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Conferência Episcopal Portuguesa publica mensagem
para o Advento. “A resposta de Deus hoje somos nós”,
refere o texto. pág.06

O APELO A “UMA ECONOMIA
MELHOR”

Documento

“É AGORA O TEMPO FAVORÁVEL!”

Participantes do encontro ‘A Economia de Francisco’ elaboram carta de compromisso. pág.07
D.R.

Sé de Lisboa recebe
Ordenações Diaconais

ORAÇÃO

O Cardeal-Patriarca de Lisboa vai
ordenar cinco diáconos, com vista
ao sacerdócio, neste Domingo I
do Advento, 29 de novembro, às
10h30, na Sé de Lisboa. António
Ribeiro de Matos, João Silva e Pedro Figueiredo, do Seminário dos
Olivais, Patrice Nikiema, do Seminário ‘Redemptoris Mater’, em
Caneças, e Tiago Melo, da Sociedade São Paulo (Paulistas), são os
candidatos que vão ser ordenados
por D. Manuel Clemente.
Inicialmente marcada para a tarde
do mesmo dia, na Igreja de Santa Maria de Belém, no Mosteiro
dos Jerónimos, a celebração foi
antecipada para a manhã deste
Domingo, na Sé, devido às medidas sanitárias. Pelo mesmo motivo,
a presença dos fiéis fica restrita
apenas aos convidados, sendo que
o Patriarcado de Lisboa vai transmitir, em direto, as Ordenações
de Diáconos, através do seu site,
das redes sociais YouTube e Facebook e também no Meo Kanal
(210021).
Informações:
www.patriarcado-lisboa.pt

Presépio Laudato Si’
desafia famílias a
caminhada de Advento
pág.05
Pobre e Rei projeta-nos
para o Advento
pág.08
Papa recorda que a Igreja
“não é um mercado”, mas
“é obra do Espírito Santo”
pág.09
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O poder de perdoar
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JMJ Lisboa 2023
Nossa Senhora da Visitação,
que partistes apressadamente
para a montanha ao encontro de Isabel,
fazei-nos partir também ao encontro
de tantos que nos esperam
para lhes levarmos o Evangelho vivo:
Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor!
Iremos apressadamente,
sem distração nem demora,
antes com prontidão e alegria.
Iremos serenamente,
pois quem leva Cristo leva a paz,
e o bem-fazer é o melhor bem-estar.
Nossa Senhora da Visitação,
com a vossa inspiração, esta Jornada
Mundial da Juventude
será a celebração mútua do Cristo
que levamos, como Vós outrora.
Fazei que ela seja ocasião de
testemunho e partilha,
convivência e ação de graças, procurando
cada um o outro que sempre espera.

Reportagem

“MOMENTO
DE VIRAGEM”

Guilhermino Sarmento e Daniela Calças
receberam, no Vaticano, os símbolos da Jornada
Mundial da Juventude. Estes jovens da diocese
acreditam que este momento vai trazer um novo
ritmo no caminho de preparação da
JMJ Lisboa 2023. pág.02
Maria José Vilaça

O QUE É SER HUMANO: realidade vs ideologia

Opinião
pág.04

Convosco continuaremos
este caminho de encontro,
para que o nosso mundo se
reencontre também,
na fraternidade, na justiça e na paz.
Ajudai-nos,
Nossa Senhora da Visitação,
a levar Cristo a todos,
obedecendo ao Pai,
no amor do Espírito!

A oração oficial da JMJ
Lisboa 2023 foi apresentada
no dia 21 de novembro,
memória da Apresentação
de Nossa Senhora.

P. Nuno Rosário Fernandes

JMJ 2023: Amar faz bem

Editorial
pág.12

02 / Reportagem
Entrega dos símbolos da JMJ à delegação portuguesa

“NOVO RITMO” NO CAMINHO DE PREPARAÇÃO

Daniela Calças e Guilhermino Sarmento foram os representantes do Patriarcado de Lisboa
que receberam os símbolos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), no Vaticano. Ao Jornal
VOZ DA VERDADE, estes jovens falam desta experiência “intensa”, que será um “momento de
viragem” no caminho de preparação da JMJ Lisboa 2023.
texto por Filipe Teixeira, com Agência Ecclesia; fotos por JMJ Lisboa 2023 e D.R.

Daniela Calças, da paróquia do Parque
das Nações, já tinha como “adquirido”
que, devido à pandemia, não seria possível
viajar até Roma, juntamente com centenas de jovens portugueses, para a entrega
dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude. No entanto, tudo se proporcionou para ser uma de dez jovens que, no
Domingo passado, 22 de novembro, na
Basílica de São Pedro, receberam a Cruz
e o Ícone de Nossa Senhora ‘Salus Populi Romani’. “Quando soube que, afinal, ia
estar presente, acabei por viver tudo muito intensamente”, afirma, ao Jornal VOZ
DA VERDADE, esta jovem que completou 26 anos no dia em que segurou,
juntamente com outra jovem portuguesa, o ícone mariano. “Foi um bombardear
de emoções e ainda estou a tentar gerir o
que vivi”, revela.
Para já, a surpresa da viagem a Roma e
o facto de ter sido escolhida para custodiar o Ícone de Nossa Senhora, desafiou
Daniela a refletir na presença de Maria
na sua vida. Apesar de não se considerar “muito mariana”, reconhece que “Ela”
sempre esteve presente nas coisas que
“quis muito”. “A primeira vez, foi na Missão País, na Faculdade Belas Artes, em
2017, em que o tema também era sobre
Maria. A seguir, enquanto chefe geral da
missão, o tema foi sobre Maria. Depois,
como já participei em três JMJ’s, sempre
tive o sonho de poder ter, um dia, uma
Jornada Mundial da Juventude no meu
país. Esse senho realizou-se e o tema é
também relacionado com Maria!”, conta. Perante todos estes “sinais concretos”,
Daniela Calças reconhece que Maria se
faz presente. “Ela está mesmo aqui ao
meu lado e eu parece que não dou o valor
que devia”, reconhece.
Para esta jovem do Parque das Nações
e que faz parte do COV (Comité Organizador Vicarial) e do COP (Comité
Organizador Paroquial), a entrega dos
símbolos da JMJ é o impulso para poder
começar o trabalho de preparação junto
da sua realidade eclesial. “Há muita vontade de começar a trabalhar e de podermos contribuir para a JMJ. Pode ser bom
para os jovens da comunidade, até para

os que não estão inseridos em nenhum
grupo. Estamos com esta vontade de começar a trabalhar”, revela.

“Momento de viragem”

A missão de Guilhermino Sarmento, da
paróquia de Massamá, foi a de receber a
Cruz da JMJ, juntamente com mais dois
jovens portugueses de outras dioceses.
Ao Jornal VOZ DA VERDADE, este
jovem de 27 anos destaca a emoção vivida junto do Papa Francisco e garante que
este acontecimento sublinha a “dimensão universal da Igreja”. “Esta experiência
mostra que esta Jornada, este receber os
símbolos, não acontece só para nós, portugueses, mas para todos aqueles que irão
participar na JMJ, em 2023”, realça. “Receber a Cruz significa que há vida para
além da Cruz, que Deus está vivo, que a
Igreja está viva e que nós precisamos de
anunciar o próprio Cristo”, referiu.
Guilhermino faz parte da equipa do
Serviço da Juventude do Patriarcado de
Lisboa e foi nessa missão que viajou até
Roma – uma cidade onde, tal como Daniela, nunca tinha estado. De tudo o que
viu e viveu nesta peregrinação, este jovem
destaca o “ambiente familiar” que sentiu
na comitiva de 35 portugueses que esteve
em Roma para assinalar a passagem dos
símbolos do Panamá – local onde decor-

reu a JMJ 2019 – para a diocese que vai
acolher a próxima JMJ, em 2023, Lisboa.
“Senti-me especialmente confirmado
nesta nova missão que é recebermos a
Jornada. O receber os símbolos foi também o tomar consciência da proximidade
do acontecimento. Vamos ao trabalho!”,
desafiou.
Agora, com os símbolos recebidos, Guilhermino acredita que este pode ser um
“momento de viragem” no caminho de
preparação da JMJ Lisboa 2023, “não só
enquanto Diocese de Lisboa, mas enquanto país organizador”. “Uma das coisas que gostei de ver foi a comunhão que
se viveu. A experiência de Igreja prende-se também com isto, é um trabalho conjunto e tem de ser feito em Igreja”, afirma.

“Rumo aos sonhos de Deus”

Na Basílica de São Pedro, o Papa desafiou os jovens de todo o mundo a servirem quem sofre, rejeitando a “febre”
consumista. Perante a delegação portuguesa que recebeu os símbolos da Jornada
Mundial da Juventude – a Cruz peregrina e o Ícone de Nossa Senhora – no final da Eucaristia, Francisco alertou para a
“obsessão pelo divertimento” que afeta as
novas gerações, observando que “amar é
principalmente dom, escolha e sacrifício”,
e convidou os jovens a assumirem “esco-

lhas vigorosas, decisivas e eternas”. “Escolher a vida é lutar contra a mentalidade
do usa e deita fora, do tudo e imediatamente, para orientar a existência rumo à
meta do Céu, rumo aos sonhos de Deus”,
sublinhou o Papa, na homilia da celebração na Solenidade de Cristo Rei do Universo, onde também destacou a importância dos “grandes sonhos” na vida dos
jovens, para que estes alarguem os seus
“horizontes” e não fiquem “estacionados
nas margens da vida”. “Não fomos feitos
para sonhar aos feriados ou ao fim-de-semana, mas para realizar os sonhos de
Deus neste mundo. Ele tornou-nos capazes de sonhar, para abraçar a beleza da
vida”, indicou.
O Papa comentou ainda uma das passagens que tem como referência do seu
pontificado, do Evangelho segundo São
Mateus (Mt 25, 37-40), sobre a necessidade de identificar Jesus Cristo nos
necessitados e em quem sofre. “O bem
que fizermos a um dos seus irmãos mais
pequeninos – esfomeados, sedentos, forasteiros, necessitados, doentes, reclusos
– será feito a Ele”, observou. Francisco
sublinhou que “escolhas banais levam a
uma vida banal”, e realçou que “a beleza
das opções depende do amor”. “Se escolhemos roubar, tornamo-nos ladrões; se
escolhemos pensar em nós mesmos, tornamo-nos egoístas; se escolhemos odiar,
tornamo-nos furiosos; se escolhemos passar horas no telemóvel, tornamo-nos dependentes. Mas, se escolhermos Deus, vamo-nos tornando dia-a-dia mais amáveis;
e, se optarmos por amar, tornamo-nos felizes”, garantiu, na celebração concelebrada
pelo cardeal Kevin Farrell, prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida,
e pelos cardeais portugueses D. Manuel
Clemente e D. José Tolentino Mendonça, além dos Bispos Auxiliares de Lisboa
D. Joaquim Mendes e D. Américo Aguiar,
coordenadores-gerais do Comité Organizador Local da JMJ 2023.

