniciativa que quer dar destaque aos leigos das comunidades cristãs. “Feito
através de uma gravação, o podcast,
que é uma espécie de um programa
de rádio, quer no fundo trazer testemunhos de leigos que contam na
vida, que contam na sociedade, e que
vêm contar uma estória”, assinala o
sacerdote, justificando ainda o duplo
significado do título do novo podcast, ‘Leigos que contam’: “A palavra
‘contam’ tem um duplo sentido. São
leigos que contam uma estória, que
contam sobretudo a sua história de
fé – o que pretendemos é trazer es-

tórias de gente que se destaca, de alguma forma, na sua comunidade, no
movimento em que está, na vida, pela
forma como vive a fé e como assume
e testemunha a fé, no seu dia-a-dia –;
por outro lado, este ‘que contam’ porque são pessoas que têm um peso, um
significado, uma importância, ou seja,
esta pessoa conta muito, conta naquilo que é o seu meio, na sua comunidade, é alguém que se destaca”.

Procurar a proximidade

No tempo do confinamento, o semanário do Patriarcado de Lisboa produziu o programa ‘3 DICAS’ – uma
rubrica semanal de entrevistas e debates sobre vários temas, que teve lugar em direto, através de videoconfe-

rência, entre abril e julho. Agora, no
início de mais um ano pastoral, o jornal procura inovar com a criação de
um podcast, uma iniciativa que também extravasa a publicação em papel.
“No tempo do confinamento, sentimos que havia esta necessidade de
estar em contacto direto com as pessoas de um modo diferente. E o vídeo
proporciona essa proximidade. Este
formato podcast, através de áudio, é
digamos o recorrer a um estilo diferente de comunicação. Sabemos que
a rádio, de alguma forma, tem uma
proximidade muito grande junto das
pessoas, pelo imaginar quem está do
outro lado, o tentar perceber um pouco a fisionomia da outra pessoa ou, a
partir daquilo que é uma voz, tentar
identificar a pessoa... a rádio, em si,
tem este mistério. O podcast é um
formato digital – não é fazer rádio –, e
é um formato muito próprio de fazer
comunicação”, realça o padre Nuno
Rosário Fernandes, que tem conduzido as emissões deste novo podcast
da Igreja de Lisboa, partilhando a sua
experiência neste campo: “O podcast
é um formato próprio da internet,
que surgiu em meados dos anos 2000,
por volta de 2005-2006 sensivelmente. Pessoalmente, tinha já um pouco
esta experiência, dessa época precisamente, e foi o retomar de uma experiência que, a mim, também me diz
muito. Na minha forma de fazer comunicação, fui recorrer, um pouco, a
esta metodologia para trazer estórias,
histórias de vida, histórias de leigos”.

Vidas muito concretas

Este novo podcast é publicado quinzenalmente, às quintas-feiras, e teve,
até agora, três episódios (ver caixa).
“Estes testemunhos, para já, mostram
de facto vidas muito concretas. Começámos com o testemunho de uma
jovem, de uma paróquia na periferia
de Lisboa, Mafra, que mostrou a forma como ela, enquanto jovem, tem
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“TRAGAM-NOS HISTÓRIAS”
O diretor do Jornal VOZ DA VERDADE deixa um pedido, aos leitores e
aos ouvintes, para enviarem, para o email do semanário do Patriarcado
de Lisboa (vozverdade@patriarcado-lisboa.pt), nomes de cristãos, das
suas paróquias, dos seus movimentos, que gostariam de ouvir no podcast ‘Leigos que contam’. “O apelo que fazemos é que nos tragam histórias, que nos comuniquem histórias de vida,
comuniquem nomes de pessoas de uma determinada comunidade cristã. Se há pessoas que
se destacam na sua fé, então que nos deem a
conhecer, para nós irmos ao encontro e podermos, também, contar a história dessas vidas,
porque são leigos que contam”, desafia o padre
Nuno Rosário Fernandes.

