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‘LIBERDADE DE EDUCAÇÃO’ REQUER PARTICIPAÇÃO “IMPRESCINDÍVEL” DOS PAIS

Ciclo de webinars sobre ‘Família e Educação’ concluiu com a reflexão acerca da ‘Liberdade de Educação’, com o jurista Miguel
Assis Raimundo a centrar o tema no “desenvolvimento humano integral” da pessoa. Pastoral Familiar de Lisboa faz um balanço
positivo e espera que, com esta iniciativa, tenha tocado as famílias. pág.06
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Entrevista

“CRESCER NAS
VIRTUDES DE
SÃO JOSÉ”

Pároco de São José do Bairro
da Boavista, em Lisboa, o padre
Ricardo Freire considera que o
Ano de São José, convocado
pelo Papa Francisco, é “uma
oportunidade pastoral” para “nos
apropriarmos daquilo que são
as características desta pessoa
extraordinária”. pág.02

Luz da Paz de Belém:
“Uma Luz que nunca
mais se apaga”
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Serviço da Juventude
partilha ‘O que
Aconteceu’
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Natal com restrições?
Também o de Maria
e José não foi fácil,
diz o Papa
pág.09

Comunidade Vida e Paz precisa de ajuda para Papa Francisco concede Coroação Pontifícia
aquecer a noite de quem se encontra na rua
a imagem venerada na Basílica de Mafra
Cobertores, mantas e agasalhos. São estes os pedidos que a
Comunidade Vida e Paz fez para aquecer as pessoas em situação de sem-abrigo. “Numa altura em que as noites frias se
aproximam a largos passos, a Comunidade Vida e Paz precisa
da sua ajuda para aquecer as noites da população em situação
de sem-abrigo. Necessitamos de cobertores, mantas e agasalhos que serão distribuídos às cerca de 550 pessoas em situação
de sem-abrigo abrangidas pelas Equipas de Rua”, refere o
apelado lançado pela instituição tutelada pelo Patriarcado de
Lisboa. A nota lembra ainda que está a decorrer a campanha
de angariação de roupa, cujas “principais necessidades são calças de homem, camisolas e casacos quentes, roupa interior e
ténis/sapatos”.
Os donativos podem ser entregues na sede da Comunidade Vida
e Paz (Rua Domingos Bomtempo, n.º 7, Lisboa), todos os dias,
incluindo fins-de-semana e feriados, entre as 9h e as 20h.

Guilherme d’Oliveira Martins

Qual é o segredo?

P. Gonçalo Portocarrero de Almada

O Natal de São José

O Papa concedeu a Coroação Pontifícia da imagem de Nossa Senhora da
Soledade, venerada na Basílica de Mafra. “Trata-se do reconhecimento, por
parte da Santa Sé, da devoção à Santíssima Virgem presente na veneranda
imagem da Soledade da Basílica de Mafra, com o propósito de estender a
todo o orbe católico a importância deste título mariano e o seu culto, fortalecendo assim a piedade cristã nas suas mais diversas expressões”, explica em
comunicado a Real e Venerável Irmandade do Santíssimo Sacramento de
Mafra, que tem a imagem sob sua custódia. “O ato de coroar Nossa Senhora
é reconhecer que Ela é rainha da Igreja, de Portugal e das nossas vidas. É
recriar na nossa comunidade a Coroação Celeste de Maria como um memorial da sua realeza e dispormo-nos a ser, com Ela e como Ela, humildes
servos do Senhor”, acrescenta.
Esta é a terceira imagem em Portugal coroada canonicamente “em nome e
com a autoridade do Sumo Pontífice” – as duas anteriores são as de Nossa
Senhora do Sameiro, em Braga, em 1904, e a de Nossa Senhora de Fátima, a 13 de maio de 1946.
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Não salvamos o Natal.
É o Natal que nos salva.
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02 / Entrevista
Padre Ricardo Freire, biblista e pároco de São José do Bairro da Boavista, em Lisboa, sobre o Ano de São

“TRAZER SÃO JOSÉ ATÉ NÓS”

São José “define-se pela relação com Jesus e com Nossa Senhora”. A opinião é do padre
Ricardo Freire, biblista e pároco de São José do Bairro da Boavista, em Lisboa. Em entrevista
ao Jornal VOZ DA VERDADE, por ocasião da carta apostólica ‘Patris corde’, com que o Papa
Francisco convoca o Ano de São José, este sacerdote dehoniano considera que o esposo de
Maria “pode ter sido uma das primeiras imagens da paternidade de Deus”, e deseja que, este
ano especial, possa “fazer crescer” nos cristãos “as características de São José”.
entrevista e fotos por Diogo Paiva Brandão
Com a carta apostólica ‘Patris corde’
(‘Com coração de Pai’), o Papa Francisco convocou o Ano de São José, que
se vai prolongar até 8 de dezembro de
2021. Quem é São José? O que as Sagradas Escrituras nos dizem acerca desta personagem silenciosa?
As Sagradas Escrituras dizem-nos muito
pouco de São José. Dizem-nos que, antes de ser conhecido pela sua linhagem,
que é da linhagem de David, é conhecido sobretudo por ser o noivo de Maria.
E, portanto, depois também, pela relação
com Jesus. Penso que isto é importante
dizê-lo, porque, de certa forma, mostra-nos como é que ele se define: define-se
pela relação com Jesus e com Nossa Senhora. Isso também é importante – e o

Papa refere isso na carta –, pelo facto de,
segundo a tradição de São Mateus, ser
ele a dar o nome ao Menino Jesus, o que
mostra que ele é alguém importante, e a
sua linhagem de David mostra que Jesus
vem em continuidade com aquilo que
são as promessas à dinastia de David e,
portanto, as promessas messiânicas do
Antigo Testamento.
Qual a importância que São José teve
na vida de Jesus e de Nossa Senhora, e
na história da salvação?
Desde logo, parece-me que deve ser muito importante – e o Papa também lembra isso, no início da carta –, porque Jesus quis ser chamado, como dizemos por
vezes nas orações, o Filho do carpinteiro.

Portanto, mais do que apanhar essa linhagem da dinastia davídica, parece que
Jesus passa a ser conhecido no mundo
humano como alguém da família desse
carpinteiro. Em segundo lugar, penso que
é importante também, logo nos inícios,
porque todos imaginamos o que seria,
por exemplo, uma mulher sozinha, naquela sociedade, a ser a Mãe do Filho de
Deus e, portanto, São José é importante também por essa adoção. Parece-me
ser alguém também muito importante
como aquele que ensina Jesus – para usar,
mais uma vez, palavras do Papa Francisco –, aquele que ensina Jesus a caminhar,
aquele que ensina a Jesus os primeiros
passos. E depois, algo que vem muito da
tradição da Igreja, e é assim que o Papa

PERFIL
Pároco de São José do Bairro
da Boavista, em Lisboa, desde
setembro de 2019, o padre Ricardo Freire foi ordenado em
2006, na Congregação dos
Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus (Dehonianos) e
é formador no Seminário de
Nossa Senhora de Fátima, em
Alfragide, no pós-noviciado.
Este sacerdote biblista, de
41 anos, costuma lecionar na
Universidade Católica Portuguesa – “este ano, não estou
a dar aulas, mas o ano passado
colaborei nas Ciências Religiosas” – e, neste ano pastoral,
está a colaborar também com
a Escola de Leigos, em Rio de
Mouro, com o módulo ‘Introdução ao Antigo Testamento’.