“Cada vez mais realidade”

Após a celebração, o Cardeal-Patriarca
de Lisboa referiu que a entrega dos símbolos da JMJ é um “momento marcante

Reportagem /03

PRESIDENTE DA REPÚBLICA CONGRATULA-SE
COM A ENTREGA DOS SÍMBOLOS
O Presidente da República saudou a entrega dos símbolos
da Jornada Mundial da Juventude à delegação nacional,
no Vaticano. “O Presidente da República congratula-se
com a entrega a Portugal dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que Lisboa acolhe em 2023.
Os símbolos foram hoje entregues por Sua Santidade o
Papa Francisco a uma comitiva portuguesa presidida pelo
Cardeal-Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente e da
qual fazem parte uma dezena de jovens e o Ministro da
Educação, Tiago Brandão Rodrigues. O Cardeal-Patriarca
foi portador de uma carta pessoal do Presidente da República para Sua Santidade”, referiu uma nota divulgada, dia
22 de novembro, pela Presidência da República.

num caminho que já anda como sonho
há muito tempo e agora começa a ser
cada vez mais realidade”. Aos jornalistas, D. Manuel Clemente apontou que,
“se esta Jornada se realiza em Lisboa, tem
muito a ver com este caudal de juventude que se vem agigantando em Portugal,
concretamente ligados a jovens católicos,
mas que se alargam depois a muitos outros”. Neste sentido, elogiou o trabalho
pastoral desenvolvido no mundo universitário, onde jovens católicos “têm feito
muitas realizações a propósito da misericórdia, da caridade, aproximando-se
das pessoas, de terras, vilas e aldeias, na
Missão País e outras missões, como campos de férias, que eles organizam”. “Tudo
isto é um caudal de misericórdia que é a
melhor garantia de futuro. As jornadas
nasceram deste caudal e agora reforçam-se nestas iniciativas, que vão no mesmo
sentido”, realçou.
Na véspera, o Cardeal-Patriarca de Lisboa interveio no encontro internacional
online ‘Do Panamá a Lisboa – chamados
à sinodalidade missionária’, promovido

pelo Dicastério para os Leigos a Família e a Vida (Santa Sé) e sublinhou que
a “peregrinação dos símbolos da Jornada” marca o início de um “novo ritmo”
no caminho até ao encontro internacional de jovens, em Lisboa, no verão de
2023. “Esta peregrinação, mesmo que
nem todos tenhamos acesso direto a esses símbolos até ao momento da Jornada,
lembra-nos que ela anda toda à volta do
que é essencial, ou seja, de Jesus Cristo
e de sua Mãe, Nossa Senhora. Também
é com Ela que nós nos dispomos, agora, para partir apressadamente para ir ao
encontro de quem nos espera”, sublinhou
D. Manuel Clemente. “Vamos já por
tudo aquilo que estamos a fazer, pela oração que nos está a impelir e porque temos
a certeza de que é no presente – quando é
assim vivido – que se constrói um melhor
futuro”, acrescentou, numa mensagem vídeo aos 250 responsáveis da Pastoral Juvenil das várias conferências episcopais e
movimentos internacionais que, entre 18
e 22 de novembro, participaram no encontro online.

CARDEAL TOLENTINO DEFENDE QUE JMJ
TEM DE SER MAIS DO QUE UM MEGAEVENTO
O cardeal D. José Tolentino Mendonça considera que a edição internacional da
Jornada Mundial da Juventude que Lisboa vai receber tem de ser mais do que
um megaevento. “As jornadas devem – e muito em particular nestes anos de
preparação – fazer chegar a cada jovem a boa notícia de que ela, de que ele,
foram encontrados por Jesus e que isso faz a diferença”, declarou, na Igreja de
Santo António dos Portugueses, em Roma, num encontro que decorreu no dia
21, véspera da entrega dos símbolos da JMJ à delegação portuguesa.
Na intervenção ‘Os desafios do lema das JMJ de Lisboa’, disponível em https://bit.ly/DTolentinoJMJ, o colaborador do Papa apelou ao combate de uma
“cultura dominante do egoísmo” e a entender a vida como “serviço e dedicação” aos outros. As JMJ, sublinhou o bibliotecário e arquivista do Vaticano,
são um “sinal” e ultrapassam a lógica do “mega-acontecimento pontual”, que deixa tudo “como
estava”. “As jornadas não são apenas uma das
maiores concentrações humanas e juvenis do
planeta, com tudo o que isso representa em termos de organização”, indicou o cardeal Tolentino, no encontro que terminou com a Eucaristia
presidida pelo Cardeal-Patriarca de Lisboa,
D. Manuel Clemente.

‘DIA 23’: “ESTAMOS A LEVANTAR-NOS E A PARTIR”
O padre João Quintas, do Comité Organizador Diocesano de Lisboa, garantiu que a iniciativa
‘Dia 23’ vai decorrer todos os meses e vai procurar “juntar o passado, o presente e o futuro”,
rumo à Jornada Mundial da Juventude, no verão de 2023, em Lisboa. “Que sintam que são
umas jornadas dos jovens para os jovens, que sejam protagonistas. Estamos a levantar-nos
e a partir. As jornadas já começaram. Para aquela semana, temos a expetativa que seja um
momento de ação de graças, mas as jornadas já começaram e queremos contar com todos”,
afirmou o assistente espiritual do Serviço da Juventude de Lisboa. Em Lisboa, o primeiro ‘Dia
23’ decorreu na última segunda-feira, na igreja do Parque das Nações, onde houve espaço
para recordar alguns hinos de JMJ anteriores e dar a conhecer alguns rostos da organização
da JMJ Lisboa 2023.
Henrique Delfina, que integra a Direção de Logística da JMJ Lisboa 2023, recordou a sua
participação na Jornada em Cracóvia, e o sonho na viagem de regresso. “Quando vim de
Cracóvia vinha tão contente pelo que tinha experienciado, que durante a viagem de regresso,
com um amigo, planificámos, nos nossos sonhos, a JMJ em Lisboa. E hoje, estamos aqui a
fazer parte deste caminho. Juntamos a capacidade de sonhar com as missões que Deus nos
dá. Cuidado com o que sonham para a vossa vida”, gracejou.
Joana Geraldes Barba, que integra a Direção de Atendimento e Voluntariado da JMJ Lisboa

2023, dá conta da tarefa de acolher pessoas que vivem a fé de forma diversa. “Preparar as
jornadas é uma dimensão completamente diferente do que tenho feito. Estamos a pensar no
mundo inteiro, pessoas diferentes que vivem a fé de forma diversa, e é uma responsabilidade
grande de preparação, passo a passo, até 2023. Uma alegria e um compromisso enorme”,
explicou.
Este primeiro encontro ‘Dia 23’ foi seguido, através da transmissão online no site e redes
sociais do Patriarcado de Lisboa e do Serviço da Juventude, por largas centenas de jovens.
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Padre Fernando Sampaio

O poder de perdoar
Nenhum pecador pode permanecer na presença de Deus. O Profeta Isaías, depois da visão de Deus, sentiu-se impuro e um serafim
purificou-o com uma brasa do fogo do altar
(Is 6: 1-7). Pedro depois da pesca milagrosa disse: “afasta-te de mim Senhor, que sou um
homem pecador” (Lc 5,8). Para estar em Deus
é necessário primeiro pedir perdão dos pecados e ser purificado das culpas. Junto de Deus
não há pecado: só o pecador purificado e reconciliado se pode aproximar de Deus: “Sede
santos porque Eu, o vosso Deus, sou Santo”
(Lev 19,2).
No baptismo, fomos lavados, santificados e
justificados pelo Senhor Jesus e no Espírito
Santo, com afirma S. Paulo em 1Cor 6:11.
O pecado, no entanto, está sempre espreitando na esquina da rua da nossa vida. Diz
S. João que «se dizemos que não temos pecados,

enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não
está em nós» (1Jo1:8). Porque caímos no pecado, sentimo-nos e somos pecadores. Como
membros de Jesus Cristo, não podemos conformar-nos com o mal nem com o pecado,
mas devemos procurar ser santos em tudo na
nossa vida porque Deus é Santo (Pe1,15-16).
Como reconciliar-se? Não basta dirigir-se
directamente a Deus e pedir perdão? Porquê
confessar-se a um padre? Não é só Deus que
tem o poder de perdoar?
João Baptista, anunciado a vinda do Messias, proclamava a necessidade de arrependimento dos pecados e conversão de vida.
E muitos, confessando os seus pecados,
eram baptizados por João. Jesus, quando
realizava curas, perdoava também a muitos
doentes os pecados. Bem, mas era Deus!
Certo, mas também era homem.

