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PATRIARCADO VAI FAZER A AVALIAÇÃO DO SÍNODO DIOCESANO

“MUNDO PRECISA REVIVER A MADRUGADA PASCAL”

Nas celebrações de Páscoa na Sé de Lisboa, o Cardeal-Patriarca partilhou exemplos de “abnegação” de
quem está na primeira linha de resposta à pandemia. D. Manuel Clemente apontou ainda que “o Cristo que
se manifestará” na JMJ Lisboa 2023 “é o mesmo que, ressuscitado, nos acompanha e impele”. pág.02
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Porquê a Cruz?

Benedita vai acolher um museu
dedicado a D. José Policarpo

Entrevista

A antiga escola primária de Frei Domingos, na Benedita, vai ser
convertida num museu dedicado ao falecido Cardeal-Patriarca
de Lisboa D. José Policarpo, que estudou neste local nos anos 40.
A vereadora da Cultura na Câmara Municipal de Alcobaça, Inês
Silva, explicou ao semanário ‘Região de Cister’ que aquela escola
“foi palco de muita história, entre elas, a infância do falecido Patriarca Emérito de Lisboa”. O espaço museológico pretende reunir
memórias da escola básica – alunos, professores, atividades com o
envolvimento da comunidade –, assim como do período em que D.
José Policarpo, natural da freguesia de Alvorninha, a frequentou.
“Naquele tempo, os alunos contactavam de forma muito próxima
com a comunidade e, por isso, a população vai contribuir para enriquecer o espólio do museu com memórias e objetos”, acrescentou,
sublinhando que este projeto “é uma ponte com o turismo religioso”
e o desejo da autarquia é que “avance assim que possível”.
Lusofonias | Tony Neves

Paixão e Páscoa em Angola

Destaque

DIOGO PAIVA BRANDÃO

Numa carta, o Cardeal-Patriarca de Lisboa anunciou que a diocese vai fazer, nos próximos meses, a avaliação do Sínodo
Diocesano e diz contar “muito” com “a colaboração de todos e de cada um”. pág.05
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“FALTA TUDO”
Missionário português
e pároco em Pemba,
Cabo Delgado, o padre
Ricardo Marques fala,
em entrevista ao Jornal
VOZ DA VERDADE,
da “tragédia humanitária”
que acontece em
Moçambique. “É
devastador”, diz. pág.06
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Tríduo Pascal, na Sé de Lisboa

JMJ LISBOA 2023: “UM SINAL MAGNÍFICO
DA RESSURREIÇÃO DE CRISTO”

No Domingo de Páscoa, o Cardeal-Patriarca de Lisboa apontou a Jornada Mundial da
Juventude (JMJ) Lisboa 2023 como “um sinal magnífico da ressurreição de Cristo, oferecido
pelos jovens dos cinco continentes a este mundo que a pandemia afetou”. Nas celebrações
do Tríduo Pascal, na Sé de Lisboa, D. Manuel Clemente elogiou a “abnegação” de quem
está na primeira linha de resposta à pandemia, e lembrou que a resposta de Deus “liga-se
à que nós próprios dermos ao que nos pede em Cristo, presente em quem sofre”.
texto por Filipe Teixeira; fotos por Diogo Paiva Brandão e Filipe Teixeira

“Não acharemos melhor resumo do
que seja a nossa vida pascal: Alcançar
a Cristo, que já nos alcançou. Com a
urgência que desperta e o testemunho que irradia”. Com esta síntese, o
Cardeal-Patriarca de Lisboa desafiava assim os cristãos, em Domingo de
Páscoa, 4 de abril, a deixarem-se ser
“compreendidos” por Deus, “na medida
em que nos abarca e envolve no último
gesto da sua misericórdia, fazendo-nos
viver a ressurreição do seu Filho”.
Na Sé Patriarcal, que abriu portas à presença dos fiéis – contrastando com a
Páscoa do ano passado, em que, devido
à pandemia, as celebrações da Semana Santa decorreram sem a presença de
fiéis –, o Cardeal-Patriarca refletiu sobre
o “movimento”, descrito no Evangelho
de Domingo de Páscoa da Ressurreição
do Senhor, com Maria Madalena a ir ao
sepulcro e ter ido a “correr” ter com Pedro e o outro discípulo. “Tudo o que se

