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No terceiro webinar ‘Família e Educação’,  
o professor universitário  
Henrique Leitão, pai  
de quatro filhos, destacou  
que a educação é “uma  
proposta” de “uma certa  
maneira de viver”.  
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aPAPA FRANCISCO CONVOCA ANO DEDICADO A SÃO JOSÉ
Nos 150 anos da declaração de São José como Padroeiro da Igreja Universal, o Papa Francisco explica, na Carta Apostólica 
‘Patris corde’ (‘Com coração de Pai’), que a decisão foi motivada pela situação de emergência causada pela pandemia. pág.09
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ÓRGÃO VOLTA A 
“RESSOAR, PARA  
O BEM DE TODOS”

Reportagem

Cardeal-Patriarca de Lisboa benze 
órgão histórico da Igreja de São 
Martinho, em Sintra, construído 
em 1776 com 527 tubos, que estava 
em silêncio “provavelmente desde o 
século passado”. “Já ninguém tinha 
memória de o ouvir tocar”, garante 
o pároco. pág.02
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da CEP 
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Celebrar o Natal  
em tempo de pandemia

Visita a São Vicente de Fora
‘Sem falta de chá’
O Mosteiro de São Vicente de Fora vai assinalar o Dia Interna-
cional do Chá (15 de dezembro) oferecendo um chá quente e uma 
pequena surpresa no final das visitas, entre os dias 15 e 20 de de-
zembro. O chá será servido “com o aroma que o visitante mais 
desejar, dentro dos que existirem disponíveis”, assinala um comu-
nicado, a propósito da iniciativa ‘Sem falta de chá’. “Esta prática 
será também uma forma de homenagear D. Catarina de Bragança 
que no Mosteiro se encontra sepultada e que foi uma figura fulcral 
para o destaque que o chá ganhou em Inglaterra. O chá, originário 
da China, foi introduzido na Europa no séc. XVI pelos portugue-
ses. Os ingleses só passaram a ficar obcecados por chá depois do 
casamento de D. Catarina com o rei desse país, D. Carlos II, em 
1662”, lembra a nota.
De referir que para participar na iniciativa ‘Sem falta de chá’ não é 
necessário efetuar marcação.
Informações: https://mosteirodesaovicentedefora.com/sem-falta-de-cha

“Seja-nos símbolo e 
apelo a Imaculada 
Conceição”, deseja 
o Cardeal-Patriarca 
pág.05

Famílias testemunham 
o presépio e o Natal  
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“Não há pandemia, 
nem crise que possa 
apagar esta luz do 
Natal”, garante o Papa 
pág.09

Especial

“PAIS SÃO OS PRIMEIROS 
EDUCADORES DAS  
CRIANÇAS”

P. Duarte da Cunha
São José, um ano para 
se apreciar a paternidade

Isilda Pegado
A caminho da Gruta de Belém
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“O INSTRUMENTO DOS INSTRUMENTOS”
VOLTA A RESSOAR EM SINTRA
O órgão da Igreja de São Martinho, em Sintra, “esteve muitos anos em silêncio”, mas volta 
agora, depois de recuperado, para impulsionar o “culto cristão” que é “criador de cultura”, 
sublinhou o Cardeal-Patriarca. Ao Jornal VOZ DA VERDADE, o pároco, padre Armindo Reis, 
destaca a mobilização dos paroquianos e das autoridades civis para a concretização do 
projeto de restauro e fala das “realidades diversas” desta Unidade Pastoral.
texto e fotos por Filipe Teixeira

Reinauguração do órgão da Igreja de São Martinho

O órgão da Igreja de São Martinho, em 
Sintra, pode agora, e novamente, “res-
soar, para o bem de todos”. Na reinau-
guração deste instrumento musical, o 
Cardeal-Patriarca de Lisboa destacou a 
importância daquele bem cultural para a 
transmissão da fé. “Tratando-se do cul-
to cristão, é cultura. E sempre assim foi 
porque o culto cristão é prestar a Deus 
aquela retribuição que em Jesus Cris-
to nós aprendemos a dar a Deus Pai”, 
apontou. “Repercutir o que aprendemos 
de Jesus Cristo” é a “expressão mais bo-
nita que podemos encontrar para que os 

sentimentos que nos vão na alma depois 
transbordem e sejam sentimentos de to-
dos e para todos”, assegurou D. Manuel 
Clemente, no passado dia 5 de dezembro, 
na bênção do órgão histórico da Igreja de 
São Martinho, em Sintra.
Na intervenção inicial, o Cardeal-Pa-
triarca referiu-se àquele tipo de instru-
mento musical como “o instrumento dos 
instrumentos”, pela variedade e gama de 
sons que consegue produzir e que encon-
trou no culto cristão “a sua esteira mais 
forte e que chega aos nossos dias”. “O 
culto cristão é criador de cultura. Cultu-

ra é o desenvolvimento máximo que po-
demos dar aos nossos sentimentos, onde 
se toca a verdade de Deus, a bondade e a 
beleza. Porque a beleza é o esplendor da 
verdade e a verdade é a caridade. Esse é 
o culto cristão em todas estas dimensões 
e que bom é verificar aqui, nesta terra de 
Sintra e nesta Igreja de São Martinho, o 
reencontro desta tradição, a sua oferta a 
todos e que assim prossiga por muitos 
anos e que nunca mais volte a ficar cala-
do”, desejou D. Manuel Clemente.
Na homilia da Missa que se seguiu ao 
concerto pelo organista António Estei-

reiro, o Cardeal-Patriarca lembrou que 
“todas as comunidades cristãs existem 
para reproduzirem, em qualquer tempo e 
em qualquer espaço, tudo aquilo que foi 
e continua a ser, através de nós, a vida de 
Jesus”. “Ele, ao partir, dá-nos o seu Es-
pírito para que nós reproduzamos, na 
nossa vida, o Evangelho que Ele trouxe 
ao mundo”, frisou, exemplificando com 
a transmissão secular da fé que, naquelas 
comunidades, se tem realizado de gera-
ção em geração. “Cristo continua vivo 
através dos cristãos que aqui viveram e 
dos cristãos que aqui vivem, hoje. Essa é 
a oferta que a comunidade cristã faz ao 
mundo”, concluiu. 

O ponto de partida 
para o restauro
A construção deste órgão de 527 tubos, 
na Igreja de São Martinho, data de 1776 
e é, segundo a organização, o único ór-
gão, em Portugal, classificado como bem 
de interesse público (enquanto peça iso-
lada de um edifício). Uma placa revela 
que foi fabricado pela família Fontanes e, 
pela caligrafia, especula-se que esta possa 
ser uma obra de Joaquim António Peres 
Fontanes – um dos mais conhecidos or-
ganeiros, responsável, entre outras obras, 
pela construção de três dos seis órgãos 
da Basílica de Mafra. A encomenda foi 
feita durante a reconstrução do templo 
em Sintra, que tinha ficado destruído 
pelo terramoto de 1755, mas, até hoje, o 
instrumento ficou “muitos anos em si-
lêncio”, começa por partilhar, ao Jornal 
VOZ DA VERDADE, o pároco, padre 
Armindo Reis. “Já ninguém tinha me-
mória de o ouvir tocar. Pelo menos, des-
de os anos 30 do século passado e, pro-
vavelmente, também não tocou durante 
todo o século XX”, lamenta o sacerdote, 
que encontrou na comunidade paroquial 
os impulsos para o restauro deste instru-
mento secular. “Em 2004, por decisão do 
pároco de então, padre Carlos Jorge, foi 
feita uma avaliação e percebeu-se que era 
possível recuperar o órgão e que este não 

  
O presidente da Câmara Municipal de Sintra 
agradeceu ao Cardeal-Patriarca “a colaboração 
que a Igreja tem prestado” no concelho. 
“A cooperação da Igreja com a câmara, e 
também com as nossas comunidades, tem sido 
permanente”, afirmou Basílio Horta.

  No concerto de inauguração, o organista António Esteireiro 
interpretou peças dos séculos XVII e XVIII

    Padre Armindo Reis, pároco de Sintra D. Manuel Clemente, Cardeal-Patriarca
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estava tão danificado quanto isso. Fez-se 
a primeira tentativa para a concretização 
do projeto e, apesar de não ter resultado 
na obtenção do financiamento previsto, 
acabou por despoletar a classificação do 
órgão como bem de interesse público”, 
conta. No entanto, o órgão de tubos con-
tinuou no coro alto da igreja, encostado a 
duas paredes.

Apoios sem reservas
O novo impulso para a concretização do 
projeto de recuperação do órgão surge em 
2018, quando o jovem paroquiano Nuno 
Silva, que é maestro, “chamou a atenção 
do pároco para a importância daquele ór-
gão”, revela o padre Armindo. “Foi nessa 
altura que conversámos sobre a hipótese 
de o restaurar”, aponta.
Com o alvo definido, o pároco explica que 
foi então necessário ouvir o secretariado 
permanente do Conselho Pastoral e, de-
pois, o Conselho Económico, que lhe pôs 
uma ‘reserva’ importante: “Não temos di-
nheiro para o restauro”. A solução passaria 
por mecenas e iniciativas que pudessem 
concretizar este objetivo. “Começou-se 
por fazer um concerto de clavicórdio – 
instrumento histórico, anterior ao órgão –, 
na Igreja de Santa Maria. Não deu muito 
dinheiro, mas começou a haver uma con-
ta para o órgão”, realça. “Depois, escrevi ao 
presidente da Câmara Municipal de Sin-
tra que se predispôs a apoiar com 10 mil 
euros, correspondendo a cerca de 40% do 
valor total do restauro. Essa verba deu-nos 
ânimo para prosseguir com uma campa-
nha de angariação de fundos, em que con-
tribuíram turistas que visitaram o museu 
da Igreja de São Martinho e muitos paro-
quianos”, conta este sacerdote, partilhando 
a forma original que um dos casais da pa-
róquia encontrou para apoiar esta inicia-
tiva: “Um casal que, em 2019, completou 
50 anos de Matrimónio decidiu dizer a 
todos os amigos que as prendas que qui-
sessem dar, fossem em dinheiro, transfe-
rido para a conta da paróquia, destinada 
ao restauro do órgão. Deu mais de 3 mil 
euros”. Somando também o contributo 
de 2 mil euros da União das Freguesias 
de Sintra e de outros donativos particu-
lares, foi possível pagar “todo o restauro 
do órgão”, incluindo “a parte mecânica e 
a policromia interior”.