Maria José Vilaça

O QUE É SER HUMANO:
realidade vs ideologia
Vivemos estes últimos meses marcados por
várias notícias que merecem alguma reflexão.
Desde as eleições nos EUA até ao debate sobre a Eutanásia e passando pelas declarações
do Papa no documentário Franciscus. Estas
últimas deram origem a inflamados debates de
opinião, dentro e fora da Igreja. Cada um puxa
para onde lhe convém ou para onde gostaria
que o tema evoluísse. Certo é que, no que diz
respeito ao tema das uniões homossexuais, nada
de novo aconteceu ou está para acontecer.
Houve, porém, um tema que ninguém tocou,
exceto o próprio Papa e algumas pessoas que
não chegaram a ser ouvidas. E refiro-me ao
sofrimento das pessoas que um dia descobrem
que têm atração pelo mesmo sexo e também
às suas famílias. O Papa, numa outra altura,
até afirmou que, quando isso acontece numa
família, os pais têm obrigação de procurar profissionais para ajudar o/a jovem a trilhar o seu
percurso de auto identificação, porque é muito
possível que velhas feridas emocionais ou até
um contacto prematuro com a pornografia possam estar a criar neste jovem, sentimentos não
desejados de atração pelo mesmo sexo. Queria,
por isso, recordar a esta minoria que vive as suas
dificuldades de orientação sexual no segredo e
na intimidade e muitas vezes com medo de recorrer a um profissional, que o Papa se preocupa
com eles. Para mim são verdadeiros heróis.
Vejamos a realidade para a qual Jesus aponta na
resposta à pergunta dos Fariseus sobre o divórcio: “No princípio não era assim” (Mt 19, 3ss).
Olhando para esta direção, verificamos que no

princípio, a primeira experiência que o homem
tem de si próprio é a de que é um corpo e com
ele se manifesta. O corpo revela a pessoa, como
dizia São João Paulo II. E a segunda experiência
que a humanidade tem em relação ao seu corpo
é de que ele existe em duas formas, ou seja, com
as características diferenciadoras da masculinidade e da feminilidade. Com esta experiência
original o homem passa da solidão de ser único
entre a criação, para a unidade que pode realizá-lo. Pode parecer contra revolucionário citar a
Bíblia… mas este é o verdadeiro significado da
expressão de Adão quando se deixa maravilhar
com Eva “Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne” e podemos imaginar o que
lhe ia na alma: por ela eu deixarei a minha familia e com ela serei uma só carne e juntos faremos
uma nova familia. E se, como sabemos, Adão e
Eva não são personagens históricos, não deixam
de ilustrar o que a humanidade é chamada a ser
e aquilo que todos subjetivamente experimentamos nas nossas vidas.
Daqui só podemos concluir que a sexualidade é
binária e por isso a Igreja nunca poderá mudar
a doutrina sobre o matrimónio. Muito antes de
ser um sacramento, o matrimónio já existia e
foi por causa da sua natureza que estamos hoje
aqui a discutir tudo isto. Chama-se a isto a lei
natural e é esta a lei que a Igreja segue. Digamos que a Igreja não inventou nada de novo!
Limitou-se a observar a realidade objetiva e a
experiência subjetiva da humanidade e seguir
essa realidade como algo que nos é dado, como
missão e destino.

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

Na cura de um paralítico, Jesus quis manifestar que, enquanto homem, tinha o poder
de perdoar os pecados e que n’Ele Deus dava
esse poder aos homens. Provocou um escândalo e foi acusado de blasfémia porque
dizia ao paralítico: “«Homem, os teus pecados
estão perdoados». Os doutores da lei e os fariseus
murmuravam, dizendo: «quem é este que profere
blasfémias? Quem pode perdoar os pecados, a não
ser Deus?»” Jesus revelando que tinha o poder
de per-doar os pecados, disse: «que é mais fácil
dizer: ‘Os teus pecados estão perdoados’, ou dizer:
‘Levanta-te e anda?’ Pois bem, para que saibais
que o Filho do Homem tem, na terra, o poder de
perdoar pecados, ordeno-te –disse ao paralítico:
Levanta-te, pega na tua enxerga e vai para tua
casa». E o paralítico levantou-se, pegou na
enxerga e foi para casa (Lc 5,17-25).
Este poder de curar não só o corpo, mas também a alma foi dado por Jesus à sua Igreja para
que esta, pela acção do Espírito, exerça o ministério da reconciliação: «Tu és Pedro e sobre
esta Pedra edificarei a minha Igreja … Dar-te-ei
as chaves do Reino do Céu; tudo o que ligares na

terra ficará ligado no Céu e tudo o que desligares
na terra ficará desligado no Céu» (Mt 16,17-19).
E em S. João, depois da Ressurreição, soprando
sobre os discípulos, disse-lhes: «Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoares os pecados,
ficarão perdoados; e àqueles a quem os retiverdes,
ficarão retidos» ( Jo 20, 22-23).
É pelo mandato de Jesus e pelo poder do
Espírito Santo que o padre perdoa os pecados e reconcilia com Deus, tornando visível
o ministério da reconciliação dado à Igreja. Pôr em causa o poder de reconciliar do
padre em nome da Igreja, é pôr em causa
o mandato de Jesus e o poder do Espírito
Santo. Quem assim procede permanece no
pecado e chama mentiroso ao Senhor. Nele
os pecados são retidos porque não acredita
nem obedece à Palavra de Jesus. Como ordena S. João, confessemo-nos. «Se confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para
nos perdoar os pecados e nos purificar de toda
a iniquidade» (1Jo 1,9). Não é a Igreja nem
o padre que o diz, mas a Palavra de Deus
escrita para nós na Bíblia que o ordena.

Aqui entra o verdadeiro problema que ciclicamente consome as notícias. É que há um grupo substancial de pessoas que, desde o tempo
em que o homem resolveu que podia viver sem
Deus e, portanto, sem agradecer a sua existência
ao Criador, tem vindo a tentar organizar a sociedade com modelos alternativos. Temos visto
que a coisa acaba por correr mal. Mas mesmo
assim a insistência é grande e atualmente a ideia
que pretendem impor é que a sexualidade não
é binária, mas fluida. Ou seja, que o corpo (e,
portanto, o sexo) com que a pessoa nasce, não
revela a pessoa porque esta pode escolher a
qualquer altura qual o sexo que quer ter e qual a
orientação sexual que prefere.
Também foi o Grande Papa João Paulo II, que o
Papa Francisco tanto cita e que até elevou Bergoglio a Cardeal, que nos ensina que o facto de
termos sido criados com duas formas distintas
de ser – homem e mulher – nos diz que somos
feitos à imagem do Deus criador, e que a forma
como nos relacionamos sexualmente tem duas
dimensões inseparáveis – unitiva e procriativa
– que espelham este Deus que é Amor e Vida.
Nestes tempos ideologicamente marcados pela
teoria do género, quando a realidade não está
conforme à ideologia, tenta-se desesperadamente mudar a realidade. Daí esta procura das
palavras do Papa que podem indicar um vislumbre de aproximação à ideologia. Mas o Papa
Francisco tem sido bem explicito a respeito da
essência do ser humano e até condena também
muito claramente esta “colonização ideológica”
a que estamos sujeitos. Quase que apetece dizer:
desistam… não vale a pena… não vai acontecer!
A Igreja acolhe, acompanha, trata das feridas,
mas faz tudo isto porque sabe que cada homem
e cada mulher é criado à imagem de Deus e por
isso só pode ser amado. E dizer a verdade é a

maior forma de Caridade para com uma pessoa.
Cito João Paulo II, numa das suas audiências
sobre o plano de Deus para o amor humano.
Foi no dia 16 de janeiro de 1980, não faz muito
tempo, e faz-nos parar para olhar a beleza do
amor humano:
“Assim, o homem, (…) encontra a mulher e
ela encontra-o a ele. Deste modo ele acolhe-a
interiormente; acolhe-a tal como ela é, querida por si mesma pelo Criador, como ela é
constituída no mistério da imagem de Deus,
através da sua feminilidade. E reciprocamente,
ela acolhe-o a ele do mesmo modo, como ele
é, querido por si mesmo pelo Criador e por
Ele constituído mediante a sua masculinidade. Nisto consiste a revelação e a descoberta
do significado esponsal do corpo. (…) Por
um lado, este significado indica uma capacidade particular para exprimir o amor, em que
o Homem se torna dom. Por outro lado, corresponde a isso a capacidade e a profunda disponibilidade para a afirmação da pessoa, isto
é, literalmente, a capacidade de viver o facto
de que o outro -a mulher para o homem e o
homem para a mulher - é, através do corpo,
(…) alguém escolhido pelo Amor eterno.”
(…) Mesmo que este significado esponsal do
corpo sofra muitas distorções, manter-se-á
sempre o nível mais profundo, que exige ser
revelado em toda a sua simplicidade e pureza
e, manifestar-se em toda a sua verdade, como
sinal da Imagem de Deus.”
É por essa razão que escrevo hoje, não sobre o
que o Papa disse ou deixou de dizer, mas sobre esta verdade que fundamenta a doutrina da
igreja, tornando-a imutável, e que ecoa nos nossos corações, mesmo que naveguem ao sabor do
vento, sem rumo nem direção, em busca de uma
salvação, que na verdade já aconteceu.