João Paulo II o quis fazer conhecido,
como aquele que protege, e que protege a Sagrada Família, protege Nossa Senhora, protege Jesus, e com certeza, hoje,
também nos proteja a nós.
O Papa refere, nesta carta apostólica,
que São José é uma “figura extraordinária, tão próxima da condição humana
de cada um de nós”, e elenca sete pontos
[ver caixa] sobre o seu exemplo. Qual a
atualidade de São José, nos dias de hoje?
A atualidade pode vir exatamente desses
sete pontos. Se estamos atentos a lê-los,
normalmente o Papa começa por elencar
aquilo que sabemos de São José e que vai
dar àqueles pontos, como ele os vê; mas
depois, ele faz toda uma referência espiritual e um caminho que nos ajuda a perceber a atualidade de São José. No caso
concreto, o facto de ser um pai amado,
o pai da ternura, e acho muito interessante porque as referências que o Papa
Francisco vai utilizar são referências de
Deus, e que nos mostram, de certa forma, como é que São José pode ter sido
uma das primeiras imagens da paternidade de Deus, para o Menino Jesus. E
mostra de facto – até porque todos estes
sete pontos são sobre o pai – como São
José continua a ser uma referência para
os nossos pais. Até num país como Portugal, onde celebramos o Dia do Pai no
dia de São José, penso que pode ser muito interessante também para dar uma
referência do que é o pai cristão, até nos
tempos que estamos a viver.
Deus fez-se homem num ambiente em
que pai e mãe se amam e se ajudam.
Considera que o Ano de São José poderá ajudar a valorizar a paternidade e a
aprofundar o que isso significa?
Penso que sim, com insistência até na
pastoral da Igreja sobre a questão familiar, que muitas vezes pode ser entendida
como se fosse uma questão ideológica da
Igreja, mas não é. É algo que nós vamos
buscar até àquilo que é a referência da vi-
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vência de Jesus na sua família. Portanto,
vemos aqui que tudo poderia cair sobre
Maria, até pelo facto de termos poucas referências a São José, mas de certa
forma – e isso parece-me também que
é evidente naquilo que o Papa Francisco tenta transmitir-nos –, mostra-se aqui
que nem Maria anulou os papéis de São
José, nem o papel de São José anula e deixa na sombra a figura de Maria. Os dois
são importantes naquilo que é a educação de Jesus. Isso é patente, sobretudo, no
momento em que Maria encontra Jesus
no templo de Jerusalém e não se refere
apenas a Ela, mas diz: ‘Teu pai e eu estávamos atarefados à tua procura’. Portanto,
mostra aqui que os dois funcionam em
sinergia e penso que podem ser uma boa
imagem daquilo que é a família cristã na
educação dos filhos, na preocupação e no
cuidado dos filhos.
Considera que o Ano de São José é uma
boa oportunidade para a santidade?
Sim. No final da carta apostólica, o Papa
Francisco faz-nos esta provocação: ‘Os
Santos ajudam todos os fiéis «a tender
à santidade e perfeição do próprio estado». A sua vida é uma prova concreta de
que é possível viver o Evangelho.’ Porque é que referencio isto? Porque é algo
que me marcou bastante, pessoalmente, há uns anos, na exortação apostólica
‘Evangelii Gaudium’, quando o Papa
Francisco fala da piedade popular. Mais
do que algo que vem de muita Teologia,
ou de muita proximidade àquilo que é
a leitura da Bíblia, até porque pouco se
diz dele, São José é sobretudo exaltado pela tradição popular e pela relação
dos cristãos com ele. O Papa diz que
os santos, e a devoção popular, são uma
oportunidade que o cristão tem de perceber algumas virtudes cristãs que os
santos viveram e que podem apropriar-se dessas virtudes. Acho muito interessante pensarmos naquilo que são as
nossas tradições de devoção popular:
a pessoa que, numa paróquia, vai pôr

ORAÇÃO DO PAPA
A SÃO JOSÉ*
Salve, guardião do Redentor
e esposo da Virgem Maria!
A vós, Deus confiou o seu Filho;
em vós, Maria depositou a sua confiança;
convosco, Cristo tornou-Se homem.
Ó Bem-aventurado José, mostrai-vos pai também para nós
e guiai-nos no caminho da vida.
Alcançai-nos graça, misericórdia e
coragem,
e defendei-nos de todo o mal. Amen.
* publicada no final da carta apostólica ‘Patris corde’

AS SETE
CARACTERÍSTICAS
DE SÃO JOSÉ
(Apontadas pelo Papa Francisco

na carta apostólica ‘Patris corde’)

Imagem de São José do presépio do Seminário de Alfragide

uma vela a São José, a dizer ‘Eu quero
esta tua característica, este teu cuidado
pelo Menino, eu quero também ter este
cuidado com os meus filhos, com os
meus netos’; a pessoa que carrega um
andor de São José numa procissão, que
pode ter este mesmo pensamento.
Sobretudo, que esta relação com São
José, especialmente neste ano, possa de

facto fazer crescer em nós aquilo que são
as virtudes de São José. Penso que seria
muito triste se fosse um ano para admirarmos apenas pinturas ou estátuas, porque são bonitas, mas deve ser algo que
nos faz trazer São José até nós, para nos
apropriarmos daquilo que são as suas características e que fizeram dele, de facto, a
tal pessoa extraordinária.

1. Pai amado
2. Pai na ternura
3. Pai na obediência
4. Pai no acolhimento
5. Pai com coragem criativa
6. Pai trabalhador
7. Pai na sombra

“ANO DE SÃO JOSÉ É UMA OPORTUNIDADE PASTORAL QUE NÃO PODE SER PASSADA EM BRANCO”
Enquanto pároco de uma paróquia (Bairro da Boavista) que tem como orago São José, que significado teve a
convocação deste ano especial? Pensam organizar alguma iniciativa?
Como pároco, quando ouvi ‘Ano de São José’, primeiro fiquei surpreso – acho que ninguém estava à espera que estivesse para
acontecer este anúncio –, mas claro que vi em tudo isto uma oportunidade pastoral, que não pode ser passada em branco, mas
que deve levar a comunidade a perceber aquilo que é a proposta do Papa Francisco e, a partir disso, a evoluir no sentido de se
apropriar desta santidade.
Quando tomei posse da paróquia, dei conta que havia uma festa que era organizada pela comunidade cabo-verdiana, não apenas do Bairro da Boavista, mas com alcance amplo e internacional – vários cabo-verdianos emigrados noutros países europeus
voam até Lisboa para participar nesta festa –, que tem a dimensão de criar comunidade e de prestar honra a este grande santo,
que é São José. Em março passado, não foi possível celebrá-la – portanto, eu como pároco ainda não celebrei nenhuma –, e
anulámos a festa duas semanas antes da pandemia. Agora, podia ser até uma boa nota da evolução positiva da pandemia que
se pudesse celebrar neste próximo ano. Vou quase avançar a dizer que, se não for possível a 19 março, que seja numa outra data.

Em 2016, o Bairro da Boavista celebrou 75 anos e a
paróquia recebeu a visita do Cardeal-Patriarca de Lisboa,
D. Manuel Clemente

Domingo, 20 de dezembro de 2020
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Guilherme d’Oliveira Martins

Qual é o segredo?
«Qual é «o segredo» da “formidável
transformação” operada pelo cristianismo ao longo da História?» – pergunta
o Papa Francisco no texto publicado há
dias, no volume “O Céu na Terra. Amar
e servir para transformar o mundo”. Eis a
grande interrogação que deve ser lembrada neste final do Advento, no momento
em que anunciamos a chegada do Menino Deus, num Natal diferente de outros,
porque muito mais exigente no espírito
e na ação, em virtude da pandemia que
alterou tantas coisas nas nossas vidas e
nos obrigou a tomar consciência de que
não podemos continuar iludidos sobre o
falso caráter quase ilimitado dos frutos
do progresso material. A resposta está no
amor cristão (agapé) e nos valores que lhe
estão ligados numa grande «corrente de
solidariedade que desde há dois mil anos
atravessa a História», e que tem como
fonte a graça do amor de Deus.
Afinal, percebemos melhor a fragilidade
de tudo e a essencial importância do entendimento dos limites e da nossa vulnerabilidade. Os extraordinários avanços da
ciência revelam a cada passo o pouco que

sabemos e a necessidade de continuarmos
no caminho de exigência, de estudo, de
reflexão e de compreensão mútua. «Quando nos aproximamos com sinceridade das
pessoas vulneráveis com o desejo de as ajudar, acontece que somos reenviados para as
nossas próprias vulnerabilidades. Todos as
temos. E todos temos necessidade de cuidado, todos temos necessidade de ser salvos» – diz o Papa. E assim encontramos
a expressão de S. Paulo relativamente à
virtude que permanecerá para sempre. “A
caridade nunca acabará. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão e a ciência
findará. Porque a nossa ciência é imperfeita e a nossa profecia também é imperfeita”
(I, Cor., 13, 8-9).
Essa ligação aos outros pressupõe «um outro traço distintivo na ação do cristão para
com os últimos» (afirma ainda o Papa).
«É uma ponta de alegria que permanece
sempre, talvez por vezes submersa, inclusive diante das experiências mais negativas e
dolorosas. É a companhia de uma Presença
que não depende, em última análise, das
circunstâncias externas, mas é dada, precisamente; uma familiaridade com Jesus na