CONHEÇA OS EPISÓDIOS JÁ TRANSMITIDOS
NO PODCAST ‘LEIGOS QUE CONTAM’
vivido a sua vida de fé – e nós, nos
exemplos que já apresentámos, procuramos ir sempre ao encontro de
histórias de fé, desde a infância até ao
ser adulto. Estes episódios, sobretudo, têm-nos mostrado uma diversidade daquilo que é a forma de viver
a fé, a diversidade na própria história
de vida e o modo de enfrentar a vida
nesta dimensão da fé”, resume o padre jornalista.
O padre Nuno destaca que “a fé tem
um peso muito grande na vida das
pessoas”, mas “nem toda a gente faz
a descoberta da fé da mesma forma”.
“No segundo episódio, por exemplo,
tivemos um testemunho de alguém
em que a fé contou muito para aquilo
que foi a sua vida, porque, tendo enfrentado uma dificuldade de saúde – a
amputação das duas pernas –, a fé, ali,
foi o seu grande motor, foi a sua grande ajuda, o seu pilar, no fundo, para
a continuidade da sua vida, uma vida
com alegria e testemunho de alegria”,
frisa, sublinhando que “este podcast
pretende também ser um pouco isto:
que a partir da história de cada um,
seja também uma oportunidade de
ajuda para aqueles que possam ouvir
estas estórias”.
O terceiro episódio, que é também o
mais recente e foi publicado na última semana, trouxe a história de um
médico. “É muito interessante ver, até
na sua história de vida, enquanto jovem, a sua participação na guerra, em
África, e a forma como ele, enquanto médico, também esteve na guerra,
e o problema que teve de enfrentar
por ter caído de um helicóptero – por
causa desse salto, ficou com um grave problema de coluna, que se refle-

te até hoje. Mas este homem, apesar
das suas dificuldades e das limitações,
não deixou nunca de testemunhar a
sua fé e sobretudo empenhou-se naquilo que foi uma grande obra para a
paróquia de Sintra, que foi a construção da Igreja de São Miguel. Estivemos com ele, precisamente na Igreja
de São Miguel, que é um lugar que
lhe diz tanto, para ele nos contar essa
estória. No fundo é isto: queremos
trazer histórias concretas de vida de
leigos que contam no mundo”, partilha o diretor do jornal.

Ep. 1 - Jovens que saem do sofá
No episódio de estreia do programa ‘Leigos que contam
- Um podcast sobre a missão dos cristãos no dia a dia’,
a jovem Filomena Jacinto, da paróquia de Mafra, contou
como tem vivido este tempo de pandemia como oportunidade de missão, e partilhou ainda os desafios de viver
a fé no dia a dia. Este episódio 1 do podcast foi disponibilizado no passado dia 1 de outubro.
Ep. 2 - “Deus deu-me uma nova oportunidade”
Isabel da Fonseca testemunha a alegria de ter encontrado, em Deus, uma vida nova. A experiência da amputação das duas pernas não retirou a alegria de viver,
antes lhe deu uma alegria diferente para partilhar. Neste
segundo episódio do podcast do Jornal VOZ DA VERDADE, que foi publicado no dia 15 de outubro, o Bispo
Auxiliar de Lisboa D. Daniel Henriques surpreendeu esta
leiga da paróquia de Algés-Miraflores.

Histórias (sempre) atuais

Convidado a fazer um balanço destas
três emissões já transmitidas, o padre
Nuno Rosário Fernandes salienta que
o podcast ‘Leigos que contam’ “ainda
é novidade”, e que “as pessoas ainda
estão a tomar conhecimento deste
projeto”. “A vantagem do podcast é
que os episódios ficam em arquivo e,
em qualquer altura, é possível ouvir,
é possível recorrer, é possível retomar
uma história. Até porque as histórias não são temporais, são histórias
intemporais que se podem ouvir em
qualquer altura e têm sempre atualidade”, garante este sacerdote.
O diretor do Jornal VOZ DA VERDADE deixa ainda o convite aos leitores do semanário diocesano para
“ouvirem e divulgarem” o novo podcast. “Naquilo que é este projeto, o
convite que fazemos é que as pessoas
ouçam e, sobretudo, divulguem. Queremos chegar sempre a mais pessoas,
porque o objetivo do jornal é evangelizar, e o podcast é um modo diferente de evangelizar”, assegura o padre
Nuno Rosário Fernandes.

Ep. 3 - O médico chamado a construir uma igreja
Neste episódio conhecemos a vida de Francisco Santos
Alves, um médico que, em Sintra, ficou com o seu nome
gravado na história da construção da Igreja de São Miguel, que, neste ano 2020, comemora 25 anos de dedicação. O terceiro, e mais recente episódio do podcast
‘Leigos que contam’, foi colocado na internet no passado dia 29 de outubro.