Realidades “diversas”
A paróquia de São Martinho, juntamen-
te com as paróquias de São Pedro de Pe-
naferrim e Santa Maria e São Miguel, faz 
parte, desde 2006, da Unidade Pastoral 
de Sintra. A criação destas paróquias data 
do século XII, quando D. Afonso Hen-
riques pretendeu povoar esta zona. Após 
a reconfiguração motivada pelo terramo-

  
O órgão da Igreja de São Martinho, em Sintra, é composto por 527 tubos que podem ser 
acionados por ventilação mecânica manual (com dois foleiros) e, agora, também por ventilação 
elétrica. O restauro do mecanismo esteve a cargo da Oficina e Escola de Organaria, de Pedro 
Guimarães, e Beate von Rohden Guimarães e o restauro da policromia da caixa foi executado 
pela profissional Dores Macias, permitindo agora ao órgão, quando aberto, mostrar os tons 
vermelhos, adornado com elementos florais. Para já, vai ser possível escutar o órgão uma 
vez por mês, nos atos litúrgicos, e prevê-se igualmente a realização de concertos regulares.
Mais informação: www.paroquias-sintra.pt

to de 1755, estas três paróquias assistem, 
nos dias de hoje, a uma redução significa-
tiva do número de paroquianos residen-
tes naqueles lugares. “Na Igreja de Santa 
Maria, por exemplo, não há Missa Do-
minical há 30 ou 40 anos e esta passou 
a ser uma igreja usada apenas para casa-
mentos e batizados. Com São Martinho 
está agora a acontecer o mesmo. A popu-
lação foi diminuindo com o aparecimen-
to de alojamentos locais e lojas viradas 
para o turismo e a proibição do trânsito 
no núcleo histórico da vila – que passou 
a ser só para residentes”. “A Igreja deixou 
de ter vida neste centro”, lamenta o pá-
roco. A paróquia de São Miguel, com a 
igreja construída há 25 anos, é a quem 
tem maior vida pastoral e onde partici-

pam mais fiéis, revela o padre Armindo.
Os limites desta unidade pastoral vão 
“desde o Autódromo do Estoril, Mani-
que de Cima, até Azenhas do Mar”, sen-
do uma área imensa e, socialmente, “mui-
to diversa”, que engloba “desde zonas 
agrícolas, zonas urbanas, como no centro 
de Sintra, até bairros ilegais”, apresenta 
o sacerdote, evidenciando a necessidade 
de existirem mais igrejas em diferentes 
lugares da paróquia. “Começou-se por 
construir uma, no Lourel, e ainda não 
está terminada. Em 2018, construímos 
uma (pequenina) em Galamares e temos 
outra para construir na Várzea e outra na 
Abrunheira – onde já temos uma cave 
para celebrar... Precisamos de igrejas onde 
as pessoas vivem!”, reforça o pároco, lem-

brando as capelas e igrejas dos conventos 
e das casas religiosas para as celebrações 
eucarísticas. “São 13 Missas dominicais”, 
revela o padre Armindo Reis que, jun-
tamente com o vigário paroquial, padre 
Jorge Doutor, e o padre Pedro Jorge for-
mam a equipa de sacerdotes da Unida-
de Pastoral de Sintra. A apoiá-los, con-
tam com a colaboração de três diáconos 
permanentes: Carlos Marques, Joaquim 
Craveiro e Vasco d’Avillez. “Os diáconos 
são essenciais! Teríamos que rejeitar ca-
samentos e batismos se não tivéssemos 
essa ajuda, porque as paróquias são muito 
procuradas. Costumávamos ter por vol-
ta de 200 batismos e 150 casamentos por 
ano. Seria impossível nós, padres, com 
todas as Missas, darmos resposta a estes 
pedidos”, considera o pároco.

Renovação
Em Sintra, a aposta pastoral “é a de sem-
pre: evangelizar”. Mas chegar a todos os 
paroquianos continua a ser desafiante. 
“Temos desde bairros sociais a bairros de 
classe média-alta e até quintas, sendo que 
a grande maioria destas – e são centenas 
– são propriedade de estrangeiros. Cer-
ca de 99% das famílias que vivem nestas 
quintas não põe os filhos na catequese 
da paróquia porque estão em colégios e 
têm lá catequese. Muitos até vêm à Mis-
sa, mas não têm a referência de pertence-
ram a uma paróquia”, lamenta. Contudo, 
a catequese agrupa cerca de 400 crianças, 
divididas por seis centros. Existe tam-
bém o agrupamento de escuteiros, com 
100 elementos, e alguma atividade juve-
nil. “A realidade é semelhante à maioria 
das paróquias, que, depois da catequese, 
os jovens tendem a afastar-se”, refere. Os 
desafios passam, por isso, pela “renovação 
das estruturas pastorais com mais jovens”, 
aponta o padre Armindo, reconhecendo 
também a “falta de casais de meia-idade 
empenhados na pastoral”.
A resposta caritativa das paróquias de 
Sintra é assegurada pela Conferência de 
São Vicente de Paulo, com 20 voluntários 
a prestarem apoio a cerca de 70 famílias, e 
pelo grupo ‘Grão a Grão’, que conta com 
oito pessoas para fazer chegar o apoio a 
cerca de 40 famílias. Esta é uma realidade 
que surpreendeu o padre Armindo, quan-
do chegou a Sintra, em 2013. “Encontrei 
aqui casos de pobreza tão extrema, de mi-
séria, que noutras paróquias onde estive, 
na região Oeste, nunca encontrei”, parti-
lha. “Apercebi-me, por exemplo, da reali-
dade dos sem-abrigo. Há uma tendência 
de os sem-abrigo se porem no comboio 
e virem parar ao fim da linha – Sintra”, 
acrescenta este sacerdote, revelando que, 
nos últimos anos, as suas paróquias “já ti-
raram quatro pessoas da rua”. 
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P. Duarte da Cunha

São José, um ano para se apreciar a paternidade

cerrando fileiras, na Comunicação Social, 
na Política ou no mundo do espetáculo…
Para a Gruta de Belém levamos humilde-
mente as dores e as feridas que nos são 
expostas por pessoas concretas, que algu-
mas vezes voltaram as costas à Verdade, 
inebriadas pelo individualismo reinante. 
Levamos a Grandeza de um Caminho 
que se percorre com o desejo de servir a 
Glória do Menino que nasceu na Gruta 
de Belém.
Santo Natal! 

Nestes dias que antecedem o Natal, e em 
tempo de Pandemia, onde o medo, a incer-
teza, o desconhecido, giram como fantas-
mas à nossa volta, o alento está na Espera. 
Esperar, mas sem parar, sem ficar… porque 
é Bom, caminhar. Ter no horizonte um 
Deus que me abraça, sempre.
Temos consciência do Mundo maravilhoso 
que nos foi dado, e do dever que temos de 
o transmitir para que, os que vêm depois de 
nós, possam também receber esta dádiva. 
Os Bens, a Natureza, o Planeta, os grandes 
Valores Civilizacionais que tanta alegria e 
realização nos dão, têm contudo um ónus, 
que deve ser cumprido por todos e cada 
um de nós. Preservá-los e transmiti-los. 
Reconhecendo que somos feitos por toda 
esta grandeza e por todo este Bem. Porque, 
tudo foi feito para dar Glória a Deus. 
Todos os anos neste Tempo de Natal, con-
frontamo-nos com os Pastores e os Reis 

Magos que há 2000 anos foram à Gruta 
de Belém dar Glória a Deus.
Hoje, continuamos a ter a Gruta de Belém 
para onde caminhamos com as nossas pe-
quenas (grandes) coisas. Tal como os Pas-
tores e os Reis Magos.
Para a Gruta de Belém levamos, o esforço e 
a alegria de aprender em cada dia, na Es-
cola, no Laboratório ou na Vida. Levamos, 
a família que construímos (que nos prece-
de e nos sucede) e o trabalho que na fábrica 
ou no escritório produzimos diariamente.
Para a Gruta de Belém levamos a alegria 
dos amigos que temos e do quanto nos aju-
damos ao longo do ano. Levamos os com-
bates Cívicos, Sociais ou Políticos que 
abraçamos para melhor servir a Verdade e 
o Bem Comum.
Para a Gruta de Belém, este ano, levamos 
de forma particular esta Defesa da Vida 
que vai da Pandemia à Eutanásia (que o 

Parlamento insiste em fazer aprovar). Le-
vamos, também todos aqueles que diaria-
mente trabalham para combater o flagelo 
do Aborto e ajudar tantas e tantas mães a 
dar Vida e colo aos seus filhos.
Para a Gruta de Belém levamos a Alegria 
dos meninos que vemos nascer, fruto, 
em grande parte, do esforço de centenas 
de heróis anónimos, espalhados por Por-
tugal. Levamos também as dificuldades 
no diálogo com os que persistem numa 
ideologia do Individualismo e da Morte, 