refere a Cristo é movimento”, assegurou
D. Manuel Clemente, sublinhando o
tempo que se segue de preparação da
Jornada Mundial da Juventude que Lisboa vai receber daqui a dois anos. “É este
movimento que nos ressuscita agora, com
uma pressa de alma que nada tem a ver
com precipitações mundanas. Por isso o
Papa Francisco me disse o que disse, a
propósito da Jornada Mundial da Juventude a realizar em Lisboa: Como Maria a
caminho da casa de Isabel, iremos ‘apressadamente, mas não ansiosamente’”, lembrou o Cardeal-Patriarca de Lisboa, reconhecendo que “já não falta muito tempo
para realizar a Jornada, com tudo o que há
a fazer”. “Com as muitas ações em curso
e o número crescente dos nelas envolvidos, transporta-nos aquela ‘pressa no
ar’ que o seu hino vai cantando em sucessivas línguas. Mas sem precipitação,
porque o Cristo que se manifestará em
tão grande encontro é o mesmo que,

ressuscitado, nos acompanha e impele.
Assim será a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, no verão de 2023:
Um sinal magnífico da ressurreição de
Cristo, oferecido pelos jovens dos cinco
continentes a este mundo que a pandemia afetou. O mundo que precisa de
reviver a madrugada pascal”, concluiu
D. Manuel Clemente, na homilia de
Domingo de Páscoa, na Sé de Lisboa.

“Sinais surpreendentes”

Horas antes, na Vigília Pascal, o Cardeal-Patriarca afirmou ter recebido testemunhos de “abnegação, de pessoas que nos
mais diversos setores serviram realmente
os outros, no que à saúde, à companhia, ao
trabalho e à sobrevivência diz respeito”, e
foram, assim, sinal da presença de Cristo Ressuscitado no mundo. “Os que mais
me impressionaram, também em linguagem crente, foram os que persistiram em
fazê-lo, mesmo sem nada ou quase nada

de seu, quanto a possibilidades e meios,
técnicos ou outros. Foram pelo coração e
a vida reapareceu”, salientou. “Isto mesmo sucedeu nas comunidades cristãs,
quer pelo esforço e criatividade dos seus
ministros, quer por múltiplas iniciativas
dos crentes, por si ou associados com
outros, nas organizações sociocaritativas
ou criadas ‘ad hoc’ e com especial protagonismo juvenil. Partiram realmente
para a Galileia dos outros, assim mesmo
‘vendo’ o Ressuscitado nos surpreendentes sinais da sua presença”, sublinhou o
Cardeal-Patriarca.
Na sua intervenção, na noite de dia 3 de
abril, D. Manuel Clemente partilhou
ainda o testemunho de uma profissional
de saúde que trabalhou “num hospital
em sobrecarga e no pico da pandemia”.
“Mais uma vez partiu de casa, pouco fiada nas suas forças para tão grande desafio. Relatando o que aconteceu nesse dia,
transmite-nos três surpresas, quase parábolas do Ressuscitado, que assim mesmo
encontrou em quem serviu: «Continuei a
atender doentes e eis que um deles, um
jovem com uma máscara na cara, ao despedir-se de mim, diz: ‘Nos tempos que
correm, não posso deixar de agradecer a
sua amabilidade, a total disponibilidade
com que me atendeu. Sabe, não está a
ver, mas estou a sorrir para si’ […] Logo
a seguir, atendo uma senhora com oitenta anos. Tinha vindo sozinha porque não tinha ninguém com ela. Ao
sair, vira-se para mim e diz: ‘Vou rezar
por si. Deus a proteja e guarde. Rezo
por todos, mas agora especialmente
por si, para que mantenha essa calma
que consegue transmitir’. Passado pouco tempo, surge uma jovem com uma
máscara amarela onde estava desenhado um enorme sorriso vermelho. Ao dar
de caras com ela, assustei-me. Ela reparou e disse: ‘Não se assuste. Este sorriso
é para si’»”, contou. “Não nos pareçam
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coisas pequenas, indistintas quase. São,
isso sim, manifestação segura da realidade pascal. Estou certo de que este
ano difícil evidenciou muitas ‘visões’ do
Ressuscitado, a quem esteve atento aos
outros e através deles experimentou a
sua presença viva e vivificante”, garantiu o Cardeal-Patriarca de Lisboa.