O QUE É UM PODCAST? E ONDE OUVIR?
Um podcast é um ficheiro áudio ou multimédia, divulgado com periodicidade regular e com conteúdo semelhante ao de um programa de rádio, que pode ser
descarregado da internet e ouvido no computador, num smartphone ou em dispositivos próprios (nomeadamente leitores mp3, mp4 e iPods).
O podcast ‘Leigos que contam - Um podcast sobre a missão dos cristãos no dia a
dia’ pode ser escutado quinzenalmente, às quintas-feiras, através das aplicações
Podbean, Apple Podcasts e também no Spotify. No site do jornal (www.vozdaverdade.org), estão também disponíveis todos os episódios desta iniciativa.
Informações: https://leigosquecontam.podbean.com
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Contactos da Pastoral Familiar

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

Jesus Vivo na vida Familiar
Com 7 meses e meio decorridos desde o
momento em que as nossas rotinas diárias
foram profundamente modificadas com a
chegada de um novo vírus, olhamos para
trás já com alguma dificuldade em recordar a quantidade de alterações que fomos
forçados a implementar neste “curto período”. No entanto, não nos deixámos de
surpreender com a capacidade de adaptação e a resiliência demonstradas pela nossa sociedade (e muito em particular pelo
povo Cristão), no sentido de prevenir a
propagação da doença, sem descurar o que
de mais importante se impõe para a nossa
condição Humana…
Começamos por uma breve apresentação:
Somos a Família Ramos, a Sandra e o Rui,
casados há 28 anos, pais de 4 – a Filipa,
com 24 anos, a Rita, com 21 anos, o Afonso, com 13 anos, e a Carminho, com 9. Paroquianos de Linda-a-Velha de nascença,
estamos ligados à sua actividade através de
diversos serviços tais como a Catequese
Familiar, o CPB, o grupo de Leitores ou o
Conselho Pastoral. Como casal, pertencemos ao movimento das Equipas de Nossa
Senhora há 27 anos.
Tal como toda a restante família Cristã em
Portugal, no fim de semana de 14/15 de
março fomos inesperadamente privados da
possibilidade de participar presencialmente
na Santa Missa. O impacto deste “corte” foi
tal, que muitos de nós movimentámo-nos
de imediato no sentido de se encontrar
uma solução dentro da paróquia para se
manter a ligação comunitária, aproveitando
as facilidades que a tecnologia actualmente
nos disponibiliza. Logo no dia 18 de março, a paróquia fez a primeira transmissão da
Eucaristia pelo Facebook (que se mantém
ininterruptamente até à presente data). No
dia 22 de março a nossa família pôde voltar
a reunir-se em celebração eucarística, entregues ao Senhor, e colocando em prática
o mais simples conceito de Igreja doméstica – recebendo a Palavra directamente
em casa, e alimentando a Fé e a Esperança neste bem maior de nos reconhecermos
enquanto Filhos de Deus, em tempos de
adversidade, enfrentando a extrema complexidade do ‘desconhecido’ em que de repente nos encontrámos.
As rotinas familiares ficaram ‘viradas do
avesso’ pela chegada de conceitos disruptivos tais como: o teletrabalho, as aulas on-line, a impossibilidade de praticar diversas
actividades (desportivas, aulas de música,
etc.), ou mesmo as habituais ‘escapadinhas’

de lazer. Fechados em casa, o desafio foi
grande para conseguirmos dar um ar de
alguma normalidade a gestos tão simples
como o de estarmos todos ‘decentemente
vestidos’ para assistir à Missa na televisão
da sala.
Também a catequese não foi esquecida,
com os catequistas e os animadores do nosso grupo da Catequese Familiar a organizar encontros on-line para crianças e para
pais, inclusivamente com a dinamização
das sessões de Escola de Pais previamente
programadas para este período. Não foi por
estarmos fechados em casa que a nossa prática de Fé ficou em segundo plano!
E assim se foi fazendo caminho, não sem
alguns momentos particularmente difíceis,
tais como o período da Páscoa, em que nos
foi vedada a possibilidade da sua vivência
em família alargada. A alegria do anúncio
do Cristo Ressuscitado foi celebrada maioritariamente on-line, com o tríduo Pascal via o Facebook da paróquia. Destacamos igualmente, como momento especial
de oração e recolhimento, a bênção Papal
‘Urbi et Orbi’, transmitida numa realidade
tão distinta, com o Santo Padre ‘completamente só’ na Praça de S. Pedro, a proclamar
uma forte mensagem de esperança para
toda a humanidade.
Maio, mês de Maria, e a nossa paróquia,
com vista a reforçar a rede de ‘família de
famílias’, organizou a recitação diária do
terço pelo Facebook, com muitas das suas
famílias e grupos a abrirem a porta das suas
casas para o dinamizar. Assim, ao longo de
30 dias, fomos rezando nas casas de muitos
dos nossos irmãos, tendo a família Ramos
sido particularmente abençoada pelo convite para ser a anfitriã do dia 3 de maio, Dia
da Mãe. A partir da nossa sala, rezámos os