Isilda Pegado

A caminho da Gruta de Belém

O Papa Francisco acaba de anunciar o Ano 
de São José. Até ao dia 8 de Dezembro de 
2021 teremos na Igreja uma especialíssima 
ocasião para o louvar e aprender com ele a 
ser homem, a ser santo.
Ao longo do ano, certamente, será possí-
vel aprofundar a importância de São José 
na vida de Jesus e de Nossa Senhora, mas 
também na vida da Igreja. Desde que o 
Papa Pio IX proclamou São José patro-
no da Igreja, há cento e cinquenta anos, 
tem sido dado uma crescente importân-
cia a este santo no magistério pontifício. 
Este ano dedicado a São José e a carta de 
Francisco, Patris Corde, vêm dentro desta 
continuidade.
Contudo, não há dúvida que num tempo 
como o nosso, onde a paternidade precisa 
de ser realçada, o facto de Deus ter deci-
dido fazer-Se homem num ambiente em 
que a mãe e o pai se amam e se ajudam 
ganha nova relevância. Ciente disso, o Papa 
quer que toda a Igreja se lembre de algumas 
verdades simples e essenciais que vemos vi-
vas em São José. Sabemos que Maria era e 
permaneceu sempre virgem e que ela e São 
José tiveram um casamento especial, como 
especial teria de ser a família que acolhe o 
Filho de Deus feito homem. Mas a castida-
de dos esposos não os afastava nem dispen-

sava o amor e a entreajuda, pelo contrário, 
porque os unia mais a Deus, também os 
unia mais um ao outro. Deus quis encar-
nar e crescer num ambiente familiar com 
o auxílio de uma figura paterna, ainda que 
se tratasse de uma concepção miraculosa e 
virginal. Deus, podemos dizer, ao escolher 
Maria para ser mãe do Seu Filho eterno 
feito homem, escolheu o esposo de Maria 
para ser o pai adoptivo. Escolheu a família.
Olhar para São José, numa sociedade que 
parece valorizar cada vez menos as diferen-
ças e a complementaridade entre o mas-
culino e o feminino, entre o pai e a mãe, 
especialmente na educação dos filhos, será, 
sem dúvida uma óptima ocasião para se re-
pensar a fundo a nossa sociedade.
São José, como personagem masculina si-
lenciosa ao lado de Maria, cumpriu a sua 
missão há dois mil anos cuidando de Jesus 
e, hoje, com Maria, continua a sua mis-
são paterna cuidando da Igreja, o corpo de 
Cristo. Desde logo, pelo exemplo, de ho-
mem que se deixa educar por Deus. Por 
isso, como diz o Papa, José “ensina-nos 
que, no meio das tempestades da vida, não 
devemos ter medo de deixar a Deus o ti-
mão da nossa barca. Por vezes queremos 
controlar tudo, mas o olhar d’Ele vê sem-
pre mais longe.”

Uma missão viril, de pai, que assume a res-
ponsabilidade, acolhe os desafios que lhe 
aparecem e não tem medo porque confia 
em Deus. Como diz o Papa: “longe de nós 
pensar que crer signifique encontrar fáceis 
soluções consoladoras. Antes, pelo contrá-
rio, a fé que Cristo nos ensinou é a que ve-
mos em São José, que não procura atalhos, 
mas enfrenta de olhos abertos aquilo que 
lhe acontece, assumindo pessoalmente a 
responsabilidade por isso.”
Um pai é sempre chamado a ser terno e 
criativo, como diz o Papa, mas cada vez 
mais se vai vendo que, sejam quais forem 
as características concretas de cada pai, o 
mais importante e decisivo é a sua presen-
ça, seja ela mais ou menos conseguida. Este 
é um dos maiores desafios nas sociedades 
modernas. Todos querem e sentem o de-
ver de estar mais perto da família, mas nem 
sempre conseguem. Chegou o momento 
de olhar para São José e ver como ele to-
mou decisões em vista do bem da família, 
mesmo quando tiveram de emigrar para 
o Egipto. “No fim de cada acontecimento 
que tem José como protagonista, o Evan-
gelho observa que ele se levanta, toma con-
sigo o Menino e sua mãe e faz o que Deus 
lhe ordenou (cf. Mt 1, 24; 2, 14.21). Com 
efeito, Jesus e Maria, sua mãe, são o tesouro 
mais precioso da nossa fé.”
Isto implica enfrentar um tema que este 
ano poderá ser de novo tratado, e espere-
mos que com renovado empenho, não só 
na pastoral, mas em toda a sociedade: a 

conciliação entre trabalho e família. A vida 
de uma pessoa em família passa por diver-
sos momentos e todos são importantes e 
devem estar unidos: a festa, o trabalho, as 
doenças e os sofrimentos, a casa, os amigos 
as questões sociais e, sobretudo, a fé, que é, 
no fim de contas, o elemento unificador 
da vida. Tudo isto e muito mais acontece 
no dia a dia de cada casa e requer tempo, 
atenção, diálogo. Como conciliar tudo? De 
São José, apesar de nos dizer pouco, a Sa-
grada Escritura permite-nos ficar a saber 
que tinha tudo bem presente e bem hie-
rarquizado. 
A Igreja tem vindo a dizer que a família 
está no centro da sua missão e que se torna 
urgente promover a família concreta (pai, 
mãe e os filhos que venham a ter) como a 
verdadeira célula da sociedade, enfrentan-
do a visão individualista que vê no indi-
víduo essa célula. 
Com este ano 
dedicado a São 
José, temos uma 
oportunidade 
de valorizar a 
paternidade e 
aprofundar o 
que isso sig-
nifica, quer na 
relação esponsal 
quer na missão 
educativa, tanto 
na família como 
na sociedade.
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Reflexão de Advento 
No dia 17 de dezembro, pelas 14h30, vai ter lugar, na sala anexa à Igreja do 
Campo Grande, a reflexão de Advento do Movimento Critão de Reformados/Vida 
Ascendente da Diocese de Lisboa, que vai ser orientada pelo padre António Martins, 
assistente nacional do movimento, e é seguida da celebração da Eucaristia

Cabo Delgado
“Ninguém pode
ficar indiferente”
A Comissão Nacional Justiça e Paz (CNJP) 
alertou para a “dramática situação” do povo 
da província de Cabo Delgado, em Moçam-
bique, denunciando ser “notório” que “um 
drama desta amplitude não tem recebido a 
atenção que lhe é devida”. “Ninguém pode 
ficar indiferente”, frisa a nota ‘Ouvir o grito 
do povo de Cabo Delgado’. O “auto-pro-
clamado Estado Islâmico” fez mais de dois 
mil mortos, estando meio milhão de pessoas 
deslocadas, “para fugir à morte”. “O nosso 
apelo dirige-se aos governos de Moçam-
bique e de Portugal, à União Europeia e às 
Nações Unidas: que se encontrem as formas 
mais adequadas de defesa das populações ví-
timas destes ataques”, pede a CNJP.

Levar o Natal
Alunos do St. Julian’s
ajudam famílias 
Um grupo de alunos do colégio St. Julian’s 
criou um crowdfunding para levar o Na-
tal às famílias carenciadas de Carcavelos. 
“O mote da campanha de angariação de 
fundos criada na GoFundMe é levar fe-
licidade ‘à mesa de uma família nesse 
Natal’ e o objetivo é entregar as receitas 
ao Centro Comunitário da Paróquia de 
Carcavelos para serem doadas às famílias 
com carências socioeconómicas”, assinala 
um comunicado, sublinhando que decor-
re também uma recolha de donativos em 
géneros alimentares. Num vídeo, o aluno 
organizador lembra que “a pandemia tirou 
o trabalho de muitos, prejudicando milha-
res de famílias financeiramente”.

Paróquia da Pena 
‘O Advento à luz
dos Salmos’
A paróquia de Nossa Senhora da Pena, na ci-
dade de Lisboa, está a promover, neste tempo 
litúrgico de preparação do Natal, a iniciativa 
‘O Advento à luz dos Salmos’, com curtos ví-
deos da Sagrada Escritura. “Compomos um 
pequeno vídeo com música e destacamos 
duas estrofes dos Salmos da Eucaristia diária, 
ou das Laudes (para não repetir). O modelo 
adequa-se a um pequeno apontamento diário, 
que poderá ser ferramenta espiritual. Cada ví-
deo demora 1 minuto. Não são opiniões, nem 
outros textos; é Sagrada Escritura”, assinala 
um comunicado, referindo que o leitor do 
vídeo é o pároco, padre Nuno Tavares.
Informações: 
www.facebook.com/paroquiadapena

Padre Cruz
Sessão de clausura com
transmissão em direto
A sessão de clausura do processo diocesa-
no supletivo para a causa de beatificação 
do Padre Cruz, presidida pelo Car-
deal-Patriarca de Lisboa, D. Manuel 
Clemente, no próximo dia 17 de dezem-
bro, quinta-feira, às 15h00, na Igreja de 
São Vicente de Fora, vai ter transmissão 
vídeo, em direto, através do site e re-
des sociais do Patriarcado de Lisboa e 
dos Jesuítas em Portugal. Segundo um 
comunicado, “a celebração é aberta à par-
ticipação dos fiéis e serão observadas as 
medidas sanitárias em vigor”.
O processo de canonização do Padre 
Cruz teve início a 10 de março de 1951 
e a fase diocesana decorreu até 18 setem-
bro de 1965, “data em que foi entregue 
na Sagrada Congregação para a Causa 
dos Santos Cópia Pública dos três pro-
cessos (Virtudes, non culto e Escritos)”, 
de acordo com a informação. “Sendo ne-
cessário completar aquele processo com os 
elementos requeridos pelas novas normas 
para a instrução dos processos de canoni-
zação, incluindo uma Comissão de Peritos 
em História, a 12 de setembro de 2009, o 
então Cardeal-Patriarca D. José Policarpo 
nomeou um novo Tribunal e Comissão 
Histórica para darem seguimento ao re-
querido”, acrescenta a nota.
Entre março e maio de 2011, “foram ou-
vidos os testemunhos sobre as virtudes 
heroicas do Servo de Deus” e, “depois de 
exaustivo trabalho”, a Comissão Histórica 
–nomeada a 11 dezembro de 2018, pelo 
Cardeal-Patriarca D. Manuel Clemente – 
“entregou, no dia 1 de outubro de 2019, os 
documentos e a sua análise crítica”, refere 
ainda o comunicado, sublinhando que “a 
decisão do encerramento do processo pelo 
Cardeal-Patriarca de Lisboa foi tomada 
após ouvir o Tribunal constituído para a 
causa e o Vice-Postulador”.