P. Gonçalo Portocarrero de Almada

O Natal de São José
Este ano, o Natal chegou mais cedo
porque, no dia de Nossa Senhora da
Conceição, nossa Padroeira e Rainha, o
Papa Francisco ofereceu à Igreja universal um grande presente: um ano dedicado a São José!
É conhecida a predileção do Santo Padre
pelo esposo de Maria e pai adotivo de Jesus. Graças a esta sua particular devoção
pelo Santo Patriarca, Francisco quis que
fosse nominalmente referido em todas as
orações eucarísticas. Também é sabido
que o Papa, quanto tem algum problema
que o preocupa especialmente, confia-o
à intercessão de São José, que gosta de
ver dormindo, porque foi em sonhos que
soube que o filho de Maria foi concebido
pelo Espírito Santo. Também foi um José
adormecido que foi alertado pelo Anjo
do Senhor sobre a urgente necessidade
de deixar Belém e fugir para o Egipto.
Talvez este José emigrante e refugiado
num país estrangeiro onde, por sinal,

os judeus não tinham deixado uma boa
lembrança, esteja na origem da solicitude
pastoral do Papa Francisco pelos refugiados e migrantes.
Se é verdade que o evangelista Mateus
dá início ao seu Evangelho descrevendo a genealogia real de José, para assim
assinalar que Jesus, segundo a sua varonia legal, era descendente do Rei David, também é certo que não esconde
que, não obstante esses pergaminhos,
era carpinteiro em Nazaré (Mt 13, 55).
Aliás, ensinou e transmitiu a Jesus essa
arte, pois também o Filho de Deus foi
conhecido por esse ofício nessa povoação da Galileia.
São José é um fiel atento à voz do Senhor e, ao mesmo tempo, sempre disponível para executar qualquer missão, por
impossível que seja: é, principalmente,
um homem de oração e de ação. Nesta
sua disponibilidade há uma profundíssima humildade, que se manifestou na

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

qual se progride dia após dia na oração e na
leitura do Evangelho». E assim chegamos
à raiz da esperança «que Charles Péguy via
como a virtude menina que caminha quase
oculta entre as saias das duas irmãs maiores
(a fé e a caridade), mas que, na realidade,
é ela, esta esperança menina, que nos leva
pela mão e apoia».
Ao dirigir-se aos jovens que há poucas
semanas animaram a iniciativa, de que já
falámos, “Economia de Francesco”, o Papa
lembrou o encontro onde tudo começou:
«Vê, Francisco, repara a minha casa, como
vês está em ruinas.» Estas foram as palavras
que mobilizaram o jovem Francisco e que
se tornam em chamamento especial para
cada um de nós. Quando se sentem convocados, envolvidos e protagonistas da “normalidade” a construir, sabeis dizer “sim”, e
isso dá esperança».
A economia para as pessoas, obriga a lembrar os temas da encíclica “Populorum
Progressio” do Papa S. Paulo VI – a dignificação do “trabalho do homem”, a recusa
da servidão do consumismo, a denúncia da
economia que mata… «A perspetiva do desenvolvimento humano integral é uma boa
notícia a profetizar e efetivar – e estes não
são sonhos: este é o caminho –, porque nos
propõe reencontrarmo-nos como humanidade no melhor de nós mesmos: o sonho
de Deus de aprender a cuidarmos do irmão,

e do irmão mais vulnerável. A grandeza da
humanidade é determinada essencialmente
pela sua relação com o sofrimento e com
aquele que sofre – a medida da humanidade. Isto é válido tanto para o indivíduo
como para a sociedade; grandeza que deve
incarnar-se também nas nossas decisões e
modelos económicos». Não podemos aceitar que os ricos fiquem mais ricos e os pobres fiquem mais pobres. Demarcando-se
do mero crescimento, destruidor da irmã
natureza e da justiça, o Papa Francisco perante jovens provenientes de 115 países,
convidou-os «a reconhecer que precisamos
uns dos outros para dar vida a esta cultura
económica capaz de fazer com que germinem sonhos, de suscitar profecias e visões,
de fazer florescer esperanças, de estimular
a confiança, de fechar feridas, de entretecer relações, de ressuscitar uma aurora de
esperança, de aprender uns dos outros a
criar um imaginário positivo que ilumine
as mentes, aqueça os corações, dê força às
mãos, e inspire aos jovens - todos os jovens, sem exceção - a visão de um futuro
repleto da alegria do Evangelho». Como
diz a encíclica “Fratelli Tutti”, impõe-se o
amor e a amizade social: «Aproximar-se,
expressar-se, ouvir-se, olhar-se, conhecer-se, esforçar-se por entender-se, procurar
pontos de contacto: tudo isto se resume no
verbo “dialogar”» (FT, 198).

aceitação de que Maria, sua mulher, fosse
mãe de um filho que não era seu e, em
vez de a repudiar, a acolheu e protegeu
como se tudo tivesse ocorrido segundo os
seus próprios planos.
Surpreende a sua capacidade de fazer
frente às piores contrariedades. Quando chega a Belém e não encontra alojamento, em vez de maldizer a sua sorte,
que outra coisa não seria do que culpar
a Deus do seu infortúnio, José resolve a
situação de uma forma expedita, acondicionando um estábulo para o efeito. Mas
ainda não tinham terminado os seus trabalhos: pouco depois, é advertido por um
Anjo do Senhor de que deve partir, com
Jesus e Maria, para o Egipto, e por lá ficar
até que possa regressar à Terra Santa.
São José podia, senão duvidar daquele
espírito que lhe perturbava o descanso noturno, pelo menos questionar a
conveniência de uma saída precipitada,
pois uma tão inexplicável e repentina
fuga podia alertar as autoridades civis
e religiosas, que em consequência, poderiam opor-se ao exílio da Sagrada
Família. Contudo, mais uma vez prevaleceu o sentido sobrenatural e prático

de São José, a que, na realidade, se ficou
a dever, de novo, a salvação de Jesus e
de Maria.
Em boa hora o Papa Francisco, por ocasião do 150.º aniversário da declaração
que instituiu o esposo de Maria como
padroeiro da Igreja universal, chamou a
atenção de todos os cristãos para a egrégia figura conjugal e paterna de José e
para a necessidade que a Igreja tem da
sua poderosa intercessão.
Também agora, não faltam Herodes
que, na impossibilidade de matarem o
Redentor, assassinam impunemente os
inocentes que ainda não nasceram ou,
como acontece no nosso país, pretendem
eliminar os que a sociedade de consumo
considera ‘descartáveis’. Também agora
não escasseiam as famílias obrigadas ao
exílio, nem os migrantes que, como o
desgraçado Ihor Homeniuk, onde esperavam encontrar uma pátria de adoção,
são torturados e mortos.
Sobretudo, a Igreja precisa da proteção
do Santo Patriarca, para que, acossada
pelas perseguições exteriores e pelas infidelidades dos seus membros, permaneça
sempre fiel à sua missão. Santo Natal!

Grupo José de Mello doa 12 milhões de euros à UCP

Doação é destinada ao novo Campus Veritati, que a Universidade Católica
Portuguesa vai construir a norte da Avenida Lusíada, com ligação ao campus
atual e que integra um novo edifício para instalação da Católica Lisbon
School of Business & Economics e um edifício multifunções
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FILIPE TEIXEIRA

Luz da Paz de Belém, na Sé de Lisboa

“Difundir a Luz à nossa volta”

“Recebemos uma luz e, por isso, recolhemos dela
aquela Luz que também havemos de difundir à
nossa volta”, convidou o Cardeal-Patriarca, na
partilha da Luz da Paz de Belém, na Sé de Lisboa.

Presentes de Natal

Sé de Lisboa deixa
sugestões

Canecas, livros ou imagens da Sagrada
Família. A Sé de Lisboa tem diversas sugestões para oferecer a familiares e amigos
nesta quadra natalícia. “Se anda em busca
de presentes de Natal e gostaria de oferecer algo original e, ao mesmo tempo, poder
contribuir para a salvaguarda do nosso
património religioso, cultural e arquitetónico... aqui na Sé temos algumas sugestões!
Venha visitar-nos e espreite as nossas ‘Memórias da Sé’”, convida um post, publicado
na página no Facebook da Sé de Lisboa
(www.facebook.com/sedelisboa).
Recorde-se que a Missa do Galo na Sé de
Lisboa será, este ano, às 23h00, devido à
pandemia. “Com distância, com resguardo.
Creio que as restrições serão suficientes se
nós próprios correspondermos”, referiu o
Cardeal-Patriarca, D. Manuel Clemente,
aos jornalistas.

Missa em Camarate

“O Natal de Jesus
feito Páscoa”

O Cardeal-Patriarca de Lisboa esteve
na paróquia de Camarate, na manhã do
passado Domingo, 13 de dezembro, e
destacou que, “mesmo perante as dificuldades criadas pela pandemia”, os cristãos
são convidados a alegrarem-se. “São Paulo
sabia do que falava, ao dizer para nos alegrarmos, porque ele próprio não teve uma
vida nada fácil. Busquemos a verdadeira
alegria, aquela que nos vem do Natal de
Jesus feito Páscoa. É aqui que devemos
ter o coração. Por nós e para os outros, se
quisermos que esta alegria que nos vem do
Ressuscitado seja verdadeiramente a nossa
força. E isso requer uma atenção permanente”, referiu D. Manuel Clemente, que
antes tinha também celebrado a Eucaristia
na paróquia de Apelação. “Tal como João
Batista, sejamos testemunhas da luz da
caridade de Deus”, acrescentou.