6 com a comunidade, num momento de
forte espiritualidade familiar, em que até
os mais novos participaram com especial
empenho. Este simples gesto de ‘acolhimento digital’ reforçou laços de amizade,
permitiu-nos rever caras e ouvir as suas
vozes, minorando o impacto do rigoroso
distanciamento físico a que estávamos sujeitos. Acima de tudo, trouxe a tão especial
força da oração comunitária aos paroquianos isolados nos seus lares. No último dia
do mês, a procissão de Nossa Senhora saiu
à rua em Linda-a-Velha. E (porque as condições sanitárias não permitiam a sua realização no modelo clássico, transportada a pé
e rodeada de todas as famílias que sempre
a acompanham nestas visitas) seguiu sobre
rodas pelas ruas da paróquia, com direito a
transmissão integral directa pela internet, e
a um enorme número de manifestações de
júbilo pela sua visita, à beira das janelas ou

mesmo à porta das casas visitadas.
Dia 7 de Junho a nossa igreja reabriu para
a comunidade. Finalmente pudemos voltar,
juntos, à casa do Pai. No meio de um conjunto de novas regras sanitárias a imporem
o distanciamento, a higienização de mãos e
espaços, a utilização permanente de máscaras, e, apesar de todos os receios e de tantos
cuidados, ficámos de coração cheio com a
normalidade com que tudo decorreu. Esta
reabertura permitiu a organização da tão
ansiada Primeira Comunhão da nossa mais
pequena, com mais 7 colegas seus do 3º
ano da Catequese Familiar, numa cerimónia reservada aos membros mais próximos
das famílias. Este momento, que decorreu
no passado dia 25 de outubro, foi vivido por
nós com muita alegria e emoção.
Escrevemos estas linhas acabados de saber que o confinamento regressou. O vírus
voltou a alastrar, impondo-se novas medidas de contenção, de forma a não permitir a progressão da COVID-19 em ritmo
tão acelerado. Mas nós não nos podemos
deixar abalar por estas péssimas notícias!
Temos Fé, temos caminho percorrido e temos de nos preparar para o Advento que
está prestes a chegar. Não é por acaso que,
numa das janelas de nossa casa, o estandarte do Menino Jesus está visível 365 dias por
ano. No nosso Lar, na nossa Família, fazemos questão de nos prepararmos para bem
acolher o Amor do Deus menino, tentando praticar o perdão e o arrependimento
sincero, o respeito, a fraternidade e a Paz:
Nesse Amor, somos família Cristã.
texto pela Família Ramos
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com Aura Miguel

Jornalista da Rádio Renascença,
à conversa com Diogo Paiva Brandão

Papa preocupado com os hospitais: “Há doentes considerados desperdício”
A audiência-geral de quarta-feira voltou a ser feita na Biblioteca do Palácio Apostólico, sem a presença de fiéis,
com o Papa a deixar um alerta. Na semana em que condenou o atentado em Viena, Francisco celebrou Missa
num pequeno cemitério no Vaticano, elogiou a coragem dos santos e lamentou o ataque terrorista em Nice.
1.

2.

3.

4.

5.

1. O Papa regressou, na manhã desta

quarta-feira, 4 de novembro, à Biblioteca
do Palácio Apostólico para a audiência-geral, sem a presença de fiéis, por causa da pandemia. Francisco explicou que,
para nos defendermos dos contágios, “devemos estar muito atentos às prescrições
das autoridades, quer políticas quer sanitárias”. Neste contexto, o Santo Padre recordou os doentes que se encontram nos
hospitais e convidou a pensar “naqueles
que entram já como desperdício”, bem
como “nos médicos, nos enfermeiros e
enfermeiras, nos voluntários e em tanta
gente que trabalha com os doentes neste
momento, que arriscam a vida, mas que
o fazem por amor, com a sua vocação de
amor ao próximo”.
Após a reflexão que fez sobre o valor
da oração enquanto “escuta e encontro
com Deus”, o Papa também não esqueceu “as vítimas inocentes do terrorismo,
que se está a espalhar na Europa, com
especial crueldade”. Francisco considerou os recentes atentados de Nice e
Viena “acontecimentos deploráveis que
tentam comprometer, com a violência e
o ódio, a colaboração fraterna entre as
religiões”.