Celebração na Sé de Lisboa
Cardeal-Patriarca partilha
Luz da Paz de Belém
O Cardeal-Patriarca de Lisboa, D. Ma-
nuel Clemente, vai presidir à celebração da 
Luz da Paz de Belém, que tem lugar esta 
terça-feira, 15 de dezembro, às 21h00, na 
Sé Patriarcal. “Os Agrupamentos deverão 
fazer-se representar por apenas um repre-
sentante e este deverá acompanhar-se de 
um suporte para levar a chama da Luz da 
Paz de Belém desde a Sé à sua comuni-
dade Eclesial (vela, candeeiro, lamparina, 
etc.). Por razões logísticas subjacentes ao 
tempo atual que vivemos apenas o mensa-
geiro poderá participar na Celebração. O 
Check-in iniciará pelas 20h30”, informa 
um comunicado da Região de Lisboa do 
CNE - Corpo Nacional de Escutas.
Informações: 
www.facebook.com/cneregiaolisboa

Na Solenidade da Imaculada Conceição, na Sé, 
o Cardeal-Patriarca de Lisboa considerou que 
“o drama da humanidade” é “a autossuficiência 
que pretende no que à vida respeita”.

Solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria

“Salva-nos o facto de Deus não desistir
de nos refazer em Cristo”

“O desígnio de Deus a nosso respeito é 
possibilitar-nos, pela graça batismal, o 
que aconteceu em Maria, cheia de graça 
desde a sua Imaculada Conceição”, fri-
sou D. Manuel Clemente, na homilia da 
Solenidade da Imaculada Conceição da 
Virgem Santa Maria, Padroeira de Por-
tugal, a 8 de dezembro. “O drama da hu-
manidade, desde que ganhou consciência 
de si, foi – e continua a ser – a autossu-
ficiência que pretende no que à vida res-
peita, própria e alheia. Assim pecou ori-
ginalmente e assim persiste infelizmente. 
Salva-nos o facto de Deus não desistir 
de nos refazer em Cristo, com o ‘sim’ de 
Maria. Para tal foi preparada e a tal cor-
respondeu. Entre o sim de Deus, que a 
criou imaculada em função de Cristo, e 
o sim de Maria, que permitiu a sua vinda 
ao mundo em função de nós, há um nexo 
absoluto e salvador. Esse mesmo que se 
repercute nos cristãos, quando o batismo 

e a vida coincidem”, acrescentou. Para o 
Cardeal-Patriarca, “há de ser esse o fru-
to da celebração que fazemos”. “Seja-nos 
símbolo e apelo a Imaculada Conceição 
da Virgem Santa Maria, para uma vida 
em Deus e para Deus. Com geral bene-
fício, pois ‘uma alma que se eleva, eleva 
o mundo’. Contemplemos Maria e sabe-
remos o que havemos de ser. Saberemos 
como, também através de nós, o Natal de 
Cristo será a vida de muitos”, terminou 
D. Manuel Clemente.
fotos por Afonso Sousa
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No terceiro de quatro webinars que 
a Pastoral da Família do Patriarcado 
de Lisboa está a organizar, o professor 
universitário Henrique Leitão conside-
rou que a educação é “uma proposta” de 
“uma certa maneira de viver”. “O que a 
gente faz quando educa, de alguma ma-
neira, é que propõe uma certa maneira 
de viver a vida. Em última análise, é isto 
que se faz. Uma educação é uma pro-
posta de uma certa maneira de viver. Os 
pais fazem obviamente isto em casa e os 
professores fazem-no num âmbito mais 
restrito”, referiu o orador deste encontro 
online, que decorreu na noite do passa-
do dia 3 de dezembro. “Isto é importan-
te perceber, porque muitas vezes os pais 
estão muito preocupados em mostrar 
uma espécie de coerência geral com um 
conjunto de valores ou princípios, que 
é importante e é necessário ser feito, 
mas não é o ponto central educativo. O 
ponto importante é que os filhos vejam 
uma vida que, de alguma maneira, se 
transformou sobre outras coisas”, acres-
centou Henrique Leitão, que é pai de 
quatro filhos e avô de um neto, exem-
plificando com “a vida que se transfor-
mou pelo encontro com Cristo, antes 
de mais”, mas também “uma vida que 
se transformou e modificou pelo en-
contro com certos assuntos, que podem 
ser culturais, políticos, económicos”, e 
que “nos cativam” e “despertam o nosso 
interesse”. “É esta vida modificada que 
se torna imensamente educativa quan-
do é observada, seja pelos filhos, seja 
pelos alunos”, reforçou.

“Aproximem-se das escolas”
Refletindo sobre ‘O valor dos adultos 
para as crianças e jovens’, o vencedor do 
Prémio Pessoa 2014 disse que falava na 
dupla qualidade de pai e de professor e 
lembrou que, “em todas as tarefas educa-
tivas, é o educador que está em jogo, an-
tes de mais nada”. “Em todas as tarefas 
educativas, sejamos nós como pais, ou 
sejamos nós como professores, damo-nos 
conta que é o modo como nós vivemos 
a vida que é questionado. Como se pode 
propor uma vida que nós não tentamos 
melhorar? Este é o aspeto mais compli-
cado das tarefas educativas, e é igual para 
pais e para professores”, garantiu.
Neste encontro formativo dirigido a pais 
e educadores, Henrique Leitão deixou o 
apelo a uma aproximação às escolas, esta-
belecendo laços. “Sugiro aos pais, incenti-
vo-os, animo-os, para que se aproximem 
das escolas dos filhos, mas não se aproxi-
marem só reivindicativamente ou quan-
do há problemas – é muito desagradável 

se os pais só aparecem quando há pro-
blemas. Os pais devem conhecer os pro-
fessores, os pais devem, de certa maneira, 
estabelecer algum laço de amizade com 
os professores, participar da vida da esco-
la, saber o que acontece, estar nas festas, ir 
às reuniões, estar presentes”, aconselhou, 
lembrando que isso “supõe uma decisão 
na maneira de levar a educação dos fi-
lhos”. “E esta decisão, que é uma decisão 
estrita e séria, de acompanhar os filhos no 
momento da escola, penso que era preci-
so torná-la muito mais intensa, mais viva, 
mais alegre… mas certamente uma deci-
são mais forte”, observou.

Estabelecimento de laços 
supõe conhecimentos mútuos
Henrique Leitão tinha começado a sua 
intervenção por sublinhar a necessidade 
de os educadores “desenvolverem um 
certo tipo de relação” com os rapazes e 
raparigas, “seja um filho, seja um aluno”. 
“Há um estabelecimento de laços que 

“EDUCAR É PROPOR UMA CERTA
MANEIRA DE VIVER A VIDA”
Pai de quatro filhos, o historiador e professor universitário Henrique Leitão lembrou que “a educação tem a  
ver com uma relação que se estabelece entre educador e educando” e que, por isso, “os pais são os primeiros 
educadores das crianças”. O Prémio Pessoa 2014 foi o orador do terceiro webinar ‘Família e Educação’, sobre  
‘O valor dos adultos para as crianças e jovens’, e apelou aos pais para se “aproximarem das escolas dos filhos”.
texto por Diogo Paiva Brandão

Terceiro webinar ‘Família e Educação’ analisou ‘O valor dos adultos para as crianças e jovens’

supõe conhecimentos mútuos e que su-
põe um certo interesse e afetividade do 
educador sobre a criança ou jovem. Des-
ta relação que se estabelece, idealmente, 
ativam-se as potencialidades que o edu-
cando tem, conseguindo que ele passe a 
viver a vida de uma maneira mais plena, 
mais cheia, de um modo que as suas ca-
pacidades se realizem com uma maior 
dimensão”, frisou o orador, sublinhando 
que “o laço fundamental educativo é um 
laço de uma certa relação entre pessoas”. 
Este professor universitário destacou 
ainda que a educação “também tem, 
como outra dimensão, uma parte de 
transmissão de conhecimentos”. “Além 
do aspeto relacional, transmitem-se coi-
sas entre a pessoa que educa e o que é 
educado. O que educa transmite alguma 
informação. Não só conhecimentos, mas 
competências”, destacou. “Não há ma-
neira nenhuma de poder reduzir a edu-
cação a este passo de transmissão de co-
nhecimentos. A educação é muito mais 
do que isso, e a tarefa educativa tem um 
âmbito muito maior. É exatamente por 
isso, por a educação ter a ver com uma 
relação que se estabelece entre educador 
e um educando, que os pais são os pri-
meiros educadores das crianças. Porque 
o ambiente da família, neste acompa-
nhamento constante, desde a infância, 
desde o nascimento, ao longo dos anos 
que vão passando e nessas relações que 
se vão estabelecendo, entre o pai e a mãe 
e a criança, é o ambiente ideal para se 
poder dar aquilo a que nós chamamos: 
educar”, apontou.