Na noite do passado dia 15 de dezembro,
D. Manuel Clemente explicou o sentido
da celebração. “A Luz da Paz de Belém é
uma iniciativa que já tem os seus anos, desde 1986, na Áustria, e que depois, a pouco e
pouco, se foi espalhando, como uma ocasião
de encontrarmos a outra Luz, a nós próprios
e aos outros também, e, nesse sentido, mais
irmãos”, apontou, referindo que, “da gruta de
Belém, a Luz irradiou de maneira diferente”.
“Essa luz é aquela Luz que Deus acendeu
neste mundo, na vida, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Uma Luz que nunca
mais se apaga”, garantiu o Cardeal-Patriarca.

Organizada pela Região de Lisboa do CNE
- Corpo Nacional de Escutas, a celebração
foi transmitida, em direto, pela página no
Facebook do Jornal VOZ DA VERDADE
(www.facebook.com/vozdaverdade).

CORREÇÃO
Na última edição, na reportagem da bênção e reinauguração do órgão da Igreja de São
Martinho, em Sintra, na resposta caritativa das paróquias de Sintra é referido, erradamente, o grupo ‘Grão a Grão’ quando, na verdade, se trata do grupo ‘GOTA A GOTA
- Grupo de Ação Social’. A celebração teve lugar no dia 4 de dezembro, sexta-feira, e
não no dia 5 como, por lapso, refere o artigo. Aos envolvidos, as nossas desculpas.

Ratificar convenção europeia

‘Juntos pela Europa’

Obras na igreja

Loja de Donativos CDL

Por ocasião do Dia dos Direitos Humanos (10 de dezembro), a Cáritas Europa
– e, com ela, a Cáritas Portuguesa – apelou às instituições da União Europeia para
que ratifiquem a Convenção Europeia dos
Direitos do Homem, exortando ainda os
líderes e responsáveis políticos europeus
a relembrar e aderir aos compromissos
fundamentais assumidos há 70 anos pelos
membros do Conselho da Europa aquando da sua adoção.
Para a Cáritas Portuguesa, “os direitos
humanos e a dignidade humana devem
ser a base da sociedade e de todas as
políticas do Conselho da Europa e dos
Estados-Membros”.

A plataforma ‘Juntos pela Europa – Portugal’ está a promover a iniciativa ‘Natal
Juntos’, convidando à partilha de canções
natalícias, em vídeo. “Vamos celebrar este
Natal Juntos partilhando canções natalícias e ecuménicas de amor e de esperança.
A celebração do nascimento de Jesus é um
momento de alegria para todos”, salienta um
comunicado.
Para participar, basta enviar um vídeo – animação ou filmagem – com a gravação de
uma canção de Natal para o email juntos.
noporto@gmail.com, que será depois partilhado na página no Facebook do ‘Juntos
pela Europa – Portugal’ (www.facebook.
com/JuntosPelaEuropaPortugal).

A paróquia de Nossa Senhora da Penha
de França, na cidade de Lisboa, apelou a
donativos para a realização de obras na
igreja paroquial. “A fachada norte da nossa
igreja precisa de ser restaurada. Precisamos
da sua contribuição monetária para realizar esta obra. Contamos consigo. Toda a
ajuda, faz a diferença!”, salienta uma nota,
convidado a donativos para o IBAN da paróquia: PT50001800000069181100142.
Recorde-se que em junho, o Cardeal-Patriarca, D. Manuel Clemente, esteve
nesta igreja e pediu a Nossa Senhora da
Penha de França, protetora da cidade,
para livrar o mundo da pandemia do novo
coronavírus.

Nesta quadra natalícia, a Cáritas Diocesana de Lisboa (CDL) convidou os cristãos
a participarem na campanha da Loja de
Donativos da CDL. “Tem por objetivo
angariar donativos a favor de 8 projetos
muito concretos, que vão do apoio ao estudo dos mais novos à aquisição de bens
e serviços de primeira necessidade – todos
com uma breve apresentação na plataforma da loja”, sublinha a instituição. “Se está
a pensar em ser solidária(o) com alguém,
neste período do Natal e Ano Novo, então não deixe de visitar a Loja Solidária
CDL”, acrescenta a nota.
Informações:
https://lojadedonativos.caritaslisboa.pt

Cáritas Europa recorda
Direitos Humanos

Celebrar o Natal
partilhando canções

Penha de França
pede ajuda

Neste Natal, “faça sua
esta causa”
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Webinar ‘Família e Educação’ refletiu sobre ‘Liberdade de Educação’

“DESENVOLVIMENTO HUMANO INTEGRAL” DEVE SER
O OBJETIVO DA LIBERDADE DE EDUCAÇÃO
No último webinar sobre ‘Família e Educação’, o professor de Direito Miguel Assis Raimundo salientou
que a liberdade de educação deve estar “centrada naquilo que é o desenvolvimento integral da pessoa”,
e defendeu a participação “imprescindível” dos pais no sistema educativo. O painel de discussão abordou
também o assunto mediático da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento.
texto por Filipe Teixeira
No quarto e último webinar sobre ‘Família e Educação’, o orador convidado,
o jurista Miguel Assis Raimundo, apresentou uma visão sobre a “liberdade de
educação”, do ponto de vista do Direito,
e começou por salientar que o “desenvolvimento humano integral”, que é o objetivo dessa liberdade, também é partilhado pela Doutrina Social da Igreja e por
outros domínios, para além do Direito.
Refletindo sobre ‘Liberdade de Educação’, este professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e membro da Comissão da Liberdade Religiosa,
abordou alguns fatores relacionados com
a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento que, nos últimos meses, tem suscitado a atenção mediática. Partindo do
reconhecimento de que a tarefa educativa
envolve “múltiplos atores”, e não é apenas um exclusivo dos pais, do Estado ou
até do educando – que é um ‘elemento’
central em todo o processo –, a liberda-

de de educação deve ser uma procura de
“equilíbrio, harmonia, centrada naquilo
que é o desenvolvimento integral da pessoa, que é o educando”, defende Miguel
Assis Raimundo, sublinhando uma distinção, que considera essencial ser feita,
entre “liberdade de escola” e “liberdade
na escola”. Sobre a primeira, que “permite escolher projetos educativos diferentes,
inclusive confessionais”, permitindo aos
pais inscreverem os seus filhos numa escola particular, “a questão que está mais
em aberto é a de saber se isso poderá ou
não ser configurado como verdadeira e
própria liberdade de escolha, no sentido
de direito ao apoio financeiro, por parte
do Estado”, considera.
No que se refere à “liberdade na escola”,
isto é, à “garantia de respeito e não descriminação pelas convicções religiosas e
filosóficas dos pais e, claro, dos próprios
educandos”, o professor Miguel Assis
Raimundo considera que, num primei-

ro nível, encontra-se a “relação estatal
da educação aplicável a todas as escolas”.
“Nas escolhas curriculares também tem
de ser respeitada a liberdade de educação, designadamente a liberdade de os
pais obterem um ensino de acordo com
as suas convicções religiosas e filosóficas”, evidencia. Num segundo nível, o
que diz respeito à “liberdade de educação
nos conteúdos e na forma do ensino”, o
jurista considera que “tem um sentido
especialmente frágil porque a Constituição [portuguesa] não o define”. “Este é
o ponto central de muitas das discussões
atuais acerca da liberdade de educação”,
sublinhou este jurista, na iniciativa organizada pela Pastoral Familiar do Patriarcado de Lisboa.

“Questão delicada”

Para Miguel Assis Raimundo, a “determinação na proibição” de “uma educação
que não pode ser programada de acordo

com ideologias, religiões”, tem que “fazer-se a partir de coordenadas muito firmes
e, ao mesmo tempo, capazes de admitir
a multiplicidade de situações e de mundividências que se expressam na escola”.
Este doutorado em Direito, que é também professor na Universidade Católica Portuguesa, deixou a ideia de “cuidar
da identificação dos temas nos quais as
convicções profundas legitimamente
existem”, sem deixar de reconhecer que
“esta é uma questão delicada, porque
nem todas as mundividências se apresentam com o mesmo grau de legitimidade”.
“Os conteúdos sobre estas matérias têm
que transmitir uma visão objetiva, essencialmente informativa e equilibrada,
com distanciamento”, defendeu o orador deste webinar, apelando à participação “imprescindível” dos pais no sistema
educativo, em particular “na formação, na
execução e na avaliação das políticas públicas de educação”.