Exposição ‘Natal Africano’, em Fátima

Lisboa /05

Consolata Museu | Arte Sacra e Etnologia, em Fátima, acolhe a exposição
temporária ‘Natal Africano’, até dia 10 de janeiro “Entre presépios esculpidos
numa peça única ou avulsas, encontram-se expostas 73 figuras,
maioritariamente provenientes da Tanzânia”, refere um comunicado

Presépio Laudato Si’ teve início esta semana

Viver em família
o Advento e o Natal

Bombarral e Vale Côvo

Um ‘Cesto dos Afetos’
em todo o Advento

Uma catequista. Uma família. Um presépio.
Uma caminhada. Será assim o Presépio Laudato
Si’, a proposta do Sector da Catequese de Lisboa
para a vivência dos tempos de Advento e de
Natal, com base na encíclica do Papa Francisco
sobre o cuidado da casa comum.

Igreja Matriz de Oeiras

Obras ‘mostram’
altar original

As obras de restauro e conservação da Igreja Matriz de Oeiras, que decorrem há 14
meses, permitiram descobrir o altar original
deste templo do século XVIII. “A equipa de
restauro considerou que era uma peça culturalmente importante e com interesse e que
valia a pena restaurar”, contou, à Renascença,
o pároco, padre Sérgio Mendes, que revelou
ter contactado o Patriarcado para aferir da
possibilidade de colocar o altar no seu lugar
original. “É uma peça que enriquece a Igreja”, argumenta o sacerdote, que recebeu “luz
verde” por parte da diocese.
Com um custo de mais de 850 mil euros,
as obras foram financiadas pela autarquia e
visaram uma intervenção na estrutura, mas
também nas pedras, na talha dourada, nas
esculturas e nas 18 telas.

“Uma catequista e uma família serão o
rosto desta iniciativa semanal que sairá
à quinta-feira no canal YouTube da Catequese de Lisboa e nas redes sociais da
Pastoral da Família e visa ajudar as famílias a viverem estes tempos litúrgicos tomando maior contacto com as temáticas
da Laudato Si’”, começa por explicar uma
carta do diretor do Sector da Catequese,
padre Tiago Neto, enviada recentemente ao clero e aos catequistas da diocese.
O primeiro de oito vídeos foi publicado
online esta quinta-feira, dia 26 de novembro. “Começando por olhar o que
está a acontecer à nossa casa comum, estes pequenos vídeos apresentam sempre
uma passagem bíblica que ajuda a iluminar as situações dramáticas apresentadas
e convida a atitudes transformadoras. O
presépio que se vai construindo ao longo

das semanas conta com novos elementos
decorrentes dos pequenos gestos e compromissos que a família vai assumindo”,
acrescenta a nota.
Lançada em parceria com a Pastoral Familiar de Lisboa, esta proposta pretende
“devolver a função catequética à família”
e “ajudá-la a rezar e a celebrar os mistérios da fé em contexto doméstico”, sendo
disponibilizado “um esquema de oração
familiar para cada um dos Domingos”.
Informações: www.catequese.net

Conselho Geral da Cáritas

Médico Católicos

Convento dos Cardaes

Dia 12 de dezembro

O presidente da Comissão Episcopal da
Pastoral Social e Mobilidade Humana
elogiou a resposta da Cáritas Portuguesa
à pandemia. Falando aos participantes no
Conselho Geral da instituição, que decorreu
online, a 21 de novembro, D. José Traquina
dirigiu “uma mensagem de felicitação pelo
trabalho que a rede nacional Cáritas tem
desenvolvido na resposta aos desafios colocados pela pandemia”. “Esta é a hora da
Cáritas”, referiu o prelado.
Segundo um comunicado, a Cáritas Portuguesa – que em 2021 assinala o 65.º
aniversário – chegou a seis mil pessoas, no
âmbito do programa que quer “inverter a
curva da pobreza”, através da campanha
‘Heróis doar’.

O médico José Diogo Ferreira Martins foi
eleito presidente da Associação dos Médicos Católicos Portugueses (AMCP).
Associado pelo núcleo de Lisboa, este
especialista em Cardiologia Pediátrica integrava, como vice-presidente, a direção
cessante, liderada pelo médico psiquiatra
Pedro Afonso.
A nova direção nacional foi eleita por unanimidade, a 22 de novembro, em reunião
online do Conselho Nacional, e entrou em
exercício de funções, afirmando o propósito de “continuar uma reflexão cristã sobre
todos os temas relacionados com a profissão médica, defendendo e anunciando
com alegria a dignidade da pessoa humana”, salienta um comunicado.

Scones, geleia, compotas, marmelada,
bolachas e biscoitos, mas também chutneys, vinagre balsâmico e piripiri. Estes
são alguns dos produtos preparados pelo
Convento dos Cardaes e que estão disponíveis para venda. “Vamos celebrar e
viver o Natal Solidário do Convento, em
moldes mais simples, mas não menos caloroso, com a alegria e a generosidade de
sempre. De 28 de novembro a 20 de dezembro, todos os dias. Nos dias úteis das
13h às 19h e aos fins-de-semana entre as
9h30 e as 19h. Vamos ter um espaço para
venda com os cuidados que o tempo exige,
na morada habitual - Rua do Século, 123,
Lisboa”, salienta uma nota.
Informações: 213427525

O Quo Vadis - Turismo Patriarcado Lisboa e a Igreja de Santo António de Lisboa
promovem, no dia 12 de dezembro, entre
as 10h00 e as 12h30, a ‘Rota de Santo
António em Lisboa’. “Ao longo da manhã
de sábado, os participantes visitam alguns
dos locais que ainda conservam vestígios
da vida de Santo António em Lisboa. O
passeio proporcionar-lhes-á conhecer a
Igreja de Santo António, a Sé de Lisboa,
a Igreja de São João da Praça, a Igreja e
Mosteiro de São Vicente de Fora e a Capela do Vale de Santo António”, anuncia
uma nota.
A participação é limitada a cinco pessoas
e gratuita, mediante marcação prévia para
turismo@quovadislisboa.com.

As paróquias do Bombarral e Vale Côvo, na
Vigararia da Lourinhã, vão organizar, durante todo o tempo do Advento, o ‘Cesto
dos Afetos’, que pretende auxiliar as famílias em dificuldades, com a colaboração da
Conferência Vicentina. “É um gesto muito
simples, em que colocamos um cesto em
frente ao altar e as pessoas, muito naturalmente, vão deixando as suas doações, os
seus produtos”, explica ao Jornal VOZ DA
VERDADE o cónego Mário Pais, que é
pároco de ambas as paróquias. Este sacerdote destaca ainda que, “como as duas igrejas
paroquiais estão sempre abertas durante a
semana, é muito interessante verificar que
não é só a comunidade cristã quem faz as
entregas e doações”. “O tempo do Advento
sussurra-nos que abramos as mãos”, convida.

“Esta é a hora
da Cáritas”

Ferreira Martins é o
novo presidente

Natal Solidário em
moldes mais simples

Rota de Santo António
em Lisboa

Domingo, 29 de novembro de 2020
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DEUS VEM E ENCHE O NOSSO TEMPO
DE “BOM-DIA”!
1. Advento. Deus vem. Deus vem, Deus
saúda, Deus fala, Deus ama, Deus chama, Deus ordena, Deus escuta, Deus
responde, Deus envia. Advento. Sujeito
Deus. Primeiro Deus. O Deus do Advento, o Deus que Vem traz consigo
uma grande carga verbal, que convém
que se torne “viral” na nossa vida. Imitação de Deus. Deus que vem para nos
dizer “Bom-Dia!”, que é o modo de fazer do Senhor Ressuscitado quando se
apresenta no meio de nós, e diz: “Shalôm!”, “A Paz convosco!”.
2. Esta Saudação, este Shalôm, esta Paz,
este “Bom-Dia”, que ressoa desde a Criação, entra em nós, enche-nos de Bondade e de Alegria, e faz-nos encontrar um
modo novo de encarar a vida. Esta Saudação, este Shalôm, esta Paz, este “Bom-Dia”, estabelece connosco uma relação
nova e boa, não nos transmite uma informação, não tem em vista um negócio, não
solicita a nossa reflexão ou decisão. Não
nos deixa a pensar, a escolher, a decidir.
Apenas a responder. Apeia-nos, portanto, do pedestal do nosso “eu” patronal: eu
penso, eu quero, eu decido, eu, eu, eu…,
e deixa-nos apenas a responder. Apenas.
Como se responder fosse coisa pouca.
Responder ao Senhor da nossa vida. Ao
“Bom-Dia” responde-se “Bom-Dia”. É
a Bondade sete vezes dita na Criação, o
Sentido da Criação e da Vida a passar de
mão em mão, rosto a rosto, coração a coração. Do coração de Deus para o nosso
coração. Dos nossos corações uns para os
outros. Avenida ou torrente de Bondade
e de Fraternidade. Advento. Deus vem e
enche o nosso tempo de “Bom-Dia”!
3. Quando alguém te diz: “Bom-Dia!”, já
sabes então o que isso significa, implica,
replica, multiplica. Imagina agora que à
beira da estrada encontras um pobre homem caído, abandonado, a esvair-se em
sangue. Ao ver-te passar, balbucia para
ti, ou apenas acende uma voz dentro de
ti, que te diz, mesmo sem o dizer: “Olha
para mim”, “olha por mim”, “cuida de
mim”. Repara bem que o pobre não te
diz: “Se quiseres, podes cuidar de mim”.
Se assim fosse, podias pensar e decidir,
sem precisares de descer do trono da tua
sacrossanta liberdade de escolha. Mas o
“cuida de mim” que o pobre balbucia para
ti não é opcional: é uma súplica que é um