“ESCOLA É ENORME ALIADA DOS PAIS NA EDUCAÇÃO DOS FILHOS”
Na abertura deste terceiro webinar dedicado à ‘Família e Educação’, o casal diretor da Pastoral Familiar do Patriarcado de Lisboa, Regiani 
e Tiago Líbano Monteiro, considerou que a “escola deve ser, e pode ser, uma enorme aliada dos pais na educação dos filhos”. “Mas, nem 
sempre é e há novos riscos que surgem”, observou Regiani, mãe de sete filhos. Para o marido, Tiago, “não há um equilíbrio igual para 
todas as famílias, nem há respostas certas ou erradas”, mas “cada um poderá encontrar uma ajuda real nesta reflexão profunda” que 
estão a ser os webinars. “Todos sabemos que o caminho não é nada fácil. Mas todos queremos percorrê-lo, para levarmos os nossos filhos 
a uma vida cheia de alegria. Enchamo-nos de coragem e esperança”, convidou.
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“PRESENÇA DOS PAIS NA REALIDADE ESCOLAR NÃO PODE SER DESCURADA”
D. Daniel Henriques, Bispo Auxiliar de Lisboa que acompanha a Pastoral da Família, esteve também neste terceiro webinar, destacando 
que, “depois da família, a escola é o espaço físico e humano onde as nossas crianças e os nossos jovens mais tempo passam, mais os 
ocupa e os absorve”. “Muito do seu carácter estrutura-se nas relações com os professores e com os colegas, em ambiente escolar, para o 
melhor e para o pior. A presença dos pais, nomeadamente dos pais cristãos, na realidade escolar, não pode ser descurada nem subestima-
da. A sua condição batismal e laical desafia-os a exercer, aí, uma verdadeira missão profética de anúncio e, se necessário for, também de 
denúncia, nesta expressão evangélica da luz, do sal e do fermento”, referiu.

“O AMOR EDUCA MUITO MAIS 
DO QUE SIMPLESMENTE UM DEBITAR MATÉRIA”
Após a intervenção de Henrique Leitão, Raquel Abecassis moderou uma mesa 
redonda, onde o casal Joana e José Quintela, casados há 23 anos e pais de oito 
filhos – cinco raparigas e três rapazes, entre os 22 e os 7 anos – testemunhou 
como a escola “é um desafio enorme, giro e bom”. “Partimos sempre de um 
pressuposto de confiança na escola e nos professores. A base é essa”, explicou 
Joana, falando ainda da sua participação na associação de pais “para ajudar, 
nunca para controlar”. “Quando temos de intervir, os professores sabem com 
quem estão a falar. É esse o ponto principal, darmo-nos a conhecer e sermos 
conhecidos para trabalharmos para o objetivo comum”, frisou.
Filipa Carvalho, professora de Inglês há 28 anos e atualmente diretora do Agru-
pamento de Escolas da Venda do Pinheiro, participou também no webinar, 
admitindo que, “às vezes, são as famílias que viram as costas à escola e outras 
é a escola que vira as costas às famílias”. “Todos nós, os professores em geral, 
achamos que os pais podem participar na vida da escola, mas sentimos sempre 
que estão a entrar no nosso território, porque muitas vezes entram na escola 
não para ir às festas, nem para participar nas reuniões, mas sim para reivindi-
car e essas reivindicações nem sempre caem bem quando estamos cansados e 
aborrecidos”, destacou a docente, que é mãe de dois filhos, com 18 e 13 anos.
Maria Patrocínio, de 24 anos, esteve na mesa redonda a ‘representar’ os filhos. 
“Os meus pais não eram reivindicativos na escola, nem eram muito interventi-
vos, mas eram muito interventivos em casa. Sempre tive esta liberdade de ser 
eu própria, de olhar para a escola e decidir o que queria retirar dali para mim, 
porque em casa podíamos olhar para isso em família e era importante sentir 
que me davam essas ferramentas”, referiu esta jovem, natural de Torres Vedras, 
formada em Gestão, descrevendo que sentia a casa como um “porto seguro”.
A encerrar este terceiro webinar, o assistente da Pastoral Familiar do Patriarca-
do de Lisboa sublinhou que “sai muito claro”, deste encontro online, “a impor-
tância do adulto na educação dos mais novos”. “Do adulto que é uma pessoa 
com uma certa liberdade, que se empenha na sua vida, que sabe o que quer da 
sua vida – esse é que é o educador e não simplesmente o que ensina coisas, 
mas aquele que testemunha um estilo de vida que torna atrativa a vida e faz 
com que a pessoa cresça no conhecimento da realidade e se possa tornar uma 
pessoa, também ela, adulta, livre e competente”, referiu o padre Duarte da 
Cunha, destacando a “espécie de aliança ideal entre professores e pais, que 
querem o mesmo”. “Mesmo sem deixar de valorizar como primordial a respon-
sabilidade e a missão dos pais naquilo que é a própria relação mais profunda 
que têm, de afeto e amor. O amor educa muito mais do que simplesmente um 
debitar matéria”, garantiu o sacerdote.

Pais são os primeiros 
educadores dos filhos
Para Henrique Leitão, “se a educação 
fosse só uma transmissão de conheci-
mentos”, então, “o critério para fazer 
bem a educação era procurar as pessoas 
que soubessem mais de um assunto para 
transmitir aos educandos”. “Se este fos-
se critério, inevitavelmente o especialista 
tornava-se no educador por exceção, pre-
ferido. A razão pela qual o especialista de 
um assunto não é o educador preferido 
– mas sim, os pais – é precisamente por-
que a transmissão de uma matéria, de um 
assunto, sendo importante, não é o cora-
ção do problema. Isto é o que nós, muitas 
vezes, reclamamos e dizemos: quem tem 
de educar, quem tem o primeiro direito e 
a responsabilidade educativa são os pais”, 
explicou este docente, apontando ainda 
que “não é pelo ordenamento jurídico 
das sociedades, não é pela tradição, não 
é por uma cultura cristã a razão pela qual 
os pais são os primeiros educadores dos 
filhos”, mas porque “tem que ver com a 
natureza do ato educativo”. “Isto deve es-
tar consagrado nas leis, deve estar prote-
gido”, manifestou.
Sendo a escola “um espaço educativo de 
imensa importância”, o orador referiu 
que “não se pode conceber um ensino da 
escola que tenha retirado os pais da cena”. 
“Isto é completamente inaceitável. A es-
cola tem sempre, sempre, que trabalhar 
em ligação com os pais, respeitando este 
anexo educativo que já existe”, conside-
rou ainda este professor universitário, su-
blinhando que “os professores não se re-
sumem a transmissores de informação”. 
“Os professores têm que se aproximar 

desta relação com os educandos – é o que 
acontece nos bons professores, que aca-
bam por estabelecer, também eles, uma 
relação com os educandos”, sentenciou. 
“Portanto, a relação entre a escola e a fa-
mília tem que respeitar a natureza pró-
pria do ato educativo. É só isso que eu 
peço, e, enquanto professor, estou sempre 
muito atento a isso”, acrescentou.

Os heróis das escolas
Para o Prémio Pessoa 2014, “os pais têm 
este direito de educar os seus filhos, do 
qual não devem prescindir”, mas têm 
“este dever também”. “Os pais não po-
dem simplesmente esquecer isto ou, 
como nós sabemos que é a tentação que 
está sempre sobre nós – esta tentação es-
teve também sobre mim, quando os meus 
filhos eram mais novos – que é a tenta-
ção de ‘largar’ um pouco a educação para 
cima das instituições de ensino. Porque a 
vida é complicada, porque temos pouco 
tempo, porque chegamos a casa cansados, 
porque temos outras preocupações, por-
que temos as nossas profissões… há uma 
espécie de um deslize de responsabilida-
de pelo qual nos vamos, ou podemos vir, 
a esquecer pouco a pouco deste nosso de-
ver educativo e o vamos transferindo para 
a escola”, alertou.
Henrique Leitão reforçou o apelo a “res-
peitos mútuos dos dois lados”, pais e es-
cola, considerando ainda que “as escolas 
estão cheias de verdadeiros heróis”. “Há 
professores do ensino básico, do ensino 
secundário que são verdadeiros heróis 
educativos, são modelos para todos nós, 
com quem os pais têm também muito a 
aprender”, garantiu.

  
WEBINARS ‘FAMÍLIA E EDUCAÇÃO’
Webinar n.º 1, ‘Educar para quê?’: https://bit.ly/webinarfamilia1
Webinar n.º 2, ‘Serão os pais competentes para educar?’: https://bit.ly/webinarfamilia2
Webinar n.º 3, ‘O valor dos adultos para as crianças e jovens’: https://bit.ly/webinarfamilia3
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A LUZ MAIOR BRILHARÁ NAS NOSSAS VIDAS!