“Verdade com que
nos atrai e abrange”

Na Sexta-feira Santa, 2 de abril, no dia
em que os cristãos são convidados a adorar a Cruz do Senhor, D. Manuel Clemente apontou a crucifixão de Jesus, que
teve “tudo para ser rapidamente esquecida”, como um acontecimento que se impôs. “Não passaram muitos anos até Paulo exclamar que toda a sua glória estava
ali, definindo-se a si mesmo com a cruz:
‘Quanto a mim, de nada me quero gloriar, a não ser na cruz de Nosso Senhor
Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo’”,
observou o Cardeal-Patriarca, deixando
o alerta para que este acontecimento “não
nos pareça pouco, ou uma referência ocasional”. “Atendido, porque venceu a morte; mas não dispensado de a sofrer assim,
para nos acompanhar e salvar na cruz da
vida, de cada um e de todos. Estamos no
cerne do realismo cristão, mas não chegaríamos aqui só por nós, mais atreitos
que somos a fugir do que a permanecer,
quando a vida dói”, salientou.
Na homilia desta Sexta-feira Santa,
D. Manuel Clemente salientou ainda a
“espantosa coincidência” que a Paixão de
Cristo mostra entre o “que nela vemos
com o que somos realmente, como humanidade sofrida e esperançosa”. “Aquela objetividade total, onde se figurou o
drama humano, de qualquer espaço ou
tempo, atrai-nos a mente e o coração e
não nos deixa sair de ao pé da cruz, que
assim mesmo nos salva. É deste modo
que Cristo reina em nós, pela verdade
com que nos atrai e abrange. E assim nos
podemos interpretar, a nós e ao próprio

CELEBRAÇÕES TIVERAM TRANSMISSÃO ONLINE
Todas as celebrações da Semana Santa, na Sé de Lisboa, foram transmitidas
em direto, através do site e redes sociais do Patriarcado de Lisboa. As
homilias das celebrações podem ser lidas em www.patriarcado-lisboa.pt.

mundo, no quinhão que a todos toca de
dor e de esperança”, prosseguiu.
No final da homilia da celebração da Paixão do Senhor, na Sé, o Cardeal-Patriarca
pediu a atenção dos fiéis aos “clamores”
de quem “pede de comer e de beber”,
“acolhimento ou agasalho” ou de quem
“clama do hospital ou da prisão”. “Demos
a cada um destes clamores o sentido que
deva ter, mas não lhes reduzamos a importância essencial e determinante. São
as fronteiras inclusivas do Reino de Cristo e só dentro delas nos podemos manter
como realmente seus”, sublinhou. “Sabemos bem que Deus ouve. Mas a sua resposta liga-se à que nós próprios dermos
ao que nos pede em Cristo, presente em
quem sofre”, assinalou.

“Só com os outros”

Na Missa da Ceia do Senhor, no final da
tarde de Quinta-feira Santa, 1 de abril,
D. Manuel Clemente começou por referir que “a insistência de Jesus em lavar os
pés a Pedro revela o modo como o próprio Deus nos serve, para nos ensinar a

fazer assim e só assim”. Porém, “a resistência de Pedro é a mesma que mantemos quanto a reconhecer como Deus
é e não como O imaginamos, ou nos
projetamos. Grande alienação, de facto, que nos alheia da verdade de Deus,
dos outros e de nós próprios”, considerou o Cardeal-Patriarca. “Humildade e
verdade são irmãs gémeas e nunca vai
uma sem a outra. A humildade mantém-nos na verdade. A nossa verdade,
de sermos realmente pequenos, frágeis e
insuficientes – e nem precisaríamos que
a atual pandemia o lembrasse”, reforçou.
Nesta primeira celebração do Tríduo
Pascal, D. Manuel Clemente referiu-se aos “tempos difíceis que vivemos” e
salientou a importância de “manter” os
bons exemplos de “realização feliz de
muitos que servem, cuidam e realmente
se interessam pelo bem dos outros”, mesmo “depois de vencida a pandemia, para
a continuarmos a exercitar em relação a
tudo quanto falta e é tamanho, rumo a
um mundo mais fraterno, solidário e inclusivo”. “Importante será reconhecermos