2. O Papa Francisco reagiu “com dor

e consternação” ao mais recente ataque terrorista em Viena, na Áustria,
que ocorreu na noite de segunda para
terça-feira, dia 3 de novembro, e apelou ao fim da violência e do terrorismo. “Expresso dor e consternação pelo
ataque terrorista em #Viena e rezo pelas vítimas e seus familiares. Chega de
violência! Construamos juntos paz e

fraternidade. Só o amor apaga o ódio”,
escreveu o Papa, na sua conta no Twitter (https://twitter.com/Pontifex_pt).
Também o Arcebispo de Viena condenou os atentados terroristas que atingiram diversos locais da capital austríaca,
causando pelo menos quatro mortos e
15 feridos graves. “Qualquer que seja a
natureza do ataque, uma coisa é clara:
nada justifica a violência cega”, afirmou
o cardeal Christoph Schönborn, numa
declaração divulgada pela Conferência
Episcopal da Áustria.

3. O Papa celebrou Missa no peque-

no Cemitério Teutónico, no Vaticano,
a poucos passos da Casa Santa Marta,
onde reside, na Comemoração dos Todos
os Fiéis Defuntos, tendo falado na “esperança cristã” na vida depois da morte.
“Hoje, ao pensar em tantos irmãos e irmãs que partiram, far-nos-á bem olhar
para os cemitérios e olhar para o alto,
repetindo, como Job: ‘Eu sei que o meu
Redentor está vivo, eu próprio o verei, os
meus olhos o hão de contemplar’”, referiu
Francisco, sublinhando que essa esperança, “que não se desilude”, é “um dom” que
atrai o ser humano “para a vida, para a
alegria eterna”. “É uma âncora que temos
do outro lado”, observou, no passado dia
2 de novembro, na celebração que, habitualmente, tem lugar num grande cemitério romano, mas que, devido à pandemia, decorreu no pequeno cemitério
teutónico.
No final da Eucaristia, o Papa rezou junto dos túmulos do cemitério, antes de se
dirigir para a cripta da Basílica de São
Pedro, para rezar pelos Papas falecidos.

4. Na reflexão que antecedeu a oração

do Angelus, no Dia de Todos os Santos,
1 de novembro, o Papa Francisco elogiou
a coragem de todos os santos que vão
“contra a corrente da mentalidade mundana” e que, por isso, “são preciosos para
Deus”. O Papa avançou depois alguns
exemplos, a partir das bem-aventuranças. “Neste momento da vida mundial,
com tanta agressividade, incluindo na
vida quotidiana, a primeira coisa que sai
de dentro de nós é a agressão, a defesa.
Precisamos da mansidão para avançar no
caminho da santidade”, disse. E explicou:
“Mansos são os que sabem dominar-se,
que deixam espaço para o outro, o ouvem
e o respeitam no seu modo de viver, nas
suas necessidades e nos seus pedidos. Não
pretendem subjugá-lo ou menosprezá-lo,
não querem sobrepor-se e dominar tudo,
nem impor as suas próprias ideias e interesses, em detrimento dos outros. Essas
pessoas, que a mentalidade mundana não
aprecia, são preciosas aos olhos de Deus,
que lhes dá como herança a terra prometida, ou seja, a vida eterna”.
Francisco concluiu, a propósito da festa
que se assinalou naquele Domingo, que
“escolher a pureza, a mansidão e a misericórdia; escolher confiar-se ao Senhor na
pobreza de espírito e na aflição; comprometer-se com a justiça e a paz significa
ir contra a corrente da mentalidade deste
mundo, da cultura da posse, da diversão
sem sentido, da arrogância com os mais
fracos”. Foi o caminho percorrido pelos
santos e pelos beatos, referiu, para sublinhar que “a vocação pessoal e universal à
santidade nos oferece os modelos seguros
deste caminho, que cada um percorre de

modo único e irrepetível, segundo a ‘fantasia’ do Espírito Santo”.
No final do Angelus, o Papa solidarizou-se com as populações do mar Egeu, que
sofreram com o mais recente terramoto,
e renovou os apelos de paz para a região
do Nagorno-Karabakh.
A terminar, deixou um conselho aos que,
por aqueles dias, se iam deslocar aos cemitérios: “Uno-me espiritualmente com
todos os que, nestes dias – observando as
normas sanitárias que são importantes –
vão rezar junto das sepulturas dos seus
entes queridos, em todo o mundo”.