Ligação à escola

Miguel Assis Raimundo é professor de Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
e na Universidade Católica Portuguesa e é também membro da Comissão da Liberdade Religiosa

No painel de discussão que se seguiu à
intervenção do orador, e que foi moderado por Raquel Abecassis, o casal Inês
e Jaime Forero sublinhou que “a liberdade na escola não está desassociada do que
é a liberdade na vida”. “Quando falamos
com os filhos, temos três fundamentos
importantes: o primeiro é o facto de que,
quando casámos, assumimos o compromisso de educar os nossos filhos segundo
os valores da fé; o segundo elemento é a
liberdade e a responsabilidade caminharem em conjunto – a nossa liberdade não
pode ir contra a liberdade e respeito pelo
outro –; e, finalmente, a liberdade quando
utilizada de forma correta, encaminha-se para um bem maior”, apontou Jaime,
engenheiro eletrotécnico, que está casado
com Inês há 23 anos.
Este casal, que tem cinco filhos, contou
que sempre se empenhou em “tudo o que
se passava na escola”, participando ativamente nas associações de pais, e defendem, por isso, que “a ligação à escola é um
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trabalho do dia-a-dia”. Quando surgiu
a disciplina de Educação para a Cidadania, Inês observou a existência de “alguns conteúdos que já tinham a ver com
a formação moral e religiosa dos filhos e
que iam contra aquilo que os pais queriam”, lembra. Apresentou uma objeção
de consciência e, “enquanto não houve
uma resposta, admitiram que a criança
não fosse a essas aulas”. A assiduidade foi,
depois, substituída por “uma ação de voluntariado” e “a cadeira ‘caiu’ por si”, partilhou esta engenheira agrónoma.

A escola toda

Este último webinar da Pastoral Familiar
de Lisboa contou também com a participação de Catarina Teixeira Duarte, que
deu a conhecer um projeto de prevenção
e sensibilização sobre o tema da gravidez,
especificamente no tempo da adolescência. Esta assistente social na instituição
Apoio à Vida começou por explicar a
razão da criação do projeto ‘1+1, Achas
que tens a Escola toda?’. “O objetivo é
promover a reflexão. Não é levar receitas,
mas ajudar a que os alunos [do ensino secundário] tenham mais ferramentas, para
que estejam capazes, com toda a liberdade, de tomarem as suas decisões”, explica.

Segundo esta jovem mãe, o projeto consiste em duas sessões, com o intervalo de
duas semanas entre cada. “A primeira é
focada em ‘conhecer-me’, tocando as relações, a sexualidade, os afetos”, e a “segunda sessão é sobre ‘e se de uma destas
relações surgir uma gravidez?’. Era, por
isso, focada na prevenção de uma gravidez na adolescência e, caso acontecesse,
as respostas possíveis. Queríamos que os
alunos pudessem pensar e ganhar novas
ferramentas”, defendeu esta Mestre em
Serviço Social.
Durante três anos, o projeto chegou a
mais de nove mil alunos, todos de escolas públicas, maioritariamente da área de
Lisboa e Setúbal. A “entrada” nas escolas deu-se pelo ‘Programa de Educação
para a Saúde (PES)’, através dos respetivos coordenadores. “Creio que teve um
enorme sucesso por estar enquadrado nos
conteúdos propostos no PES. Estes conteúdos são falados pelos professores, que
agradecem muito terem esta ajuda de alguém de fora, especialista no tema, que
possa ajudar. O facto de serem sessões
gratuitas e sermos uma associação formal, composta por uma equipa de profissionais, ajudou muito a sermos bem recebidos”, salientou.

“É preciso fazer escolhas”

Outro dos intervenientes no painel de
discussão deste webinar foi o jurista Pedro Morais Vaz, que também abordou o
assunto da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento nas suas crónicas no jornal
Observador. “Apesar de existir o princípio
consagrado de neutralidade e laicidade, é
inocente pensarmos que o processo educativo é completamente neutro”, considerou.
“Estou perfeitamente convicto de que não
teríamos tido, em Portugal, a discussão que
tivemos nos últimos meses se a disciplina
de Cidadania e Desenvolvimento não ti-

vesse questões relacionadas com sexualidade e ideologia de género”, referiu.
Este jurista, de 29 anos, lembrou que a
“regra da neutralidade”, que se aplica às
escolas públicas, “significa que o ensino
publico não se identifica com nenhuma ideologia em concreto”. “Não quer
dizer que as ideologias não possam ter
expressão no ensino público”, observou,
destacando a importância no “acompanhamento dos programas”, da parte dos
pais, e da “forma como as disciplinas são
dadas”. “Os pais têm que ter uma atenção
redobrada”, reforçou.

Entrevista ao casal diretor da Pastoral Familiar de Lisboa, Regiani e Tiago Líbano Monteiro

WEBINARS FORAM “UMA AJUDA REAL E EFETIVA” PARA AS FAMÍLIAS
Que balanço fazem dos quatro webinars sobre ‘Família e Educação’?
Fazemos um balanço muito positivo. Pensamos que trouxemos para os webinars pessoas que
realmente nos ajudaram a refletir sobre estes temas ligados à relação entre Família e Educação,
e esse era o objetivo. Algumas pessoas mais conhecidas, mas a maioria das pessoas mais comuns, como nós. Tudo pessoas com quem nos identificamos muito pela seriedade e profundidade com que encaram a educação dos filhos, e disponíveis para partilharem connosco e com as
famílias do Patriarcado, e não só, as suas experiências.
Tivemos, até agora, entre 4.000 e 1.500 visualizações (do 1.º ao 4.º webinar), e as visualizações
continuam a subir. Não são os números por si só que nos interessam, mas principalmente se isto
foi (e se continua a ser) uma ajuda real e efetiva para algumas famílias ou pessoas que assistiram,
ou vão assistir. Acreditamos que sim, que disponibilizámos às famílias uma ferramenta que as
pode ajudar a refletir para crescer. Interessa-nos cada família, o rosto de cada pessoa que viu (e
vai ver) estes webinars, o coração de cada um.
Foi sublinhado que esta iniciativa não tinha como objetivo oferecer soluções práticas,
mas ser uma reflexão. Quais os principais frutos que ficam para as famílias?
Como dissemos na última sessão, os webinars darão fruto em nós na medida em que, a partir da
reflexão que fazemos, nos sentirmos mais envolvidos e entusiasmados, decidimos a ouvir os
apelos de Deus e a aceitarmos transformar os nossos comportamentos, as nossas atitudes e a
nossa disponibilidade para sermos melhores educadores. Porque, na verdade, não há duas mães
iguais, nem dois pais iguais, nem dois filhos iguais, nem duas escolas iguais! Por isso, não funciona bem dar soluções práticas na educação achando que se aplicam a toda a gente. O que
funciona para um, pode não funcionar para outro. Há muitas dicas, muitas sugestões, muitos

exemplos: e isso é ótimo. Mas, no fim, a Educação é um caminho que fazemos com os nossos
filhos, e não há dois caminhos iguais. As ideias que vimos nos outros têm de ser adaptadas ao
nosso próprio caminho, que é único. E, no fim, só há fruto se operarmos a mudança em nós
próprios. Porque o principal motor da mudança dos outros é o exemplo da nossa própria mudança, é a profundidade com que deixamos que o Amor entre dentro de nós para poder transbordar
para os outros.
Qual foi o feedback das pessoas que assistiram aos webinars? Este formato é para
repetir?
Tivemos um feedback muito positivo, mas vamos ainda lançar um inquérito às pessoas que se
inscreveram, para que possamos trabalhar. Há duas grandes vantagens neste formato. Em primeiro lugar, chegar a muito mais gente do que conseguiríamos chegar num formato presencial.
Num dos webinars, chegámos a ter cerca de 500 ligações online (se considerarmos uma média
de 1,5 pessoas por ligação, daria umas 750 pessoas a assistir), sendo que, no final, esse webinar
teve quase 4.000 visualizações. Isto não se conseguiria em formato presencial. Em segundo lugar, o webinar fica gravado e pode ser consultado depois. Neste exemplo que demos, o número
de visualizações cresceu oito vezes em pouco mais de um mês. A grande desvantagem consiste
em não promover a relação entre as pessoas. Neste tipo de eventos interessa muito a relação
pessoal entre as pessoas que estão a participar, a troca de experiências, etc. É um ponto muito
importante que não se consegue neste formato digital. Quando desconfinarmos, voltaremos a
formatos presenciais, sem dúvida, mas o
formato digital não vai desaparecer e
seguramente que voltaremos a ele.