‘UM NATAL DIFERENTE’

Natal 2020, certamente um Natal único, e momentos únicos merecem uma prepa-
ração especial. Este será um tempo de advento bem diferente nas nossas vidas, mas 
continuamos a ser convidados a experimentar atitudes fundamentais do ser Cristão: 
a vigilância, a esperança, a conversão e a alegria.
Estamos mais distantes fisicamente, não há abraços nem manifestações de afeto 
físicas a familiares e amigos, mas há outras formas de dar afeto. Temos tempo, que 
nos faltava em outros anos, e o nosso tempo também pode ser afeto! Existem tantas 
facilidades de comunicação, muitas formas de fazer diferente! E se o confinamento 
ou a doença não nos permitirem fazer muito, podemos sempre rezar, estar atentos. 
Há tantas missões que podemos fazer a partir de casa, só temos de ser imaginativos.
Na nossa casa temos sido desafiados a encontrar formas de estar atentos aos outros, 
colocar mensagens de Natal nas caixas de correio dos vizinhos, escrever alguns postais 
e enviar pelos correios, (sim, os carteiros também distribuem boas notícias, e não ape-
nas contas para pagar!) Procurar fazer mensagens nossas e personalizadas, continuar 
atentos aos mais desfavorecidos e em como podemos fazer chegar ajuda, procuramos 
ter corações mais generosos, mais disponíveis para amar, prontos a acolher e partilhar.
Este ano não temos de nos preocupar com festas de Natal nos grupos de trabalho, 
catequese, paróquia, escola, amigos, ... tantos afazeres são ótimos e adoramos, mas 
este ano não é possível. Mas não é por isso que não há Natal! Pelo contrário, temos 
mais tempo para refletir sobre o que mais importa na vida de cada um de nós e tentar 
percorrer este caminho de mudança e conversão.
Como tudo na vida existem dois lados, um bom, outro menos bom. Como cristãos e 
à imagem da família de Nazaré, somos convidados a seguir caminhos de esperança e 
alegria, e é assim que temos feito caminho, tal como tantas famílias. 
O presépio tem lugar de destaque na nossa casa. É montado por todos, com expli-
cações e os porquês de cada peça. Na simplicidade do nosso presépio, todos estão 
representados, os que já partiram, os que se encontram doentes e aqueles com quem 
temos a felicidade de partilhar a vida. Mesmo estando mais ausentes, nas orações 
que fazemos em família todos se fazem presentes.
Se alguém nos diz que este ano não há Natal convidamos a pensar na família de 
Nazaré, nas dificuldades e na simplicidade. O maior acontecimento da História não 
precisou de nada para acontecer, só foi preciso um SIM.
Temos a oportunidade de vivenciar um Natal mais profundo e focado no essencial, um 
Natal mais verdadeiro, sem distrações supérfluas dos bens materiais e do exagero de 
prendas. Vai ser bom este interregno nesta tradição tão repetitiva. Ainda não sabe-
mos bem como vamos fazer, não poderemos ser os habituais 20 ou 30 à mesa, mas 
vamos reinventar-nos e fazer diferente. A única certeza é a de que estaremos unidos 
em oração e nos corações uns dos outros e continuaremos, como sempre, a fazer-
-nos presentes na vida uns dos outros e a lembrar-nos do verdadeiro motivo porque 
celebramos. Este ano vamos celebrar o Natal: a Luz maior brilhará nas nossas vidas!

Ana e Miguel Lopes, com os contributos do Martim e Simão

Quando iniciamos o tempo do Advento damos início, também, a todos os prepa-
rativos para o Tempo de Natal. Preparamo-nos para receber Jesus e fazer festa no 
dia do Seu nascimento. 
Em família rejubilamos com este período do nosso calendário que é mais do que as 
correrias das compras e dos presentes para a família e amigos.
Porque este é também o tempo para encontros e reencontros com aqueles que 
fazem parte do nosso ADN e da nossa história. É pretexto para os jantares do ‘ami-
go secreto’, dos amigos ‘para sempre’ e de empresa. É tempo dos abraços muito 
demorados e dos beijinhos a todas as pessoas do grupo.
Das mensagens de Santo e Feliz Natal a todos a quem queremos bem!
E depois vem o Natal.
Tempo privilegiado para, pelo menos naqueles dois dias, estar com a família sem 
pressa. É o tempo das refeições demoradas, das histórias da avó, das gargalhadas 
dos sobrinhos e, invariavelmente, as adivinhas do tio Alfredo. 
É tempo para estar com os ‘nossos’ e dar graças por todos eles que nos completam 
e nos ajudam a entender quem somos.
E, no fim da noite, ainda há tempo para participar na última Missa do Dia de Natal 
em Lisboa, onde os cânticos são entoados por vozes celestiais e a beleza da cele-
bração faz transbordar o nosso coração de alegria. 
Ainda esperamos para beijar o ‘Menino’?
No caminho para casa percorremos as ruas iluminadas com luzes de Natal, os miú-
dos adormecem e nós aproveitamos para fazer, finalmente, silêncio e guardar para 
nós o que recebemos nestes dias tão intensos e corridos…
Desde que casámos é assim.
Dividimos ‘o Natal’ entre a Ceia com a família paterna, e o dia 25 com a família 
materna. São dias em que todas as casas estão cheias de gente, cheiram a filhoses, 
a fatias douradas e a bolo-rei. Nestes dias as conversas ‘intermináveis’ sobre a 
atualidade ou sobre futebol preenchem todos os silêncios.
Todavia este ano vai ser diferente e tudo terá outro ritmo…
Não nos será possível fazer a Ceia com os tios paternos ou o almoço de Natal com 
a família materna, mas esperamos que esta seja uma oportunidade para reinven-
tarmos as nossas celebrações natalícias e de nos adaptarmos a uma nova realidade, 
que esperamos pontual, na certeza de que o Senhor virá.
Acreditamos que podemos aprender com estas limitações, a que o bom senso nos 
obriga, para apreciarmos, ainda mais, cada uma das vidas que nos toca.
Nunca o lema ‘longe da vista, perto dos corações’ foi tão atual.
É tempo de lembrar os nossos pais, aqueles que vivem sozinhos e todos os mais 
velhos que sentem ainda mais as ausências.
É tempo de lembrar todos os doentes que se vêm privados de visitas.
É tempo de lembrar os profissionais de saúde, da autoridade e todos os outros que 
não têm oportunidade de, no conforto do lar, celebrarem com os cônjuges e filhos.
E este é, igualmente, o momento para agradecer tudo o que Deus nos tem concedido.

Que, por intercessão da Sagrada Família, 2021 nos/vos traga a normalidade de 
nos abraçarmos e de celebrarmos, de novo juntos, o nascimento do Deus Menino.

Fernanda e António Carrilho 

08/ Família Contactos da Pastoral Familiar
Telefone: 218810500 

E-mail: familia@patriarcado-lisboa.pt 
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Jornalista da Rádio Renascença, 
à conversa com Diogo Paiva Brandão

1. O Papa Francisco incentivou a pedir 
ajuda a Deus. “Todos nós experimentamos, 
num momento ou outro da nossa existência, 
o tempo da melancolia, da solidão. Às vezes, 
parece que tudo desmorona, que a vida vivi-
da até agora tenha sido em vão. Nestas situa-
ções, aparentemente sem solução, existe uma 
única saída: o grito, a oração: ‘Ajudai-me, 
Senhor!’. A oração abre fendas de luz nas 
trevas mais escuras”, garantiu, na catequese 
da audiência-geral de quarta-feira, 9 de de-
zembro. O Papa referiu ainda que “muitos 
têm vergonha de pedir”, mas indicou que 
a atitude deve ser outra. “Não devemos ter 
vergonha de pedir a Deus. É como um grito 
do coração que dirigimos ao Pai”, disse.
Francisco recordou que “a oração de súplica 
caminha de mãos dadas com a aceitação do 
nosso limite”, e garantiu que “Deus ouve e 
responde sempre, mas é preciso aguentar e ter 
paciência”. “Deus escuta o clamor de quem o 
invoca. Até mesmo as nossas perguntas ga-
guejadas, mesmo aquelas que permanecem 
no fundo do coração. O Pai quer-nos dar o 
seu Espírito, que anima cada oração e trans-
forma todas as coisas. É uma questão de pa-
ciência, de aguentar a espera”, explicou.

2. O Papa Francisco cumpriu a tradição 
e foi, na manhã de dia 8 de dezembro, co-
locar um ramo de flores junto à imagem da 
Imaculada Conceição, em plena Praça da 
Espanha, no centro de Roma. A habitual 
deslocação papal ao coração comercial da 
cidade durante a tarde tinha sido cancelada, 
para evitar ajuntamentos de fiéis e riscos de 
contágio de covid-19. No entanto, Francis-
co foi, de forma discreta, cumprir a tradição. 

“Às 7 horas desta manhã (hora italiana), na 
solenidade da Imaculada Conceição, o San-
to Padre foi à Piazza di Spagna para um ato 
de veneração particular a Maria Imaculada”, 
lê-se num comunicado do Vaticano. “À pri-
meira claridade da madrugada e debaixo de 
chuva, colocou um ramo de rosas brancas na 
base da coluna onde se encontra a estátua de 
Nossa Senhora e dirigiu-se a ela em oração, 
para que velasse com amor sobre Roma e os 
seus habitantes, confiando-lhe todos os que, 
nesta cidade e no mundo, se afligem pela 
doença e pelo desânimo”, adianta a mesma 
nota. A Santa Sé informa ainda que, pelas 
7h15, “o Papa Francisco deixou a Piazza di 
Spagna e chegou a Santa Maria Maggiore, 
onde rezou em frente ao ícone de Maria 
‘Salus Popoli Romani’ e celebrou a Missa na 
Capela da Natividade”, tendo depois volta-
do para o Vaticano.
Mais tarde, no final da oração do Angelus, 
dedicada à Imaculada Conceição, o Papa su-
blinhou que, apesar de, nessa tarde, ter sido 
cancelada a tradicional homenagem à Vir-
gem Maria, na Praça de Espanha, “isto não 
nos impede de oferecer à nossa Mãe as flores 
que Ela mais aprecia: a oração, a penitência, 
o coração aberto à graça”.