mandamento; não tens opção de escolha;
tu é que foste escolhido; tens de responder que sim, debruçando-te sobre o pobre
desvalido que ordena e implora o teu auxílio. Repara bem: o pobre que jaz à beira da estrada elege-te e obriga-te, sem te
obrigar, a debruçares-te sobre ele. Movimento inaudito: agora que te debruçaste sobre ele, que ordenou e implorou o
teu auxílio, podes entender melhor a sua
condição de soberano. Ele é, na verdade,
o único verdadeiro soberano, pois sem te
apontar nenhuma espingarda ou maço de
dinheiro, fez com que tu te debruçasses
sobre ele, libertando-te dos teus projetos
e negócios, horários, agendas, calendários.
Os poderosos e tiranos podem e sabem
apenas escravizar-te. Mas não podem
nem sabem libertar-te!
4. Por isso, o Deus que vem agora visitar-nos confunde-se com os pequeninos
(cf. Mateus 25,40.45), e neles vem amorosamente ao nosso encontro, para conversar connosco, para nos dizer “Bom-Dia”, e ordenar suplicando: “Cuida de
mim”. Estava atento Isaías, o profeta do
Advento, que ouve Deus a dizer assim:
«em lugar alto e santo Eu habito, mas
estou também com os oprimidos e humilhados, para dar vida e alento aos que

não têm espaço nem sequer para respirar, aos que têm o coração despedaçado»
(Isaías 57,15). Bem podia o profeta dizer que Deus desceu à nossa pandemia.
E nós, os habitantes da pandemia, bem
podemos rever-nos no Salmista que reza:
«Do “confinamento” invoquei o Senhor»
(Salmo 118,5), chegando-nos a resposta
outra vez através de Isaías: «No tempo favorável te respondi; no dia da salvação te
socorri» (Isaías 49,8), resposta que Paulo
também regista, atualiza e pontualiza: «É
agora o tempo favorável! É agora o dia da
salvação!» (2 Coríntios 6,2).
5. O andamento do Advento traz-nos
um Deus que vem para o meio de nós
e da nossa anemia e pandemia, e diz:
“Bom-Dia”, e suplicando ordena: “Cuida
de mim”. É terrível termos de assumir
que, se não cuidamos bem dos pobres
e necessitados, também não cuidamos
bem de Deus! Mas é agora o tempo favorável! É agora o dia da salvação! É
agora o tempo da enchente da Palavra de Deus, de que não devemos fugir, mas a que nos devemos expor. O
nosso “eu” patronal e autorreferencial
entrará em crise, e teremos de mudar
comportamentos. Acolher e responder
deve ser o nosso alimento. O Deus que

vem não vem mudar as situações. Vem
mudar os corações. E são os nossos corações mudados que podem mudar as
situações. O Advento é tempo de mudança e de esperança. Celebrar o Advento é deixar entrar em nós esta torrente de Bondade, esta Saudação, este
Shalôm, esta Paz, este “Bom-Dia”, este
“Cuida de mim”. E responder “Bom-Dia!”, e responder que “Sim”.
6. Sim, porque a resposta de Deus hoje
somos nós. «Desci a fim de libertar o
meu povo da mão dos egípcios…», diz
Deus a Moisés, mas pega logo em Moisés pela mão, e diz-lhe: «E agora vai;
Eu te envio ao Faraó, e faz sair do Egito o meu povo» (Êxodo 3,8.10). Texto
grandioso e emblemático. O Deus do
Advento vem para o meio desta pandemia, pega na nossa mão, muda o nosso
coração e envia-nos a mudar a situação.
Está aberta a oficina do Advento: enquanto uns se afadigam na vacina, outros nos hospitais, outros nos lares, nas
farmácias, na padaria, empenhemo-nos
todos em encher este mundo de Paz, de
Esperança e de “Bom-Dia”, à imagem e
sob a proteção maternal de Maria!
Lisboa, 22 de novembro de 2020

Especial / 07
‘A Economia de Francisco’

“NÃO PENSEMOS PELOS POBRES,
PENSEMOS COM OS POBRES”

O Papa quer que o mundo encontre soluções económicas com os pobres e não apenas para os
pobres. Numa mensagem vídeo dirigida ao encontro ‘A Economia de Francisco’, o Santo Padre
apelou à solidariedade em moldes diferentes do que o mero assistencialismo, que por mais
bem-intencionado que seja, corre o risco de perpetuar sistemas de injustiça.
“Existem os pobres, os excluídos... É
hora de eles se tornarem protagonistas
da sua vida e de todo o tecido social.
Não pensemos por eles, pensemos com
eles. Lembrem-se da herança do iluminismo, das elites iluminadas. Tudo para
o povo, nada com o povo. Isto não está
certo. Não pensemos por eles, pensemos
com eles. E com eles aprendamos a desenvolver modelos económicos que irão
beneficiar a todos, porque a abordagem
estrutural e decisória será determinada
pelo desenvolvimento humano integral,
tão bem elaborado pela doutrina social
da Igreja”, observou o Papa, recordando
que este encontro não marca o fim de
um processo, mas o início de uma caminhada, e que os pobres e excluídos têm
de passar a ter lugar à mesa das decisões.
“É preciso aceitar estruturalmente que
os pobres têm a dignidade suficiente
para se sentarem nos nossos encontros,
participarem nas nossas discussões e levarem pão para suas casas. E isso é muito mais do que assistencialismo: estamos
a falar de uma conversão e transformação das nossas prioridades e do lugar do
outro nas nossas políticas e na ordem
social”, alertou.

Consciência responsável

Aos cerca de 115 participantes no encontro online, de diversos países, incluindo Portugal, Francisco pediu que
tenham noção da importância do seu
papel. “A gravidade da situação atual,
que a pandemia de Covid tornou ainda mais visível, exige uma tomada de
consciência responsável de todos os ato-

res sociais, de todos nós, dos quais vocês tem um papel primordial. As consequências das nossas ações e decisões vão
afetar-vos na primeira pessoa, portanto
não podeis ficar fora dos lugares onde é
gerado, não digo o vosso futuro, mas o
vosso presente. Não podeis ficar fora de
onde se gera o presente e o futuro. Ou vocês se envolvem, ou a história vos passará

“NÃO SE CONSTRÓI UM MUNDO MELHOR SEM UMA ECONOMIA MELHOR”
Os participantes do encontro ‘A Economia de Francisco’
estão “convencidos” de que “não se constrói um mundo
melhor sem uma economia melhor” e que “a economia é
importante demais para a vida dos povos e dos pobres para
que todos nós não nos ocupemos disso”.
Na declaração final do encontro, assinada pelos “jovens economistas, empresários, change makers do mundo”, que assim quiseram “enviar uma mensagem aos economistas, empresários, decisores políticos, trabalhadores e trabalhadoras,
cidadãs e cidadãos do mundo”, os participantes fazem 12
pedidos. Desde logo, que (1) “as grandes potências mundiais
e as grandes instituições económico-financeiras desacelerem
a sua corrida para deixar a Terra respirar”, mas também (2)
“seja ativada uma comunhão mundial das tecnologias mais
avançadas para que, também nos países de baixa renda, as
produções sejam sustentáveis” e (3) “a questão da custódia
dos bens comuns seja colocada no centro das agendas dos
governos e do ensino nas escolas, universidades, business
schools do mundo inteiro”. É ainda feito o apelo a que (4)

“nunca mais sejam usadas as ideologias económicas para
ofender e descartar os pobres, os doentes, as minorias e
os desfavorecidos de todos os tipos”, que (5) “o direito ao
trabalho digno para todos, os direitos da família e todos os
direitos humanos sejam respeitados na vida de cada empresa, para cada trabalhadora e cada trabalhador”, sejam
(6) “imediatamente abolidos os paraísos fiscais no mundo
inteiro”, mas também (7) “sejam fundadas novas instituições financeiras mundiais e sejam reformadas as existentes
(Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional)” e que
(8) “as empresas e os bancos, especialmente os grandes e
globalizados, introduzam um comité ético independente”
e as (9) “instituições nacionais e internacionais prevejam
prémios em apoio aos empresários inovadores no âmbito da
sustentabilidade ambiental, social, espiritual e, não menos
importante, gerencial”. É ainda pedido que (10) “os Estados,
as grandes empresas e as instituições internacionais cuidem
de uma educação de qualidade para cada menina e menino
do mundo”, as (11) “organizações económicas e as institui-

por cima”, indicou o Papa.
Para que esta caminhada de busca de novos modelos económicos tenha algum
sucesso, é necessário que se abandone
a “cultura do descarte”, e se abrace um
novo paradigma, sublinhando que “não
estamos condenados a modelos económicos cujo interesse imediato se limita
ao lucro e à promoção de políticas públicas favoráveis, sem se preocuparem com
os custos humanos, sociais e ambientais”.
“Vocês experienciaram a cultura do encontro de que tanto precisamos, que é o
oposto da cultura do descarte que está
na moda. Esta cultura do encontro torna
possível que sejam escutadas muitas vozes em torno da mesma mesa, para que
se dialogue, considere, discute e formule, numa perspetiva poliédrica, diferentes
aspetos e possíveis respostas para problemas globais envolvendo os nossos povos
e as nossas democracias”, afirmou o Papa,
acrescentando que “não é fácil caminhar
rumo a reais soluções quando aqueles que
não pensam como nós são desacreditados, caluniados e mal citados! Desacreditar, caluniar e citar mal são formas cobardes de recusar tomar decisões necessárias
para resolver muitos problemas”.

ções civis” não descansem “enquanto as trabalhadoras não
tiverem as mesmas oportunidades dos trabalhadores”. Esta
declaração termina com um apelo à paz (12): “Nós, jovens,
não toleramos mais que sejam subtraídos recursos da escola,
da saúde, do nosso presente e futuro para construir armas e
alimentar as guerras necessárias para vendê-las. Gostaríamos
de dizer aos nossos filhos que o mundo em guerra acabou
para sempre”.