5. O Secretário de Estado do Vaticano,

cardeal Pietro Parolin, enviou um telegrama ao Bispo de Nice, D. André Marceau, dando conta de que o Papa condena
“da forma mais enérgica” a ação terrorista
na catedral da cidade do sul de França,
no dia 29 de outubro e que fez três mortos, e garante estar “unido em oração”
com todos os que foram atingidos. “Sua
Santidade o Papa Francisco une-se em
oração com o sofrimento das famílias
que sofrem e compartilha a sua dor. Ele
pede ao Senhor para trazer conforto e
entrega as vítimas à sua misericórdia”,
lê-se no telegrama. No texto, é ainda
dito que Francisco “condena a forma
mais enérgica estes violentos atos de
terror” e “assegura a sua proximidade
à Comunidade Católica da França e
a todo o povo francês a quem apela à
unidade”. “Confiando a França à proteção de Notre-Dame, o Papa dá de
coração a Bênção Apostólica a todos os
afetados por esta tragédia”, termina o
cardeal Secretário de Estado.
Domingo, 8 de novembro de 2020
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Terror na Basílica de Nice é sinal de ameaça sobre os Cristãos em França

Vidas interrompidas

Tinham nome, família, profissão. Provavelmente não se conheciam entre si. A
história, porém, vai juntá-los para todo o sempre. Duas mulheres e um homem foram
assassinados por um jovem jihadista num ataque na Basílica de Notre-Dame, em Nice,
na manhã de 29 de Outubro. Um sinal de ameaça a toda a comunidade cristã em
refugiados que apareciam por ali. Tinha
um bom coração.

A última mensagem

A mulher brasileira, que estava ali de
passagem, em oração, e que vivia em
França há três décadas, deixou três filhos. Trabalhava a tomar conta de idosos. Ainda se arrastou para fora da
Igreja já a esvair-se em sangue. Ainda
teve tempo de deixar um recado a quem
a amparou já na agonia da morte. “Digam à minha família que a amo.” Foram as suas últimas palavras. A última
mensagem. O seu testamento. A outra
mulher, Nadine, de 60 anos, foi degolada junto à pia baptismal. Quando a
notícia do ataque na Basílica começou a chegar às redacções dos jornais,

das rádios e televisões em todo mundo, houve quem lembrasse logo o Padre
Jacques Hamel, também assassinado
numa igreja em França. Hamel, de 85
anos, foi degolado na Igreja de Saint
Étienne-du-Rouvray, um subúrbio de
Rouen, no nordeste de França, em 26
de Julho de 2016.

Semente de cristãos

É difícil compreender tanto ódio. É difícil compreender como se pode matar
assim pessoas inocentes. Pessoas que se
preocupavam com os outros, que socorriam os mais necessitados, que levavam
vidas vulgares. O martírio de todos estes Cristãos, do Padre Hamel, da mulher brasileira, da senhora de 60 anos,
e de Vincent, o sacristão, mostra-nos

©LUSA

Foram mortos com uma faca de cozinha.
Uma mulher de 60 anos, Nadine Devillers; Simone Barreto, brasileira, 44 anos,
mãe de três filhos; Vincent Loquès, sacristão, com duas filhas. Vidas interrompidas por um terrorista, um homem ainda jovem, tunisino, Brahim Aioussaoi.
Na manhã de 29 de Outubro, quinta-feira, Brahim entrou na Basílica de Notre-Dame, em Nice, empunhando uma faca
de cozinha. Para fazer um atentado não é
preciso mais do que isso. Basta uma faca
de cozinha. As duas mulheres tinham ido
à igreja para rezar. O sacristão estava ali
na sua rotina de todos os dias: abrir as
portas do templo, acender as luzes e as
velas, assegurar que tudo estava em ordem, dar apoio ao padre, aos fiéis. Todos
os três tinham projectos para aquele dia,
para aquela quinta-feira. Vincent, o sacristão, provavelmente até poderia estar a
organizar uma festa para o seu aniversário, pois ia fazer 55 anos dali a horas, na
sexta-feira. Nenhum deles, porém, poderia imaginar que estariam a viver os últimos momentos das suas vidas.

Crime premeditado

Foi um ataque selvagem e ignominioso. Foi um crime premeditado. Por ter
ocorrido ali, dentro da igreja, não permite dúvidas nem leituras suaves. Foi
um ataque aos Cristãos. A França vive
tempos duros. O coronavírus está a fustigar o país sem piedade, como quase
toda a Europa. Como se não bastasse a
epidemia da saúde, ressurgiu agora com
todo o vigor o vírus da intolerância e do
ódio. Quando entrou na igreja, o terrorista procurou apenas matar. O objectivo seria matar o maior número possível
de pessoas. Foram três as vítimas. Poderiam ter sido muito mais. Vincent,
o sacristão que não chegou a soprar as
velas dos 55 anos, era muito apreciado
por todos. Uma paroquiana falou dele
com palavras doces ainda molhadas por
lágrimas. Disse que era um homem sorridente, preocupado com os outros, que
dava de comer aos pobres e ajudava os