3. O Papa convocou o Ano de São José 
– que decorre até 8 de dezembro de 2021 –, 
com a Carta Apostólica ‘Patris corde’ (‘Com 
coração de Pai’), publicada por ocasião dos 
150 anos da declaração de São José como 
Padroeiro da Igreja Universal. “Depois de 
Maria, a Mãe de Deus, nenhum Santo ocu-
pa tanto espaço no magistério pontifício 
como José, seu esposo”, escreve Francisco, 

que faz uma reflexão sobre o seu “santo pre-
ferido”, uma “figura extraordinária, tão pró-
xima da condição humana de cada um de 
nós”. “Todos podem encontrar em São José 
– o homem que passa despercebido, o ho-
mem da presença quotidiana discreta e es-
condida – um intercessor, um amparo e um 
guia nos momentos de dificuldade”, refere.
Publicada devido à situação de emergência 
causada pela pandemia, a Carta Apostólica 
inclui sete pontos de reflexão sobre a atuali-
dade do exemplo de São José, valoriza a sua 
“coragem criativa, que o leva a transformar 
um problema numa oportunidade, antepon-
do sempre a sua confiança na Providência”, 
e termina com um testemunho do próprio 
Francisco, sobre a confiança que deposita 
diariamente na intercessão deste santo.

4. O Papa visita o Iraque em março, numa 
deslocação que inclui passagens por Bag-
dad, planície de Ur, Erbil, Mossul e Qara-
qosh, na planície de Nínive. O anúncio feito 
pelo Patriarcado dos Caldeus e confirmado 
pelo diretor da Sala de Imprensa da Santa 
Sé. “Aceitando o convite da República do 
Iraque e da Igreja Católica local, o Papa 
Francisco fará uma Viagem Apostólica ao 
referido país, de 5 a 8 de março de 2021”, 
anunciou Matteo Bruni. Após 15 meses de 
pausa devido à pandemia, Francisco retoma 
assim as suas peregrinações internacionais.

5. O Papa pediu atenção aos mais necessi-
tados, para que a luz do Natal não se extinga. 
No final do Angelus, a propósito da árvo-
re de Natal já colocada na Praça de Pedro 
– este ano proveniente da Eslovénia – e do 

presépio ainda em construção, Francisco va-
lorizou esta tradição cristã que diz muito a 
crianças e adultos, como “sinais de esperan-
ça, especialmente neste tempo difícil”. “Fa-
çamos de modo a não ficarmos pelo sinal, 
mas a avançar para o significado, ou seja, até 
Jesus, ao amor de Deus que Ele nos reve-
lou. Avançar até à bondade infinita que fez 
resplender sobre o mundo. Não há pande-
mia, não há crise que possa apagar esta luz. 
Deixemo-la entrar no nosso coração. Esten-
damos a mão a quem mais precisa e, assim, 
Deus nascerá novamente em nós e no meio 
de nós”, assegurou.

6. O Papa manifestou “proximidade a 
quantos atravessam situações particular-
mente difíceis nesta crise pandémica” e re-
corda que “estamos todos no mesmo barco, 
no meio dum mar agitado que nos pode ate-
morizar; mas, neste barco, há alguns, como 
as pessoas com deficiências graves, que têm 
de lutar mais”. Numa mensagem para Dia 
Internacional das Pessoas com Deficiência 
(3 de dezembro), Francisco alertou para “a 
ameaça da cultura do descarte”, que “afeta 
sobretudo as categorias mais frágeis, entre as 
quais se contam as pessoas com deficiência”, 
e denuncia que, apesar da crescente sensibi-
lização para a dignidade de cada um, ainda 
persistem “atitudes de rejeição”.
O Papa recordou “o direito de as pessoas 
com deficiência a receberem os Sacra-
mentos como todos os outros membros 
da Igreja” e não duvida que “a participação 
ativa na catequese das pessoas com defi-
ciência constitui uma grande riqueza para 
a vida de toda a paróquia”.

1. 2. 5.

6.4.
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O Papa Francisco convidou a “não ter vergonha de pedir a Deus”, que “ouve e responde sempre”. Na semana  

em que, afinal, cumpriu a tradição e entregou flores à Imaculada Conceição, o Papa convocou o Ano de São José, 

viu confirmada a sua primeira visita ao estrangeiro em 2021, garantiu que “não há pandemia nem crise que  

apague o Natal” e valorizou “a grande riqueza das pessoas com deficiência”.

“A oração abre fendas de luz nas trevas mais escuras”
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deviam segurar lápis e cadernos. Rou-
baram-lhes a infância. Muitas outras 
crianças ficaram sem pais, sem família, 
perdidas num país perdido numa guer-
ra sem fim. Nunca se saberá certamente 
a dimensão real de toda esta tragédia, 
mas calcula-se que haverá cerca de um 
milhão de órfãos na Síria...

Um Natal menos frio
Para a Ir. Annie todas estas crianças são 
como filhos. Esta religiosa de olhar mei-
go é responsável pelas campanhas de so-
lidariedade da Fundação AIS nas cida-
des de Alepo e Damasco. Neste Natal, 
a sua prioridade é dar algum conforto 

às crianças. Pelo menos às crianças. A 
economia está estrangulada. O salário 
médio das famílias pouco mais dá do 
que para uma semana. Com o dinheiro 
a valer cada vez menos, a simples com-
pra de uma camisola parece um sonho 
impossível de concretizar para muitas 
famílias. Mas não para a Ir. Annie. Com 
a ajuda da Fundação AIS, esta religio-
sa decidiu que era possível fazer este 
ano um verdadeiro milagre oferecendo 
a cada criança um casaco que lhe per-
mita resistir aos rigores do Inverno. São 
25 mil crianças. Vão ser 25 mil milagres. 
É uma tarefa imensa. Estas crianças vi-
vem em Damasco e Alepo, mas também 

“A vida é quase insuportável na Síria”, 
denuncia a Ir. Annie Demerjian, res-
ponsável há quase uma década pelas 
campanhas da Fundação AIS nas cida-
des de Alepo e Damasco. Esta religio-
sa, que já esteve por mais de uma vez 
em Portugal a convite da Ajuda à Igre-
ja que Sofre, faz um relato impressivo 
do desespero da população síria ao fim 
de quase uma década de guerra. A des-
truição causada pelos combates é ape-
nas uma das causas da ruína em que se 
encontra a Síria. As sanções económi-
cas impostas ao regime de Damasco es-
tão a encurralar a população para uma 
situação dramática que não tem fim à 
vista. O dia-a-dia é marcado pelo so-
frimento. A Ir. Annie fala-nos de um 
país onde a pobreza é generalizada, 
onde faltam medicamentos, onde se re-
gistam falhas constantes e prolongadas 
no fornecimento de electricidade e de 
água potável. As ruínas causadas pela 
guerra são apenas um sinal do labirin-
to de miséria em que se encontram as 
famílias. As palavras da Ir. Annie, da 
Congregação de Jesus e Maria, não se 
desviam do essencial. São um retrato de 
um país à beira do desespero. “Vivemos 
o pior período da nossa história…”

Um milhão de órfãos
Os mais novos são, seguramente, dos 
mais afectados por esta crise. Para mui-
tas crianças, a guerra é a única realidade 
que conheceram em toda a vida. Nas-
ceram já depois dos combates se terem 
iniciado, há quase 10 anos. São filhos 
da guerra. Habituaram-se aos destro-
ços, ao ruído das bombas, às sirenes 
dos bombeiros, ao desespero no rosto 
dos adultos. Aos feridos e aos mortos. 
Habituaram-se à desgraça. As crianças 
sírias pertencem a uma geração com o 
futuro comprometido. Uma em cada 
três escolas foi danificada ou destruída 
pela guerra. Muitas crianças foram for-
çadas a integrar grupos armados. De-
ram metralhadoras para as mãos que 

em Homs, Kameshli, Hassakeh, Swidaa 
e Horan. São crianças que, com a aju-
da da Fundação AIS, vão ter um Natal 
menos frio, menos duro. Mais feliz. Para 
a Ir. Annie, esta está a ser seguramen-
te uma campanha muito especial. Uma 
iniciativa que só será possível graças à 
generosidade dos benfeitores da Fun-
dação AIS. As crianças da Síria podem 
contar consigo?

texto por Paulo Aido,
Fundação Ajuda à Igreja que Sofre

Fundação AIS lança campanha neste Natal para as crianças da Síria 

25 mil milagres
A Síria continua a viver dias dramáticos. A pobreza é generalizada, falta quase tudo, 
o custo de vida é insuportável e a guerra parece não ter fim. Apesar do desespero, é 
possível semear sorrisos neste Natal. Proteger 25 mil crianças do frio do Inverno é o 
objectivo da mais recente iniciativa da Fundação AIS. Não é fácil mas, para a Ir. Annie, 
não há obstáculos quando o objectivo é devolver a alegria aos mais pequenos...

www.fundacao-ais.pt | 217 544 000

    

  

Apesar do desespero, as Irmãs da Congregação de Jesus e 
Maria acreditam que é possível semear sorrisos neste Natal.

Para a Ir. Annie, esta está a ser seguramente 
uma campanha muito especial.