que só com os outros e para os outros seremos inteiramente nós, na humildade e
no serviço”, apontou.
No início da noite de Quinta-Feira Santa, o Cardeal-Patriarca destacou as palavras finais do episódio do ‘Lava-Pés’, para
apontar a “escuta atenta da Palavra de
Deus e a celebração sacramental autêntica” como formas de aprender “a ser como
Cristo no mundo”. “Farão de nós ‘cristãos’
substantivos e não adjetivados apenas. Na
leitura que escutámos há pouco, poucas
frases bastaram para São Paulo transmitir aos coríntios o gesto e o significado da
Eucaristia. Os símbolos dispensam acrescentos que distraiam, como a caridade
vale sem mais e só por si”, frisou.
Por fim, D. Manuel Clemente apelou a
que não se “ofusque” a humildade divina
“com nada que a iluda”. “Guardemos a
autenticidade litúrgica dos primeiros séculos cristãos, como quis o Concílio que
recebemos, gratos e convictos. (...) Não
atrasemos a nossa rendição ao essencial,
não demoremos em estar no mundo, servidores e essenciais também”, concluiu.

MISSA CRISMAL | PÓS-PANDEMIA TERÁ DE SER UM TEMPO “DE TODOS PARA TODOS”
Neste ano, para a Missa Crismal, devido às restrições causadas pela pandemia, foram convocados apenas os cónegos
não jubilados e os membros do Conselho Presbiteral. Na
Sé de Lisboa, o Cardeal-Patriarca, dirigindo-se especialmente aos sacerdotes, agradeceu os “muitos exemplos de
solidariedade que sacerdotes, instituições e comunidades
cristãs deram e continuam a dar” no combate à pandemia,
e considerou que o que “há de vir” após a pandemia “terá
de ser certamente mais capaz, de todos para todos”. “O
mundo global só sobreviverá assim”, assegurou. “Com Jesus, pensaremos noutro modo de sermos sociedade, outro

modo de viver e conviver, não só na quantidade que baste,
mas sobretudo na qualidade que humanize. Mais justos,
dando a cada um o que lhe é devido. Mais comedidos,
para não faltar a ninguém. Mais educados, para fruir sem
desgaste e consumir sem desperdício. Porque, na verdade,
nada em nós começa e nada em nós acaba”, sublinhou.
Por fim, referindo-se ainda à última etapa da receção
sistemática da Constituição Sinodal de Lisboa, dedicada
à caridade, D. Manuel Clemente incentivou a prosseguir,
“para que o ano da graça anunciado na sinagoga de Nazaré, continue agora e com renovado empenho”.
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Isilda Pegado

Porquê a Cruz?
1. Faleceu no passado Domingo de Páscoa o
Presidente da Câmara Municipal de Viseu.
Almeida Henriques era daquelas pessoas
com quem não é possível ficar indiferente,
depois de nos termos cruzado a nível político
e cívico. Não me traz aqui os atributos deste
político que sobejamente já foram enunciados pela imprensa.
2. Mas sim, um concreto confronto ideológico que Almeida Henriques soube travar, por
virtude de um símbolo religioso – A Cruz de
Cristo – que orgulhosamente mantinha na
parede do Salão Nobre da Câmara Municipal e que é uma lição de Política.
Tal Cruz, tinha sido muito contestada atento
o argumento de que o Estado é laico e por
isso, não admitiria símbolos religiosos no
espaço público, como seja o São Nobre da
Câmara. Nestes quase 8 anos de mandato
Almeida Henriques foi questionado, foi intimidado, foi atacado publicamente por man-