Duas mulheres e um homem foram assassinados por um jovem jihadista num
ataque na Basílica de Notre-Dame, em Nice, na manhã de 29 de Outubro.

que há uma ameaça, como uma nuvem
negra, bem perto de nós. Os Cristãos
estão na mira dos terroristas também
aqui, na Europa. É escusado ignorar
esta realidade. Na história da Igreja
sempre houve perseguição, violência,
ódio e sangue. Foi assim no princípio,
nos primeiros anos, e está a ser assim
agora, em pleno século XXI, mesmo na
Europa. Até na Europa. O que o terrorista Brahim Aioussaoi ignorava é que
o sangue dos mártires sempre foi também semente de Cristãos…
texto por Paulo Aido,
Fundação Ajuda à Igreja que Sofre

www.fundacao-ais.pt | 217 544 000
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À PROCURA DA PALAVRA

Rezar de Olhos Abertos

`Rezar de Olhos Abertos’ é o título do
novo livro de D. José Tolentino Mendonça, que vai ser lançado no dia 13 de
novembro. Com a chancela da Quetzal,
a obra do cardeal português “foi pensada não como um livro sobre a oração,
mas como um caderno de práticas da
oração”, refere um comunicado. “Num
tempo de solidão e de tempestade nas
nossas vidas, esta obra reúne um conjunto de orações para serem lidas e escutadas por cada um de nós que procuramos um caminho. Há pessoas que
rezam baixando os olhos, escondendo
nas mãos o rosto, voltando-se para dentro. Há outras, porém, que abrem esforçadamente os olhos ao rezar, numa tentativa de observar a vida no seu espanto.
Quer umas, quer outras — estão certas.
Todas as formas de rezar são insuficientes, mas todas são eficazes. A arte de rezar é a arte de ser, apenas isso, porque o
que conta verdadeiramente não depende
das palavras”, realça a sinopse.

DOMINGO XXXII COMUM
“Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora.”
Mt 25, 13

Esperar é sair ao encontro
Somos seres apressados. Lidamos
mal com a espera, com o tempo
que algumas coisas demoram a
fazer-se, com as senhas e as filas
de qualquer espécie (a do lado
parece sempre ir mais depressa do
que a nossa). Sim, há muita lentidão em certas coisas e a burocracia
da vida parece ter os seus especialistas. Buscamos a eficiência e a rapidez, o lucro fácil e o imediato, e
aquilo que demora um pouco mais
começa a enfraquecer a nossa capacidade de resistência e a fidelidade ao compromisso. Oscilamos
entre “quem espera sempre alcança” e “quem espera, desespera”.
A dolorosa pandemia que vivemos
não revela tantas dificuldades em
assumirmos atitudes que exigem
resiliência e esperança?
São numerosas as passagens dos
Evangelhos em que Jesus convida à vigilância, à leitura dos sinais
dos tempos, à atenção voltada para
o futuro, a estar preparados, ao
anúncio da vindo Filho do Homem.

pelo P. Vítor Gonçalves

Não são anúncios de desgraças nem
sementeira de medos; pelo contrário, são convite a viver despertos,
de olhos abertos e atentos, com
corações inteligentes e generosos para acolher e ir ao encontro.
Mesmo perante os sofrimentos e
desaires, as suas palavras ecoam:
“Não tenhais medo”, “A paz esteja
convosco”. É uma vigilância cheia
de esperança. Para aprender com
os acontecimentos e estar prontos
a responder com sabedoria ao inesperado e à incerteza.
As jovens de candeias acesas que
esperam o esposo para o acompanharem ao banquete falam de nós,
da Igreja, do mundo que espera a
felicidade. A noite que alarga a
espera pode fazer-nos adormecer.
Mas a vinda do esposo é certa. E
teremos azeite na candeia da nossa vida para iluminar o seu caminho? Este azeite que adverte para
o perigo de vivermos de modo inconsciente, num “vai-se andando”
sem fulgor nem encanto, “vivendo

porque a vida dura” (F. Pessoa),
correndo atrás de fogos-fátuos que
nos prometem felicidades fáceis e
vazias. Como nos ilumina o “fogo”
que Jesus veio lançar? Que sentido tem conservar uma fé gasta, que
não move ao encontro com Jesus?
Se temos candeias acesas, a melhor
espera é sair ao encontro. Esperamos sintonizados com os sofrimentos e os desafios do mundo, levando nas nossas candeias a luz que é
Jesus Cristo.
A esperança cristã não é passiva.
Não é demissão, mas compromisso.
Sabemos com quem nos vamos encontrar. Porque Ele mesmo já veio
ao nosso encontro. Que o seu nome
é Pai e Amigo. É Amor. No tempo
que nos é dado, somos responsáveis pelo cuidado do mundo e pela
felicidade dos outros. A nossa brotará das sementes que lançarmos.
Da beleza que ajudarmos a revelar-se e daquela que também criarmos. Esperamos de coração escancarado. Em saída para o encontro.