Domingo, 29 de novembro de 2020
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Doutrina Social da Igreja

Em www.ecclesia.pt/cdsi, aceda online
ao Compêndio da Doutrina Social da Igreja

Dia Mundial dos Pobres, Solenidade de Jesus Cristo Rei do Universo e Economia de Francisco

Pobre e Rei projeta-nos para o Advento

Em final de ano litúrgico, no meio de uma avassaladora pandemia, que nos coloca perante
imensas potencialidades e contundentes limitações, parece haver alguém a desejar mais uma
frente de combate entre o poder político e o poder religioso. Nada mais espúrio e inútil. O bom
senso, nomeadamente entre as nossas autoridades religiosas, dá-nos confiança: o importante
é ultrapassar a pandemia e dar prioridade a tudo o que for necessário para defender a vida.

Os sinais que nos podem
animar

Já temos algumas das habituais decorações
natalícias, umas precoces, outras sem jeito.
Prefiro referir-me ao sinal que o tempo
litúrgico nos deixa, com o Domingo da
Solenidade de Jesus Cristo Rei do Universo, e a celebração do Dia Mundial dos
Pobres, no Domingo anterior, celebração
essa que aponta para o núcleo da realeza
de Cristo, tão popularmente apresentada
no hino “Cristo vence, Cristo reina, Cristo
impera”, embora por vezes escorregando
impercetivelmente para uma visão terrena
de poder perante outros poderes. O Papa
Francisco afirmou que os “pobres estão no
centro do Evangelho” e que “o Evangelho
não se entende sem os pobres.” Por, isso o
Dia do Pobre encaminha-nos para o Dia
de Cristo Rei.

As palavras de Paulo aos Coríntios e especialmente o “esvaziamento” na Carta
aos Filipenses, dão-nos a chave para o
entendimento entre a pobreza e a realeza.
Ele, sendo rico, aniquilou-se a si mesmo,
fez-se pecado, a pior pobreza; por isso
Deus O elevou acima de tudo, para que
todos os joelhos se dobrem diante d’Ele,
tornando-se servos dos outros, portadores de vida mais abundante, não de uma
forma passiva, resignada ou “mumificada”, mas diligente como o servo que recebeu o talento e o fez render.

Uma vida vale
porque serve a vida

A identificação com Cristo pobre ultrapassa qualquer análise material e nos
leva a olhar para o pobre não como destinatário da esmola, mas a tomar uma

atitude criativa que o ajuda a sair da
pobreza. Como seria diferente se esta
humanidade, que consegue viajar pelo
espaço, fosse capaz de alterar a situação de fome de tão grande parte dos
seus filhos; se as injustiças gritantes
que lançam multidões na miséria fossem superadas; se o desrespeito pela
dignidade de outros seres humanos,
como algumas minorias étnicas, se tornasse inaceitável; se a total desproteção
de populações inteiras perante o fanatismo e o terrorismo, como em Cabo
Delgado, não parecesse um fatalismo;
se o elevado nível de bem-estar de uns
países perante a miséria escandalosa de
tantos outros começasse a fazer parte
do passado. O pobre identificado com
Cristo vai identificando o seu rosto nos
rostos sofridos dos irmãos e criando

uma nova fraternidade, deixando claro
que só o bem tem valor e permanece.
Por isso Francisco afirmou: “quem não
vive para servir, não serve para viver.”
Ou como refere no n.º 36 da Fratelli
Tutti: o “salve-se quem puder”, conduz
a “todos contra todos” e isso é pior do
que a pandemia.

Não a mentes
“mumificadas”

O projeto da Economia de Francisco,
iniciado com a sua carta aos jovens em
maio de 2019, teve neste dia 20 de Novembro o grande encontro, em Assis.
Procura abrir uma brecha numa dimensão que até ao momento parece inexpugnável perante a ditadura das leis do
mercado, provocando a criação de riqueza, mas não desenvolvimento, nem
justiça, nem fraternidade. O encontro
quer afirmar que vale a apena procurar outras explicações e outras práticas,
que ultrapassem as de uma “economia
que mata”. O Prémio Nobel da Paz de
2006, Mohammad Yunus, dirigindo-se
aos jovens de mais de 130 países afirmou que as finanças seguiram numa
direção errada, tornando-se um instrumento para a concentração de riqueza.
Recordou ainda que, nem mesmo perante a pandemia, foi possível levar os
poderosos a concentrarem-se mais na
salvação da vida de todos, em vez de
se fecharem em interesses particulares.
O Papa acredita que é possível arriscar
novos caminhos, como acredita também essa multidão de empresários e
estudantes de economia com menos de
35 anos – a Geração sub-35 – chamada
a construir um novo sistema económico e financeiro. Por isso, a solenidade
da Realeza de Cristo nos introduz num
Advento de esperança por um amanhã
mais feliz porque transformado pelo
fermento do Reino.
texto pelo P. Valentim Gonçalves,
CJP-CIRP
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com Aura Miguel

Jornalista da Rádio Renascença,
à conversa com Diogo Paiva Brandão

“Todos devemos fazer muito mais pela dignidade de cada mulher”
O Papa Francisco lembrou o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres. Na semana em que
recordou que “a Igreja não é um mercado, nem um partido eclesial”, o Papa dirigiu-se a doentes de covid-19 e sublinhou
que “seremos julgados pelo amor”. O Vaticano apelou a melhores “condições de vida e de trabalho dos pescadores”.
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O Papa Francisco escreveu, esta
quarta-feira, 25 de novembro, na sua
conta do Twitter, que “demasiadas vezes,
as mulheres são ofendidas, violadas, induzidas a prostituir-se” e concluiu que,
“se queremos um mundo melhor, que seja
casa de paz e não campo de batalha, todos devemos fazer muito mais pela dignidade de cada mulher”.
A mensagem surge no contexto do Dia
Internacional para a Eliminação da
Violência Contra as Mulheres, que foi
consagrado pela ONU, em 1999, como
alerta sobre os casos de violência contra
as mulheres, nomeadamente de abuso
ou assédio sexual, maus tratos físicos e
psicológicos.

2. “É Deus quem faz a Igreja, não o

clamor das obras”, disse o Papa Francisco,
na habitual catequese das quartas-feiras,
transmitida a partir biblioteca do Palácio
Apostólico. “A Igreja não é um mercado;
a Igreja não é um grupo de empresários
que avança com um novo empreendimento. A Igreja é obra do Espírito Santo,
que Jesus nos enviou para nos reunir”, referiu Francisco.
Na audiência-geral, para explicar as quatro coordenadas fundamentais que definem a Igreja – pregação, eucaristia, comunidade e oração –, o Papa denunciou
certos desvios dentro da própria Igreja.
“Às vezes, sinto uma grande tristeza ao ver
alguma comunidade que tem boa vontade,
mas segue o caminho errado, porque pensa que está a fazer a Igreja em reuniões,
como se fosse um partido político, com
maiorias, minorias, o que pensam disto,
daquilo, como se fosse um caminho sino-

dal que se deve percorrer”, salientou. “Mas
eu pergunto: onde está o Espírito Santo?
Onde está a oração? Onde está o amor da
comunidade? Onde está a eucaristia? Sem
estas quatro coordenadas, a Igreja torna-se uma sociedade humana, um partido
político, com maiorias e minorias, em que
as mudanças são feitas como se fosse uma
empresa... Mas não há Espírito Santo”,
acrescentou o Papa.
Preocupado com estas derivas, Francisco
denunciou ainda que “se falta o Espírito,
seremos uma bela associação humanitária,
uma instituição de caridade ou até mesmo
um partido eclesial, mas não há Igreja”. “É
por isso que a Igreja não pode crescer. Ela
não cresce por proselitismo, como qualquer empresa, cresce por atração. E quem
a move por atração é o Espírito Santo”,
observou. “Nunca esqueçamos estas palavras de Bento XVI: ‘A Igreja não cresce
por proselitismo, mas por atração’. Se falta
o Espírito Santo, que é quem atrai para
Jesus, a Igreja não existe. Poderá ser um
clube de amigos, cheio de boas intenções,
mas não é Igreja, não há sinodalidade”,
concluiu Francisco.
Nas saudações finais em várias línguas, o
Papa convidou a entrar no Advento “acompanhados pela Mãe de Jesus, nestes tempos difíceis para muitos”, desejando que, a
caminho do Natal, “saibamos reencontrar a
grande esperança e alegria que nos são oferecidas na vinda do Filho de Deus”.

3.

O Papa dirigiu-se aos doentes de covid-19, a partir da sua experiência pessoal
com dificuldade respiratória, num novo
livro intitulado ‘Vamos sonhar juntos’,
escrito com o jornalista Austen Ivereigh,

seu biógrafo. “Quando, aos 21 anos, fiquei
gravemente doente, tive a minha primeira
experiência do limite, da dor e da solidão.
Mudou as minhas coordenadas. Durante
meses não sabia como seria, se ia morrer
ou sobreviveria”, relata Francisco, a respeito do internamento em Buenos Aires, no
ano de 1957. Depois de meses “entre a
vida e a morte”, Jorge Mario Bergoglio
acabaria por sobreviver, mas viu ser-lhe
retirado o lóbulo superior do pulmão direito. “Sei por experiência pessoal como
se sentem os doentes do coronavírus, que
lutam para respirar, ligados a um ventilador”, escreve o Papa.
Francisco presta homenagem a duas
enfermeiras que o acompanharam nesse momento de doença e que considera
terem sido responsáveis pela sua sobrevivência, pela sua competência técnica e
atenção humana. O relato destaca ainda
o impacto do “silêncio” no momento de
sofrimento, em vez de palavras “vazias,
ditas com boas intenções”.

4.