A Fundação AIS lança campanha neste Natal para as crianças da Síria.
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Samaritanus Bonus
A Paulus Editora publicou a carta ‘Sa-
maritanus Bonus. Sobre o cuidado das 
pessoas nas fases críticas e terminais 
da vida’. “A Congregação para a Dou-
trina da Fé apresenta neste documento 
a posição da Igreja que afirma o senti-
do positivo da vida humana como um 
valor já percetível pela reta razão, que a 
luz da fé confirma e valoriza na sua ina-
lienável dignidade. Não se trata de um 
critério subjetivo ou arbitrário; trata-se 
ao contrário de um critério fundado na 
dignidade natural inviolável e na voca-
ção transcendente de cada ser humano, 
chamado a compartilhar o Amor trini-
tário do Deus vivo”, frisa a sinopse do 
livro, que tem prefácio do padre Miguel 
Cabral, sócio-fundador da Associação 
de Defesa e Apoio da Vida, membro da 
Comissão de Ética do Centro Hospi-
talar Universitário de Lisboa Central e 
assistente espiritual da Associação dos 
Médicos Católicos Portugueses.

SUGESTÃO 
CULTURAL À PROCURA DA PALAVRA

DOMINGO III DO ADVENTO ANO B
“No meio de vós está Alguém que não conheceis.”
Mc 1, 27

No meio de vós pelo P. Vítor Gonçalves
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Se é verdade que João Baptista não 
seria um imediato exemplo de alegria 
pela austeridade da sua vida e a for-
ça interpeladora das suas palavras, 
importa lembrar o salto de felicidade 
que deu no seio de sua mãe, Isabel. 
Aí ele foi a humanidade inteira a ale-
grar-se com a vinda do Salvador, por 
dentro da nossa carne. É por dentro 
de nós que as verdadeiras alegrias 
acontecem, como uma germinação 
interior. Pois é sempre do interior que 
o Verbo incarnado actua, na nossa 
condição e com os nossos limites. A 
alegria de João Baptista é a de que 
Cristo cresça e ele diminua, que ele 
fique na margem e Cristo no meio e 
dentro de nós. E aí, verdadeiramente 
acessível a todos, fazer a transforma-
ção do nosso mundo.
O que esperamos verdadeiramente 
deste Natal? A graça de um renova-
mento na nossa relação com Deus e 
com os outros, de um recomeço ilumi-
nado pela experiência e pela descober-
ta do seu amor, ou que seja “mágico”, 
e conforte e tranquilize nos nossos 
desejos de ter e parecer? Por isso o 

desejo de ser igualzinho aos anos an-
teriores, quando a urgência de conter a 
pandemia nos pede que seja diferente. 
Queremos a mudança por fora sem as-
sumir a mudança por dentro? Até que 
ponto não continua no meio de nós 
“Aquele que não conhecemos”? João 
Baptista desvia de si as atenções, dos 
títulos que lhe poderiam atribuir: ele 
“não é” o Messias, nem Elias, nem o 
Profeta, nem a Luz de que é reflexo. 
É simplesmente Voz, conjunto de sons 
para que a Palavra que é Cristo chegue 
a todos. Em que vozes chegou até nós 
o conhecimento de Jesus? E pela nos-
sa voz, chegará a alguém?    
Corro agora o risco daquele pregador 
que em sermão da quaresma sobre a 
confissão, em dia de S. José, come-
çava assim: “S. José era carpintei-
ro… Fazia móveis de madeira… De 
madeira são os confessionários… 
Terá feito algum… Falemos da con-
fissão!” Vem S. José a propósito pela 
Carta Apóstólica “Patris Corde”, do 
Papa Francisco, por ocasião do 150.º 
aniversário da declaração de S. José 
como padroeiro da Igreja universal. E 

se João Baptista é Voz, de S. José não 
nos chegou nenhuma palavra. Mas os 
relatos de Mateus e Lucas revelam-
-nos imensos gestos que nos ajudam 
a compreender a sua paternidade e a 
sua missão. Revela-se também o cora-
ção do Papa Francisco que deseja que 
aumentemos “o amor por este grande 
santo, para nos sentirmos impelidos a 
implorar a sua intercessão e para imi-
tarmos as suas virtudes e o seu des-
velo.” Partilha connosco uma oração a 
S. José que faz, diariamente, há mais 
de quarenta anos.
Nas características do “coração de 
pai” que o Papa Francisco nos apre-
senta em S. José podemos assumir 
também a paternidade que é “a res-
ponsabilidade pela vida de outrem”. 
Como Jesus recebeu de José, somos 
convidados a redescobrir a ternura 
de Deus, a alegria da obediência, a 
humildade do acolhimento, a cora-
gem criativa, o valor do trabalho, e a 
confiança de ficar na sombra. Para co-
nheceremos melhor Aquele que está 
no meio de nós, no rosto de pais, ir-
mãos e amigos!

DOMINGO IV DO ADVENTO – ANO B (20 DE DEZEMBRO) 

CÂNTICO

Ó nuvens, chovei (Abra-se a terra) 

Vinde, Senhor, vinde salvar-nos 

Vinde, vinde, ó desejado (Dai-nos vosso Filho) 

O anjo do Senhor anunciou 

A Virgem conceberá 

Eis que uma Virgem conceberá 

Eis a escrava do Senhor 

Abri as portas 

COMPOSITOR

M. Luís 

M. Luís 

M. Luís 

F. Santos 

F. Santos 

B. Sousa 

C. Silva 

C. Silva 

CN 168 

CN 1011 

CN 1014 

LHCIII 114 

CEC I 27 /CN 162 

CEC I 26 /CN 393 

CN 383 

CN 169 

FONTEUSO LITÚRGICO 

Entrada 

Entrada 

Ofertório 

Ofertório 

Comunhão 

Comunhão 

Pós Comunhão 

Final 
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Tweets da Semana

Papa Francisco @Pontifex_pt

“Manifesto a minha solidariedade 
a todos os médicos e enfermeiros 
neste momento em que a pande-
mia nos chama a estar próximos 
dos homens e mulheres que so-
frem. Obrigado pela proximidade, 
obrigado pela ternura, obrigado 
pelo profissionalismo com o qual 
cuidam dos doentes.”

7 de dezembro

“Seja-nos símbolo e apelo a #Ima-
culadaConceição da Virgem San-
ta Maria, para uma vida em Deus 
e para Deus.”

8 de dezembro

“Jesus, que vem agora neste #Ad-
vento e neste #Natal, vai muito 
para além de tudo aquilo que po-
deríamos esperar ou imaginar. É 
importante estarmos atentos para 
que o Advento seja uma realidade.”

6 de dezembro

D. Manuel Clemente @patriarcalisboa

O podcast do Jornal 
VOZ DA VERDADE, 
que pode ouvir em 
https://leigosquecontam.podbean.com

Nota do Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa

CELEBRAR O NATAL EM TEMPO DE PANDEMIA

1. Damos graças a Deus que nes-
te Natal de 2020 nos convoca a um 
encontro mais íntimo e essencial 
com o Emanuel que veio salvar-
-nos. Queremos levar até ao pre-
sépio principal das nossas igrejas 
– o altar onde o Verbo encarnado 
se faz nosso Pão – a oferenda da 
dor e solidão de tantas famílias 
que vivem horas de sobressal-
to ou de luto, a generosidade de 
tantos homens e mulheres que de 
muitos modos e nos mais diver-
sos âmbitos se dedicam a aliviar 
esses sofrimentos, os progressos 
da investigação científica e da 
solidariedade humana que fazem 
acender um farol de esperança no 
horizonte da família humana.

2. Acolhemos as orientações anun-
ciadas pelas autoridades civis e sa-
nitárias: permitir às famílias algum 
reencontro e celebração comum 
das próximas festas do Natal. E fa-
zemos nossa a recomendação que 
as acompanha: que a alegria da fes-
ta e dos encontros familiares seja 
acompanhada de todas as caute-
las, de modo que às festividades 
não suceda nova vaga de contá-

gios com os consequentes sofri-
mentos e lutos.

3. O anúncio é auspicioso não apenas 
para as famílias – Igrejas domésticas 
– mas também para a grande família 
eclesial que vê, assim, ampliadas as 
possibilidades de celebrar em comu-
nidade festas tão marcantes na vida 
da fé. Congratulamo-nos porque as 
orientações anunciadas nos permi-
tem celebrar em assembleia não ape-
nas nas manhãs dos dias de Natal, do 
Domingo da Sagrada Família (27 de 
dezembro) e da Solenidade de San-
ta Maria Mãe de Deus (1 de janeiro), 
mas também na véspera desses dias 
festivos e na tarde dos dias de Natal 
e de Ano Novo.

4. Desde já agradecemos a dispo-
nibilidade generosa dos Sacerdotes 
para proporcionarem aos fiéis oca-
siões ampliadas de participação na 
Liturgia festiva desta quadra, ao 
mesmo tempo que os exortamos a 
manter todos os cuidados, conforme 
as nossas orientações de 8 de maio. 
Coerentemente, abstenham-se da 
prática tradicional de dar a imagem 
do Menino a beijar, substituindo 

esse gesto de veneração afetuosa 
por qualquer outro que não impli-
que contacto físico e previna aglo-
merações.

5. A todos os que se enquadram nas 
chamadas «situações de risco» e a 
quantos estão de facto impedidos 
de participar presencialmente na 
Eucaristia, convidamo-los a santi-
ficar estes dias pela oração e pela 
caridade, pondo no centro da sua 
vivência natalícia a fé em Jesus Cris-
to, Deus que se fez nosso irmão, e o 
amor ao próximo.

6. Por fim, exortamos todas as fa-
mílias cristãs a avivarem a cons-
ciência da principal razão de ser 
destes seus encontros e convívios 
– o nascimento de Jesus, que in-
troduz a humanidade na Família do 
próprio Deus, realizando na terra 
a fraternidade e a paz – e os en-
riqueçam com algum momento de 
oração em redor da mesa ou jun-
to ao presépio e, se possível, com a 
participação conjunta na Eucaristia 
festiva das suas comunidades.

Fátima, 9 de dezembro de 2020