DOMINGO XXXIII DO TEMPO COMUM – A (15 DE NOVEMBRO)

DEPARTAMENTO
DE LITURGIA DO
PATRIARCADO
DE LISBOA

USO LITÚRGICO

CÂNTICO

COMPOSITOR

FONTE

Entrada

Deus fala de paz

F. Santos

CEC II 156-158

Ofertório / Comunhão

Servo bom e fiel

Az. Oliveira

CEC II 188

Ofertório / Entrada

Servi o Senhor com alegria

B. Sousa

CN 930

Comunhão

Tudo o que pedirdes na oração

C. Silva

CEC II 52

Pós Comunhão / Final

Senhor, Tu és a luz

Az. Oliveira

CN 917

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.

Domingo, 8 de novembro de 2020

www.vozdaverdade.org

12/ Última Página
Tweets da Semana

Voz da Verdade na internet
www.vozdaverdade.org

Editorial

O DESPERDÍCIO ZERO
QUE MATAVA A FOME

“Hoje rezamos por todos os #FiéisDefuntos e especialmente pelas vítimas do
#coronavírus: por aqueles que morreram
sozinhos, sem o carinho dos seus entes
queridos; e por todas as pessoas que deram a vida ao serviço dos enfermos.”
2 de novembro

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

A pandemia trouxe grandes alterações à vida na sociedade. Trouxe o desemprego, o acentuar da
pobreza, um maior número de
pessoas a solicitar ajudas.
Para fazer face à pandemia, muitos tiveram que reinventar as
suas vidas, encontrar novas formas de subsistência, novos modelos de trabalho e de negócio.
Pode parecer estranho, mas tenho vindo a perceber que a pandemia, com as soluções encontradas para resolver problemas
financeiros e de negócios em
mau estado, está a levar à dificuldade nas ajudas e apoios aos
mais carenciados.
As grandes superfícies não permitem recolhas à porta como antes se faziam, e os excedentes,
que antes apareciam em quantidades absurdas, são hoje ínfimos
e incapazes de responder às necessidades. Se antes se dispensavam alimentos não vendidos no

“Cada santo é uma mensagem que o Espírito Santo extrai da riqueza de Jesus Cristo e dá ao seu povo. #GaudeteEtExsultate
#TodosOsSantos”
1 de novembro
“Jesus desafia-nos a deixar de lado toda
a diferença e, em presença do sofrimento,
fazer-nos vizinhos a quem quer que seja.
#FratelliTutti”
30 de outubro
Papa Francisco @Pontifex_pt

“Esta é a certeza essencial do cristianismo: um Senhor que, por ter vencido a
morte, está sempre connosco! E, por isso,
a morte já não é um fim, é a passagem
para uma outra presença do Senhor Jesus Cristo que, estando connosco, é uma
garantia de eternidade. #FiéisDefuntos”
2 de novembro
“Todos nós podemos ser santos se seguirmos o exemplo de Jesus que se quis
parecer connosco. A santidade é a qualidade de Deus! #TodosOsSantos”
1 de novembro
D. Manuel Clemente @patriarcalisboa

dia anterior, hoje, com a justificação de desperdício zero em supermercados, cafés, restaurantes,
pastelarias, vendem-se pacotes
de alimentos a preços reduzidos.
As empresas não perdem tudo, é
justo, e diz-se que é uma ajuda
ao cliente, mas os pobres, que
estavam dependentes das ajudas dadas, agora têm menos. É a
lei do comércio e não podemos
criticar porque todos precisam,

mas é, também, preciso olhar
mais para quem tem cada vez
menos e não esquecer que há
quem não tenha mesmo nada.
Muitos, que antes tinham tudo,
hoje, anseiam, apenas, por qualquer coisa que possa enganar a
fome, pagar a renda ou as despesas do essencial para viver. E o
que antes era resposta para não
desperdiçar, hoje é uma urgência
para sobreviver.

“É, também, preciso olhar mais para
quem tem cada vez menos e não esquecer
que há quem não tenha mesmo nada.
Muitos, que antes tinham tudo, hoje,
anseiam, apenas, por qualquer coisa que
possa enganar a fome, pagar a renda ou
as despesas do essencial para viver.”
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