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
Webinar n.º 4, ‘Liberdade de Educação’: https://bit.ly/webinarfamilia4
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www.vozdaverdade.org

08/ Juventude

Serviço da Juventude na internet

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

1.

“PREPARAI
OS CAMINHOS
DO SENHOR”
Aconteceu

2.

3.

Tal como São João Baptista nos
chamava a preparar os caminhos
do Senhor, também nós, no Serviço da Juventude, fomos e continuamos a preparar iniciativas para
a pastoral juvenil, estimulando-a e
constituindo-nos como elemento
congregador da diversidade. Partilhamos, por isso, um pouco do
que temos feito desde Setembro!

1.

No dia 26 de Setembro aconteceu o Conselho Diocesano da
Pastoral Juvenil, onde tivemos
representados grande parte das
vigararias e movimentos da nossa
diocese.

2 -3.

Este ano, o Serviço da
Juventude sentiu uma enorme
necessidade de conhecer melhor
as diferentes realidades da nossa
diocese, e por isso, decidiu visitar
todas as equipas vicariais juvenis.
Já visitámos Lisboa II, Lisboa III e
Mafra. Queremos fazer-nos mais
próximos!

4.

4.

A 31 de Outubro, aconteceu
uma formação online para animadores de jovens em torno da Exortação Apostólica Cristo Vive. Contou com a participação do Padre
Nuno Amador, e uma mesa redonda com Ana Rosário, a Cláudia e o
Fernando Costa Duarte, a Matilde
Trocado e o Sebastião Bugalho.

5 -6.

5.

6.

Em Novembro, arrancámos o Dia 23, que acontecerá todos os dias 23 de cada mês, até à
Jornada Mundial da Juventude de
Lisboa em 2023. Será um caminho
de preparação e mobilização para
este grande evento!
E assim se foram preparando os
caminhos do Senhor no Serviço da
Juventude. No próximo ano continuaremos este trabalho - e por aí?
Como se preparam os caminhos
para a chegada do Senhor? Continuação de uma boa caminhada de
Advento!

Roma /09

com Aura Miguel

Jornalista da Rádio Renascença,
à conversa com Diogo Paiva Brandão

“Pensemos no Natal da Virgem Maria e de São José: não foram rosas nem flores!”
O Papa Francisco recordou que o Natal verdadeiro é “o nascimento de Jesus Cristo”. Nesta semana, o Papa disse não
querer cristãos com “cara de velório”, defendeu “uma cultura do cuidado da criação”, referiu que “no presépio, tudo
fala de ‘boa’ pobreza” e deixou um novo apelo sobre a crise na Síria, Iraque e países vizinhos.
1.

2.

3.

4.

5.

1. Em contexto de pandemia, o Papa

lembrou que, aquando do nascimento
de Jesus, também Maria e José viveram
grandes dificuldades. Um exemplo evocado por Francisco, na audiência-geral
de quarta-feira, 16 de dezembro, para
apelar à vivência de um Natal verdadeiro, apesar das restrições. O Natal verdadeiro é “o nascimento de Jesus Cristo” e
se, neste ano, “nos aguardam restrições e
inconvenientes, pensemos no Natal da
Virgem Maria e de São José: não foram
rosas nem flores! Quantas dificuldades e
preocupações!”. No final do encontro na
biblioteca do Palácio Apostólico, o Papa
apontou Maria e José como modelo para
todos, porque se guiaram e apoiaram na
“fé, esperança e amor”, desejando que seja
assim também connosco.
Francisco prosseguiu, nesta catequese, as
suas reflexões sobre a importância da oração. Rezar “não significa fugir da realidade”, pois “quem reza nunca deixa o mundo
para trás. Se a oração não recolhe as alegrias e tristezas, as esperanças e angústias
da humanidade, torna-se uma atividade
“decorativa” e intimista”, diz o Papa. Na
verdadeira oração, reza-se “por todos e por
cada pessoa: é como se o cristão fosse a
‘antena’ de Deus neste mundo. Em cada
pobre que bate à porta, em cada pessoa
que perdeu o sentido das coisas, aquele
que reza vê o rosto de Cristo”. E conclui:
“Somos todos folhas da mesma árvore:
cada desprendimento lembra-nos a grande piedade que devemos nutrir, na oração,
uns pelos outros”.

2. Na oração do Angelus de Domingo,
13 de dezembro, em que a liturgia do Ad-

vento convida a Igreja a refletir na alegria,
o Papa Francisco considerou uma contradição haver cristãos tristes. E contou um
episódio para reforçar o tema: “Uma vez,
um filósofo, disse-me algo assim: ‘Não
percebo como se pode crer hoje, porque
os que dizem ter fé, têm uma cara de velório, não dão testemunho da alegria da
ressurreição de Jesus Cristo’”. Francisco
lamentou haver “tantos cristãos com essa
cara, assim… cara de velório, cara de tristeza”. O Papa sublinhou que “ter alegria
é orientar-se para Jesus”. E acrescentou:
“Cristo ressuscitou, Cristo ama-te e tu não
tens alegria?! Pensemos nisto: a alegria é
orientar-se para Jesus. A alegria deve ser
a característica da nossa fé. E mesmo nos
momentos sombrios, é ter a alegria interior de saber que o Senhor está comigo,
que o Senhor está connosco, que o Senhor
ressuscitou. O Senhor é o centro da nossa
vida, é o centro da nossa alegria!”.
A propósito do Evangelho daquele Domingo, o Papa falou exemplo de João
Batista que se descentrou de si próprio e
apontou sempre para Jesus. Por isso, “Batista é modelo para os que, na Igreja, são
chamados a anunciar Cristo aos outros: só
o podem fazer afastando-se de si próprios
e da mundanidade, não atraindo as pessoas a si, mas orientando-as para Jesus”.

3.

O Papa Francisco participou, de
forma virtual, na Cimeira para Ambição
Climática, organizada online, no dia 12
de dezembro, para assinalar o quinto aniversário do Acordo de Paris. O evento,
promovido pela França, Reino Unido e
a ONU, em colaboração do Chile e da
Itália, juntou os Estados signatários, con-

vidados a apresentar planos ambientais
atualizados face ao aquecimento global.
Na mensagem vídeo, o Papa afirmou que
a atual pandemia e as mudanças climáticas têm um significado “não apenas
ambiental, mas ético, social, económico
e político”, que afetam, “acima de tudo,
a vida dos mais pobres e frágeis”. Por
essa razão, Francisco considera urgente
promover “uma cultura do cuidado da
criação”, através de “um compromisso
coletivo e solidário, uma cultura do cuidado que coloque ao centro a dignidade
humana e o bem comum”.
Para o Papa, há medidas “que não podem
mais ser adiadas” e aposta numa “estratégia que reduza as emissões líquidas a zero
(net-zero emission)”. “Chegou a hora de
uma mudança de rumo. Não roubemos
das novas gerações de esperança um futuro melhor”, concluiu.

4.

O Papa considera que a celebração
do Natal é, este ano, um “sinal de esperança” em tempos de pandemia. “Mesmo
neste Natal, no meio dos sofrimentos da
pandemia, Jesus, pequeno e indefeso, é
o ‘sinal’ que Deus dá ao mundo”, referiu
Francisco, no dia 11 de dezembro, ao receber no Palácio Apostólico as delegações
de Castelli de Abruzzo (Itália) e do município de Kocevje, no sudeste da Eslovénia, para a entrega da árvore de Natal e do
presépio instalados na Praça de São Pedro. Francisco agradeceu a oferta. “Nunca
como este ano, são um sinal de esperança
para os romanos e para os peregrinos que
terão a oportunidade de os vir admirar”,
assinalou, convidando a “viver com fé o
mistério do nascimento do Redentor”,

imitando a simplicidade das figuras que
o acompanharam. “No presépio, tudo fala
de ‘boa’ pobreza, pobreza evangélica, que
nos torna bem-aventurados: contemplando a Sagrada Família e as várias personagens, somos atraídos pela sua humildade
desarmante”, observou.

5.