Na recitação do Angelus, que contou
com a participação da delegação portuguesa que recebeu os símbolos da Jornada Mundial da Juventude, o Papa refletiu
sobre a figura de Cristo, “Rei Pastor” que
se identifica “com as ovelhas perdidas”,
ou seja, “com os irmãos mais pequenos e
mais necessitados”. “Assim indica o critério de julgamento: ele será feito com
base no amor concreto dado ou negado
a estas pessoas, porque ele mesmo, o juiz,
está presente em cada uma delas. Seremos
julgados pelo amor. O juízo será sobre o
amor. Não sobre os sentimentos, não: seremos julgados pelas obras, a compaixão

que se torna proximidade e ajuda atenciosa”, apontou Francisco, no Domingo de
Cristo Rei, 22 de novembro.
O Papa convidou ainda a uma atenção
particular pelas famílias afetadas pela
pandemia e que vivem momentos de “dificuldade”. “Às vezes, têm um pouco de
vergonha e não o fazem saber. Sede vós
a procurar onde há necessidade, onde está
Jesus, na necessidade. Fazei isto”, apelou.

5.

O prefeito do Dicastério para a Promoção do Desenvolvimento Humano
Integral alertou para as dificuldades que
enfrentam os pescadores em todo o mundo, em consequência da covid-19. Na
mensagem que assinala o Dia Mundial
da Pesca (21 de novembro), o cardeal Peter Turkson referiu que “o caminho para
a proteção integral dos direitos humanos
e de trabalho de todas as categorias de
pescadores ainda é longo e tortuoso”, e
pede um maior empenho por parte dos
governos na busca de soluções. “Mais
uma vez, levantamos as nossas vozes para
apelar a um esforço renovado das organizações internacionais e governos para
fortalecerem o seu compromisso com
vista à adoção de legislação para melhorar as condições de vida e de trabalho dos
pescadores e suas famílias e para fortalecerem a luta contra o trabalho forçado e
o tráfico de pessoas”, escreveu.
O cardeal ganês, que é também presidente
da Comissão do Vaticano para a Covid-19,
considera que as “condições de trabalho
dos pescadores e a sua segurança no mar
foram afetadas pelo encerramento dos portos de pesca devido à pandemia e à impossibilidade de mudança de tripulação”.
Domingo, 29 de novembro de 2020
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10/ Igreja no Mundo
Líbano. A luta diária de Georgette para alimentar os seus três netos

“Não tenho ninguém...”

Sozinha, numa casa despida de conforto, Georgette vive uma preocupação diária: alimentar
os três pequenos netos que estão à sua guarda. É uma tarefa quase impossível num país que
está mergulhado numa das mais profundas crises da sua história. Georgette diz que só conta
com a ajuda de Deus e da Fundação AIS. Ela é exemplo, no meio da tragédia em que
se transformou o Líbano, de que a solidariedade pode fazer autênticos milagres...
Beirute já foi considerada a “Paris do
Médio Oriente”. A memória dos tempos de ‘glamour’ torna-se hoje ainda mais
dolorosa com a profunda crise que o Líbano está a atravessar. A crise financeira, com os bancos no limiar da falência,
o desemprego brutal e a falta de perspectivas de futuro estão a conduzir este
país do Médio Oriente para o abismo.
Ninguém diria que o Líbano, que soube
reerguer-se do drama da guerra civil, iria
cair outra vez na armadilha da pobreza,
da miséria, do desespero. A luta pela sobrevivência amargura as pessoas. Principalmente quando elas têm à sua guarda
filhos pequenos. Ou netos, como é o caso
de Georgette. Sozinha, numa casa despida de conforto, ela é um retrato vivo do
desespero que atinge o Líbano.

“Parecia uma bomba
atómica...”

A crise já era profunda e agravou-se
brutalmente com a explosão que atingiu o porto de Beirute no início do mês
de Agosto. De súbito, toda a área ficou
destruída, reduzida a escombros. Bairros
inteiros atingidos, casas derrubadas, escombros em todo o lado… num instante,
a cidade ficou transformada num cenário de guerra, sobressaltando a memória
de um tempo que todos pensavam ultrapassado. Num instante, quando o ar se
encheu com a explosão e o vento varreu
tudo à sua frente, a cidade tumultuou-se.
Pessoas feridas, gente a correr de um lado
para o outro, gritos de socorro. Num instante, a crise que já abalava o Líbano tornou-se num pesadelo quase impossível
de ultrapassar. O Padre Raymond Abdo
explicou à Fundação AIS que a “explosão
parecia uma bomba atómica, com fumo
vermelho por todo o lado”. Por todo o
lado só se viam pessoas perdidas, em lágrimas, num ambiente de destruição e
morte. A explosão causou mais de 180
mortos, mais de 6500 feridos e deixou
quase 300 mil pessoas com as casas de alguma forma danificadas.

“Vivo numa zona pobre...”

A vida já estava difícil para Georgette.
A crise que atingiu a cidade de Beirute
com a explosão veio agravar ainda mais
a sua precariedade. Ela própria conta à
Fundação AIS como tudo se agravou.
“Vivo numa zona pobre e a nossa situação é má, especialmente neste tempo após
a explosão. Vivo com os meus três netos.
Vivemos sozinhos nesta casa. Sou responsável por eles e não tenho ninguém para
me ajudar, além de Deus e dos benfeitores da Fundação AIS…” Georgette recebe
os cabazes alimentares distribuídos junto
da comunidade graças à generosidade dos
benfeitores da Ajuda à Igreja que Sofre.
São coisas básicas, que ela arruma nas prateleiras quase vazias da sua cozinha. “Fiquei tão feliz ao receber este cabaz porque
serei capaz de alimentar os meus netos
durante um mês”, diz ela a Maria Lozano,
da equipa da Fundação AIS que esteve em
Beirute para avaliar a dimensão dos estragos causados pela explosão de Agosto.

Fé inabalável

Para Georgette, mais importante do que
os bens alimentares que foi buscar num
carrinho com Charbel, um dos netos,
com apenas 15 meses, é a certeza de que
não está sozinha. Georgette é parca em
palavras. Esconde-se atrás do silêncio
para não falar no que lhe é mais doloroso. O marido morreu há sete anos, num
acidente de trânsito. A foto, em cima
da porta da sala, é tudo o que lhe resta
da sua companhia. Tiveram dois filhos.
Um rapaz e uma rapariga. Ele não pode
cuidar dos meninos pois está noutra cidade, temporariamente, e a outra filha,
com um problema de saúde mental, está
internada. Ali, em Beirute, cidade que
agora procura reerguer-se dos escombros causados pela explosão, há muitas
pessoas como Georgette. São pessoas de
mãos vazias sem perspectivas de futuro, derrotadas pela crise económica que
atacou o país como uma doença incurável e brutal. Sobra a esperança num

tempo melhor, uma esperança alimentada sempre pela fé. “Sinto que não estou só e isso é mais importante do que o
cabaz alimentar… haver pessoas preocupadas connosco”, diz Georgette, perante
as câmaras de filmar da Fundação AIS.
“Agradeço a Deus todos os dias. Ele está
sempre a guiar-me e à minha família, a
enviar pessoas boas para nos ajudarem
nestes tempos difíceis.” A vida está dura
para Georgette tal como para a esmagadora maioria dos libaneses. Mas, por
mais difícil que seja esta provação, a fé
será sempre uma certeza e um refúgio.
“A situação dos Cristãos no Líbano é
instável, mas Jesus está sempre connosco e ninguém nos pode tirar daqui.” Palavra de Georgette!
texto por Paulo Aido,
Fundação Ajuda à Igreja que Sofre

www.fundacao-ais.pt | 217 544 000

A Fundação AIS está a
promover uma grande
campanha de Natal junto
dos portugueses. Ajudar
as comunidades cristãs
do Médio Oriente a
permanecerem nas terras
bíblicas do Líbano, Iraque e
Síria é o objectivo principal.
Todos são convidados a
ajudar. Georgette agradece
toda a ajuda em nome dos
seus três netos…

www.twitter.com/vozverdade

SUGESTÃO
CULTURAL
Compromisso de Esperança

No passado dia 21 de novembro, data em
que se cumpriram 32 anos da libertação
do Cardeal Van Thuan, após 13 anos na
prisão no Vietname, foi lançado o livro
‘Compromisso de Esperança - Escritos inéditos’, que reúne essencialmente
textos de um retiro que pregou a sacerdotes em Roma, no ano de 2002, pouco
tempo antes de falecer. A iniciativa é
da vice-postulação e o livro, publicado
pela Paulinas Editora, pretende ser um
contributo para dar a conhecer melhor a
vida e o pensamento deste homem que
está a caminho dos altares e que se tornou num símbolo da Igreja perseguida
nos tempos atuais.
Informações: www.paulinas.pt
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À PROCURA DA PALAVRA
DOMINGO I DO ADVENTO ANO B
“Vigiai, portanto, visto que não sabeis
quando virá o dono da casa:
se à tarde, se à meia-noite,
se ao cantar do galo, se de manhãzinha.”
Mc 13, 35

Da noite ao dia

pelo P. Vítor Gonçalves

Conta-se que um mestre perguntou um
dia aos seus discípulos: “Quem me sabe
dizer o momento exacto em que termina
a noite e começa o dia? “Disse um deles:
“É quando, ao longe, consigo distinguir
entre um cão e uma ovelha!” “Não”, respondeu o mestre. “É quando consigo distinguir uma laranjeira de uma macieira!”,
arriscou outro e obteve a mesma resposta. Tentou um terceiro: “É quando consigo
distinguir um boi de um burro!”, e o Mestre voltou a responder: “Não”. Como mais
nenhum avançava outra hipótese, o Metre concluiu: “Termina a noite e começa o
dia quando, ao olhar o rosto de alguém,
consigo reconhecer nele um irmão.”
Entramos no Advento e num novo ano
litúrgico com um quádruplo imperativo:
“Vigiai”!. E como gostamos muito de
saber tudo, prever tudo, apressar tudo,
temos dificuldade em lidar com a espera,
que toda a vigilância supõe. Tanto mais
que sabemos quem esperamos: Aquele que já veio, que está (e vem), e que

virá. Não é uma espera passiva ou amedrontada aquela para a qual o Advento
nos convoca. Não estamos perdidos nem
desesperados, mas, com o entusiasmo da
namorada que o namorado convidou para
ir a um baile, é uma espera ocupada em
prepararmo-nos, alindarmo-nos e perfumarmo-nos, enquanto nasce e cresce em
nós o desejo do encontro. E antes de esperarmos assim por Jesus, já Deus espera
sempre por nós. Como no filme “A minha namorada tem amnésia” com Adam
Sandler e Drew Barrymore, também Deus
tudo faz para que O reconheçamos e acolhamos em cada manhã.
Da noite ao dia é assim que os nossos irmãos judeus contam as horas. Os rabinos
judeus falam das quatro noites em que
Deus entrou na história humana: a da
Criação (ao criar a Luz); a da Aliança com
Abraão; a da libertação de Israel do Egipto na noite de Páscoa; e a futura em que
Deus libertará a humanidade de todo o
mal. Esta última é, para nós, cristãos, a da

DOMINGO II DO ADVENTO – ANO B (6 DE DEZEMBRO)

Páscoa de Jesus, verdadeira libertação da
morte e dom de salvação para todos. Assim as grandes festas cristãs da Páscoa e
do Natal celebram-se da noite para o dia,
e se vivemos neste ano uma imensa noite
que é também esta pandemia, vigiamos e
caminhamos para a luz de um dia novo.
E para quem custa ainda a esperança da
vida eterna, recordo o diálogo entre Charlie Brown e Snoopy voltados para o pôr
do sol: “Um dia nós vamos morrer, Snoopy!”. “Sim, mas todos os outros dias vamos viver!”, responde Snoopy.
Vigiar é amar e esperar. No meio da
escuridão que também se abate sobre
nós, em que os sofredores têm rosto e
nome, todos podemos ajudar Jesus a
nascer pois Ele é o dia que esperamos.
Podemos ler na mensagem deste Advento dos Bispos de Portugal: “O Deus
do Advento vem para o meio desta
pandemia, pega na nossa mão, muda
o nosso coração e envia-nos a mudar a
situação.” E o dia amanhecerá!

SOLENIDADE DA IMACULADA CONCEIÇÃO
DA VIRGEM SANTA MARIA (8 DE DEZEMBRO)

USO LITÚRGICO

CÂNTICO

COMPOSITOR

FONTE

Entrada

Ó povo de Sião

M. Luís

CEC I 15

USO LITÚRGICO

CÂNTICO

COMPOSITOR

FONTE

Entrada / Final

O Senhor virá no esplendor

Az. O.

CEC I 37 /CN 748

Exulto de alegria (Como uma esposa)

Exulto de alegria (Como uma esposa)

M. Luís

CAC 524

Aclamação Evangelho

Aleluia. Preparai o caminho do Senhor

F. Santos

COM 130

Exulto de alegria

Exulto de alegria

M. Silva

CN 475 /CEC II 210

Ofertório

Eis o nosso Deus que nos vem salvar

M. Luís

CAC 34

Aleluia. Ave cheia de graça

Aleluia. Ave cheia de graça

F. Santos

COM 148

Ofertório

Uma voz que vem de longe

M. Luís

LHCII 20

Quem é Aquela que surge

Quem é Aquela que surge

M. Luís

CAC 537 1

Comunhão

Levanta-te, Jerusalém, sobe às alturas

F. Santos

CEC I 17 /CN 580

Bendita sois, Virgem Maria

Bendita sois, Virgem Maria

M. Luís

CAC 519

Comunhão

Senhor, descei a nós

M. Luís

CEC I 34 /CN 909

Maria, és a árvore da vida

Maria, és a árvore da vida

F. Santos

CN 605

CAC 42

Ditosa Virgem sois Vós, Maria

Ditosa Virgem sois Vós, Maria

CAC 522

Maria, fonte da esperança

M. Luís

M. Luís

Final

É celebrada – O pão que comemos

É celebrada – O pão que comemos

F. Santos

CN 692

Todas as gerações

Todas as gerações

J. Gonçalves

CN 960

Tu és a glória de Jerusalém

Tu és a glória de Jerusalém

M. Luís

CAC 547 /CN 972

Salve, nobre Padroeira

Salve, nobre Padroeira

DEPARTAMENTO
DE LITURGIA
DO PATRIARCADO
DE LISBOA

SIGLAS | CAC - Manuel Luís, Cânticos da Assembleia Cristã, Secretariado Nacional
de Liturgia | CEC - Cânticos de Entrada e Comunhão, vol. I-II, Secretariado Nacional
de Liturgia | COM - Cânticos do Ordinário da Missa, Secretariado Nacional de Liturgia
– Serviço Nacional de Música Sacra | CN - Cantoral Nacional para a Liturgia, Secretariado Nacional de Liturgia – Serviço Nacional de Música Sacra, Fátima 2019. | LHC
II - Liturgia das Horas. Edição para Canto. Vol. II, Secretariado Nacional de Liturgia
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popular

Versão para coro a vozes mistas: http://ocantonaliturgia.blogspot.com/2012/11/quem-e-aquela-que-surge.html

Domingo, 29 de novembro de 2020

www.vozdaverdade.org

12/ Última Página
Tweets da Semana
“Hoje, Domingo de #CristoRei,
a Cruz e o Ícone de Maria Salus
Populi Romani, símbolos das Jornadas Mundiais da Juventude, iniciam uma nova peregrinação que
nos conduzirá a Lisboa em 2023.
#takeupthecross”
22 de novembro
Papa Francisco @Pontifex_pt

“A entrega dos símbolos da JMJ
aos jovens portugueses é um momento marcante neste caminho há
muito sonhado e que agora começa
a ser cada vez mais uma realidade!
#rumoa2023 #JMJ #Lisboa2023”
22 de novembro
“A peregrinação dos símbolos da
JMJ, que começa agora, lembra-nos o essencial da Jornada: Jesus
Cristo e sua Mãe, Nossa Senhora.
Também com Ela nos dispomos
agora para partir apressadamente e
ir ao encontro de quem nos espera.
#Lisboa2023”
21 de novembro
D. Manuel Clemente @patriarcalisboa

Ep. 5 disponível
desde o passado dia
26 de novembro, em
https://leigosquecontam.podbean.com

Voz da Verdade na internet
www.vozdaverdade.org

Editorial

JMJ 2023: AMAR FAZ BEM
P. Nuno Rosário Fernandes, diretor
p.nunorfernandes@patriarcado-lisboa.pt

Os jovens portugueses viveram, no
passado Domingo, 22 de novembro,
um momento especial com a entrega dos símbolos da Jornada Mundial
da Juventude, com vista à preparação
do grande evento que se vai realizar
em Lisboa, no ano 2023 (JMJ Lisboa
2023). Acompanhados por uma delegação do Comité Organizador Local
(COL), este foi um momento de arranque oficial de todo o caminho de preparação que vai ser necessário fazer até
aos dias de encontro com os jovens de
todo o mundo. Esses dias, no verão de
2023, serão, com certeza, dias de festa, partilha, oração, convívio, descobertas espirituais, desafios vocacionais, de
criação de relações, e muito mais que o
Espírito Santo suscitará por cada um e
em cada um. Mas até lá, é preciso preparar. Não apenas a preparação logística, organizativa, com todos os pormenores. É preciso a preparação espiritual,
que implica todo um caminho que já vai
sendo proposto através de subsídios e
iniciativas próprias, pela própria organização e que envolve as dioceses de
todo o País. Mas é preciso ir mais longe
e, como já tem sido lembrado pelos responsáveis, a JMJ já começou e não vai

terminar com os dias do encontro.
A pandemia que estamos a viver, e não
sabemos até quando, atrasou este arranque oficial da JMJ Lisboa 2023,
apesar de, como referiu D. Américo
Aguiar, muito trabalho subterrâneo estar a ser feito, mas há, ainda, um caminho de ‘levantar’ que é preciso fazer
para tirar os jovens do sofá e, como Maria, depois do Anúncio, colocarem-se a
caminho. O Papa Francisco, na homilia
que dirigiu aos jovens na celebração
onde foi entregue a Cruz e o ícone de
Nossa Senhora, recordou que é preciso
fazer escolhas e das escolhas depende
a felicidade de cada um. “Tornamo-nos
naquilo que
escolhemos, tanto no bem como no
mal. Se escolhemos roubar, tornamo-nos ladrões; se escolhemos pensar em
nós mesmos, tornamo-nos egoístas;
se escolhemos odiar, tornamo-nos furiosos; se escolhemos passar horas no

telemóvel, tornamo-nos dependentes.
Mas, se escolhermos Deus, vamo-nos
tornando dia a dia mais amáveis e, se
optarmos por amar, tornamo-nos felizes”. E neste sentido, acentuava: “Se
vivermos fechados e na indiferença, ficamos paralisados; mas, se nos gastarmos pelos outros, tornamo-nos livres. O
Senhor da vida quer-nos cheios de vida
e dá-nos o segredo da vida: só a possuímos, se a dermos”.
A pandemia, em vez de paralisar, deverá
fazer agir, com maior dedicação, abertura e amor aos outros, em todo o bem
que pudermos fazer. Por isso, penso
que, apesar de a pandemia poder ser
uma dificuldade para a organização da
JMJ, é oportunidade para que os jovens e todos nós sejamos capazes de
escolher, como refere o Papa Francisco,
“não aquilo que me apetece fazer, mas
aquilo que me faz bem”. Amar faz bem,
e podemos começar já neste Advento.

“A pandemia, em vez de paralisar, deverá fazer
agir, com maior dedicação, abertura e amor aos
outros, em todo o bem que pudermos fazer.”
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