A Santa Sé promoveu, no dia 10
de dezembro, um encontro online sobre uma das crises humanitárias mais
graves das últimas décadas que afetam,
sobretudo, as populações da Síria, Iraque e países vizinhos. Numa mensagem
vídeo dirigida aos participantes, o Papa
Francisco valorizou a ação das organizações católicas naquela região e fez um
novo um apelo à comunidade internacional sobre a situação dos deslocados e
refugiados. “Todo o esforço – grande ou
pequeno – feito para promover o processo de paz é como colocar um tijolo na
construção de uma sociedade justa, que
se abra ao acolhimento, e onde todos
possam encontrar um lugar para morar
em paz”, diz Francisco, que não esquece
os milhões de deslocados internos que
“tiveram que deixar as próprias casas
para escapar dos horrores da guerra, em
busca de melhores condições de vida
para si e para os próprios familiares”.
O Papa recordou, particularmente, “os
cristãos forçados a abandonar os lugares
onde nasceram e cresceram, onde a fé
foi desenvolvida e enriquecida”, e considerou urgente “garantir que a presença
cristã, nestas terras, continue a ser o que
sempre foi: um sinal de paz, de progresso, de desenvolvimento e de reconciliação entre as pessoas e os povos”.
Domingo, 20 de dezembro de 2020
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A história de Nabil, um bebé que sobreviveu ileso à explosão de Beirute

Um milagre em Beirute

Nabil tinha acabado de nascer quando se deu a explosão no porto de Beirute. Foi terrível.
Num instante, tudo mudou. Prédios desabaram, milhares de pessoas ficaram feridas,
centenas morreram. Um caos. Parecia um cenário de guerra. No berço, junto a uma janela
destruída, coberto de estilhaços, mas ileso, estava Nabil. Tinha nascido há apenas 15
minutos. Para Jad, a aventura de ser pai estava a começar. Com um verdadeiro milagre...
O dia 4 de Agosto de 2020 ficará para sempre na memória de Jad. Na verdade, é como
se o seu filho tivesse nascido duas vezes. A
sua mulher, Christelle, tinha dado à luz o
primeiro filho no hospital de St. George,
em Beirute, a capital do Líbano. Tudo estava a correr bem. Foi o próprio Jad que contou a história a Maria Lozano, responsável
de comunicação da AIS durante os dias que
passou em Beirute no levantamento das
necessidades mais urgentes para a Igreja local, após a tragédia de 4 de Agosto. O bebé
já se encontrava no berço – a sua primeira
caminha – quando tudo aconteceu. Quase
três mil toneladas de nitrato de amónio explodiram provocando um gigantesco sopro
de morte que destruiu praticamente tudo à
sua passagem. A janela do hospital, que se
encontrava mesmo por cima do berço onde
estava Nabil, ficou destruída. Jad, quando
recorda esses instantes de caos em que tudo
se parecia estar a desmoronar como num
verdadeiro apocalipse, diz apenas que o seu
bebé estava ileso. Inacreditavelmente ileso.
“Tudo voou pelo ar, pensei que a guerra
estava a rebentar. O meu primeiro pensamento foi para a minha mulher e o meu
filho. Foi um milagre. Quando olho para
o berço onde o Nabil estava, só posso dar
graças a Deus. Estava sob a janela rebentada, cheio de estilhaços cravados na colcha
como pequenas lanças. Mas ao Nabil nada
aconteceu. Nada.”

cia um cenário impossível de descrever. A
explosão no hangar 13 do porto de Beirute
provocou mais de duas centenas de mortos
e mais de 6500 feridos. Mas a Nabil nada
aconteceu.

arranhão ficaste. Nunca te esqueças: Jesus
estava contigo naquele momento. Não tenhas medo, Ele estará sempre contigo.” Foi
como um milagre. “A explosão mudou a
minha vida.”

“Nem um arranhão...”

Pequeno tesouro

O Hospital Ortodoxo de St. George ficou
destruído. Era um dos três maiores do Líbano. A cidade de Beirute estava num caos.
A mulher de Jad e o bebé tiveram de ser
transportados de urgência para outra unidade hospitalar a cerca de 80 km de distância. Jad recorda agora esses infindáveis
minutos que mudaram a sua vida para
sempre e diz que a sua fé ficou mais forte.
“Estou sempre a dizer ao meu filho: estás
vivo porque Cristo te salvou. A tua mãe e
eu ficámos feridos, mas tu nem com um

Tragédia é mesmo a única palavra possível.
Calcula-se que cerca de 300 mil pessoas
ficaram afectadas pela explosão. Perderam
as suas casas ou estas ficaram danificadas.
Muitas destas pessoas, talvez mesmo a
maioria, pertencem à comunidade cristã.
A profunda crise económica que já atormentava o Líbano transformou-se desde
então numa realidade quase impossível de
suportar. Para muitas famílias cristãs, o dia
4 de Agosto veio trazer ainda mais miséria
à pobreza em que já se encontravam. Este

Inverno será ainda mais duro. Para muitos,
será um Inverno sem abrigo, sem perspectivas, sem futuro. A vida não está fácil também para Jad e Christelle. Mas, para eles, há
uma certeza que alimenta todos os sonhos.
A certeza da fé. Uma certeza que, para Jad,
é o grande património que quer transmitir
a Nabil, o seu pequeno tesouro. “O meu filho vive isso desde o 15.º minuto de vida e
nós, cristãos no Líbano, sabemo-lo muito
bem. Sobrevivemos a guerras e perseguições. Vivemos porque temos uma missão a
cumprir: dar testemunho de Cristo.”
texto por Paulo Aido,
Fundação Ajuda à Igreja que Sofre

www.fundacao-ais.pt | 217 544 000

"Quando olho para o berço onde o Nabil estava, só posso dar graças a Deus."

Um cenário impossível

Quando se veem as imagens captadas pelas câmaras de segurança ou em ‘selfies’ um
pouco ao acaso na cidade de Beirute, percebe-se que Jad tenha pensado que “a guerra
estava a rebentar”. Passavam exactamente
sete minutos das 6h da tarde daquela terça-feira, dia 4 de Agosto. Numa fracção de
segundos, prédios colapsaram, ruas inteiras ficaram em ruínas. Parecia um fim do
mundo. Mesmo para os mais velhos, os que
ainda têm bem presente na memória os
tempos da guerra, com as casas esventradas
pelas bombas e os gritos dos feridos, mesmo para esses, os mais velhos, aquilo pare-

Prédios desabaram, milhares de pessoas ficaram feridas, centenas morreram.

"Nunca te esqueças: Jesus estava contigo naquele
momento. Não tenhas medo, Ele estará sempre contigo.”

www.twitter.com/vozverdade

www.facebook.com/vozdaverdade
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SUGESTÃO DE CÂNTICOS PARA A LITURGIA
NATAL DO SENHOR - MISSA DA NOITE (24 DE DEZEMBRO)
USO LITÚRGICO

Entrada

Ofertório

CÂNTICO

COMPOSITOR

Oh admirável noite (Exultemos de alegria)

M. Luís

CEC I 46 / CN 759

O Verbo fez-Se carne

C. Silva

CEC I 47 / CN 755

Esta noite é de alegria (Oh noite favorecida)

Comunhão

FONTE

M. Luís

Comunhão / Pós Comunhão No princípio, antes de todos os tempos

M. Luís

Veneração Imagem Menino

M. Luís

Pós Comunhão

Glória a Deus lá nas alturas

Veneração Imagem Menino

Cânticos populares de Natal

Quem vistes, pastores?

M. Luís

CEC I 63 / CN 425
CEC I 52 / CN 645
CAC 99

Entrada

-----

CÂNTICO

COMPOSITOR

Um Menino nos foi dado

M. Luís

Um Menino nos nasceu

Entrada

M. Luís

Aclamação Evangelho

Aleluia – Dia Santificado

M. Luís

Ofertório

És príncipe vestido de esplendor

Comunhão

Todos os confins da terra

FONTE

CAC 128

CEC I 50 / CN 981
SR 31

Ofertório / Comunhão No princípio, antes da criação do Universo A. Cartageno CEC I 58 / CN 644
Comunhão / Pós Comunhão

A Vida que estava junto do Pai

Pós Comunhão / Comunhão No princípio, antes de todos os tempos
Pós Comunhão

Deus enviou ao mundo

Veneração Imagem Menino

Cânticos populares de Natal

M. Luís

CEC I 62 / CN 409

M. Simões

CEC I 51

A. Cartageno
M. Luís
M. Luís
-----

CEC I / CN 160
CEC I 52

CEC I 55 / CN 357
-----

SAGRADA FAMÍLIA (27 DE DEZEMBRO)
USO LITÚRGICO

CÂNTICO

COMPOSITOR

Ofertório

Iluminai-nos, Senhor, com os exemplos

A. Cartageno

Comunhão

Deus enviou ao mundo

M. Luís

Pós Comunhão

Santa Maria, Virgem gloriosa

Entrada

Ofertório

Comunhão
Final

1

Os pastores vieram

Vesti-vos de caridade

O Verbo fez-Se carne

Ah! Vinde todos à porfia

FONTE

F. Santos

CEC I 69 / CN 779

F. Santos

27º ENPL 86 1

LHC II 236

CEC I 55/ CN 357

C. Silva

CEC I 47 / CN 755

-------

CEC I 64 / CN 185

C. Silva

OCoc 263

www.corolaudate.pt/Pdf/Entrada/E35VestiVosDeCaridade.pdf

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 | CN - Cantoral Nacional para a Liturgia, Secretariado Nacional de Liturgia – Serviço Nacional de Música Sacra, Fátima
2019. | ENPL - Guiões dos Encontros Nacionais de Pastoral Litúrgica | LHC
II - Liturgia das Horas. Edição para Canto. Vol. II, Secretariado Nacional de
Liturgia | SR - Manuel Luís, Salmos Responsoriais | OCoc - Carlos Silva, Orar
Cantando. Obras Completas, Secretariado Nacional de Liturgia, Fátima 2014.

SUGESTÃO CULTURAL
Os Padres da Igreja

DOMINGO IV DO ADVENTO ANO B
“Tendo entrado onde ela estava, disse o Anjo:
«Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo».”
Lc 1, 27

CAC 117

-----

NATAL DO SENHOR - MISSA DO DIA (25 DE DEZEMBRO)
USO LITÚRGICO

À PROCURA DA PALAVRA

Da autoria de frei Isidro Lamelas, acaba de ser publicado, pela Universidade Católica Editora, o livro ‘Os Padres da Igreja - Dos Apóstolos a Constantino’. “Esta obra em forma de
manual pretende ser um subsídio que ajude os leitores a travarem conhecimento com a literatura cristã dos primeiros quatro
séculos e o pensamento dos autores que tradicionalmente são
chamados ‘Pais/Padres da Igreja’. Para ler os escritos patrísticos,
separados de nós por tantos séculos, torna-se essencial situá-los em seu contexto histórico, cultural e eclesial. Depois disto,
interessa referir o seu legado: obra escrita, pensamento, ação e
posteridade. Para isso, depois dos dados biográficos, é apresentada a obra e conteúdos doutrinais. Pensando nos leitores que
desejam aprofundar o estudo de algum dos autores ou assuntos,
é ainda proposta, para cada apartado, uma bibliografia seleta”,
explica uma nota.

Para Deus e com Deus

pelo P. Vítor Gonçalves

“Mas, como dizer-lhe “não”? /
Como negar ao sol o ser direito
de ser luz e iluminar? / Como
regatear com Ele, / pôr-Lhe condições, pedir-Lhe garantias? / O
amor é assim: eleger sem eleição.
// E “faça-se” Lhe disse. / E recordo que o anjo sorriu / como se
acabasse de tirar-lhe um grande
peso de cima, / como se agora
pudesse já atrever-se a regressar
ao céu. / E um pássaro cruzou por
trás da janela. / E a tarde pôs-se
como se o sol sangrasse. / E o ar
encheu-se de sinos / como se o
próprio Deus estivesse contente.”
(tradução livre de um poema de
José Luís Martin Descalzo.)
Há um encanto e uma intimidade no encontro da Anunciação a
Maria que só os poetas e os artistas conseguem captar profundamente. Não há melhor meditação
do que contemplar a beleza das
numerosas “anunciações” que
podemos até visitar num écran
de computador. De Fra Angelico a Grão Vasco, de Leonardo a
El Greco, pelos traços de todos
passa a delicadeza de um mistério que pede novos olhos e novos
corações. Deus já não precisa de
perguntar “onde estás?”, como
no jardim do Éden, e em tantos
outros lugares dos homens onde
nos escondemos. Maria está, não
é preciso chamá-la, e deseja em
nome de todos nós ser encontrada. E o diálogo acontece, com o
sabor do que é novo e primeiro:
Deus totalmente a dar-se e a humanidade totalmente a recebê-l’O. E um suspense paira no ar,

preso aos lábios de Maria antes
de ela dizer: “Ecce…Fiat”!
Gostaríamos de fazer muitas coisas para Deus. Assim o exprimiu
o rei David, acabando por ser
lembrado de tudo o que Deus
fez por ele. E connosco acontece o mesmo quando fazemos
memória de tudo o que Deus já
fez por nós. Maria deixa Deus
entrar nela. Consente activamente e num abandono total que as
obras de Deus se realizem nela
e por ela. Se deixamos que Ele
entre em nossa casa, mesmo que
esteja desarrumada, é para que
Ele viva em nós e nos transforme.
Não se trata de trabalhar para
Deus, mas maravilharmo-nos que
Ele queira fazer tudo connosco.
Não é tão diferente “fazer para”
e “fazer com”? Lembra o cuidado com aqueles que amamos: se
são pequenos e frágeis, fazemos
“para”, mas quando crescem e se
robustecem, fazemos “com”. Assim também nos projectos e empreendimentos humanos, na vida
das famílias e das comunidades,
na resolução de problemas e na
ousadia de sonhar: tudo é mais de
todos e para todos quanto mais é
feito com todos! E Deus não exclui
ninguém da sua empresa!
Ao “faça-se” de Maria queremos
juntar os nossos. Mesmo frágeis e
inconstantes, é sempre possível renová-los. Acreditando que “a Deus
nada é impossível” e que Ele conta com os nossos “possíveis”. Como
que parafraseando uma expressão
de um movimento cristão: “Cristo
com(igo), maioria absoluta”!

Domingo, 20 de dezembro de 2020
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Editorial

NÃO SALVAMOS O NATAL. É O NATAL QUE NOS SALVA.
“Abençoo as imagens do Menino
Jesus que serão colocadas no presépio. Quando rezarem em casa,
diante do presépio com os seus
familiares, deixem-se atrair pela ternura do Menino Jesus, que nasceu
pobre e frágil no meio de nós, para
nos dar o seu amor.”
13 de dezembro
“Cada um é chamado a contribuir com
coragem e determinação ao respeito
dos #DireitosHumanos fundamentais
de cada pessoa, especialmente daquelas ‘invisíveis’: de quem tem fome
e sede, quem está nu, doente, estrangeiro ou detido (Mt 25,35-36).”
10 de dezembro
Papa Francisco @Pontifex_pt

“Busquemos a verdadeira #Alegria,
aquela que nos vem do Natal de Jesus feito Páscoa e, tal como João
Batista, sejamos para todos testemunhas da luz da caridade de Deus.”
13 de dezembro
D. Manuel Clemente @patriarcalisboa

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

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

Está a chegar o Natal e muitos podem querer fazer deste tempo, apenas, uma oportunidade de festa, encontro de amigos, de famílias que se
encontram, partilham uma refeição,
trocam prendas... Outros servem-se
do Natal para praticar os seus gestos
anuais de solidariedade, por vezes
até, mostrando-os ao mundo como
autopromoção e, assim, ficarem de
consciência descansada.
Mas o Natal, onde encontramos
tudo isso, é a celebração de uma
data que deixou uma marca no
mundo, há mais de dois mil anos
atrás: o nascimento de Jesus Cristo, filho de Deus, o Salvador. É isto
o Natal e não se pode mascarar o
seu verdadeiro sentido com outros
símbolos ou significados.
Celebrar o Natal é celebrar o nascimento de uma criança, num lugar
simples, pobre, como a manjedoura
que servia o alimento aos animais.
A manjedoura, recordou Bento XVI,
hoje Papa emérito, na sua publicação ‘A infância de Jesus’, tornou-se o lugar onde se encontra Aquele que se faz alimento para nós, o

Pão da Vida, o verdadeiro alimento
de que necessitamos, que é Jesus
Cristo. Ele vem para nos ensinar,
com a própria vida, o que é o Amor
gratuito, capaz de perdoar sempre
e dar a vida por cada um de nós.
A verdadeira celebração do Natal
acontece, por isso, se eu deixar
que no meu coração possa, também, nascer Jesus, criando espaço
para O acolher e ser capaz de amar
sem limites.
Numa vinheta de banda desenhada
que circula por estes dias na internet, alguém se encanta com as co-

res do Natal, as luzes, o ambiente,
mas quando lhe perguntam se já
fez as pazes com a sua irmã, responde: ‘Não, porquê?’ Para vivermos o Natal precisamos deixar-nos
envolver por Ele. Não pelo ambiente comercial e visual exterior, mas
pela verdade e o amor que devem
reinar no nosso coração. Há uns
dias ouvia-se dizer, a propósito da
pandemia e das restrições sanitárias, que era preciso salvar o Natal. Tenhamos a noção de que, não
somos nós quem salvamos o Natal,
mas é o Natal que nos salva.

“Há uns dias ouvia-se dizer, a propósito da
pandemia e das restrições sanitárias, que era
preciso salvar o Natal. Tenhamos a noção de
que, não somos nós quem salvamos o Natal,
mas é o Natal que nos salva.”
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