ter no Salão Nobre da Câmara Municipal de
Viseu, na parede central, por de trás da mesa
da Presidência, a Cruz de Cristo.
3. Nunca vergou a tais pressões do “politicamente correto” e das confusas “questões ideológicas” que negam a identidade de um Povo.
Almeida Henriques, olhava aquela Cruz com
o respeito que tinha para com todos os seus
munícipes. O respeito por quem ali tinha colocado aquela Cruz e, mais, o respeito pela
história que aquela Cruz trazia consigo.
4. Segundo nos contou, a Cruz de Cristo foi
trazida pelos homens de Viseu que combateram na Batalha de La Lys, na I Guerra
Mundial. Os homens de Viseu regressaram,
acompanhados desta Cruz de Cristo, porque
na sua convicção os tinha protegido em tão
sangrenta e devastadora Guerra.
Durante anos essa Cruz “andou nas casas” daqueles combatentes da Guerra que
a guardavam religiosamente. Porém, com
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Paixão e Páscoa em Angola
Os últimos dias foram marcantes para Angola. No
melhor e no pior. Olhando primeiro o lado bom
da história, Angola ficou positivamente marcada
por uma Assembleia Plenária dos Bispos Católicos (24.02 a 1.3.2021). Realizada no Santuário
emblemático de Nossa Senhora da Muxíma, nas
margens do Rio Kuanza, esta Reunião reflectiu,
decidiu e publicou uma ‘Mensagem Pastoral sobre o momento actual’ que mostra que a Igreja
Católica partilha o dia a dia do povo e, por isso,
com lucidez faz a análise do que vai acontecendo, elogiando o bom e denunciando o que
prejudica a vida das populações, sobretudo as
mais pobres e abandonadas. ‘Angola, Casa de
Paz, Liberdade e Fraternidade’ é o título deste
documento da CEAST que vale a pena ler e dele
tirar as conclusões e recomendações dos Bispos.
Olhando ainda o lado bom, fiquei muito feliz
com a nomeação de D. Joaquim Tyombe para
o Uíge, sendo ele o primeiro Bispo oriundo da
etnia Nyaneka-Humbi. Também é bom ouvir
que Angola terá, num futuro próximo, diversas
novas Dioceses.
Mas… a 18 de março, véspera da festa de S.
José, celebraram-se dois tristes funerais em
Angola. Dois missionários estrangeiros foram
barbaramente mortos, nas periferias de Luanda
e do Huambo. A 7 de março, o P. Manuel Veiga,
Missionário Xaveriano de Yarumal, colombiano
de 36 anos, foi morto a golpes de faca, em Viana,
cidade satélite da capital, quando estacionava o

carro. Uma semana mais tarde, o P. César Sacramento, Claretiano de S. Tomé e Príncipe, foi morto a tiro, nas imediações da cidade do Huambo, durante uma tentativa de assalto. Tinha 43
anos. Pelos nomes, ambos podiam ser lusófonos, mas não eram. Pelo estatuto de ‘missionários estrangeiros’, ambos podiam ser europeus
ou da América do Norte, mas não: um africano
e outro latino americano. Ambos seriam vítimas
da instabilidade social que o país atravessa, por
muitas razões que os Bispos bem explicam na
Mensagem Pastoral que aponta caminhos novos
para este país a quem, recentemente (não falo
de causas mais antigas) a guerra, a corrupção
e a pandemia roubaram futuro às populações
mais fragilizadas.
As palavras de abertura de D. Filomeno Vieira
Dias, Presidente da CEAST, explicaram logo para
onde apontariam os tiros desta Assembleia: a solidariedade para com as vítimas da pandemia e o
apoio e apreço a quem luta contra ela; uma Igreja
serva dos pobres e comprometida com eles no
combate à pobreza e fome; a necessidade de uma
convivência social mais sã que assegure a paz e a
reconciliação nacional; a urgência da cultura do
encontro que permite a cada angolano abraçar
qualquer outro angolano como irmão.
Em onze pontos, os Bispos mostram a sua análise
sobre o momento que os angolanos vivem, com
luzes e sombras, denunciando males e propondo
caminhos de solução para os muitos problemas
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a idade, iam sendo cada vez menos os ex-combatentes vivos.
Até que, os últimos destes homens de Viseu,
pediram ao então Presidente da Câmara que
recebesse a Cruz de Cristo e, se possível a colocasse num local visível, como sinal da entrega e serviço prestado pelos homens de Viseu
e da protecção que tinham recebido daquela
Cruz que os trouxera sãos e salvos à casa, a
Viseu. O que foi aceite e cumprido há cerca
de 80 anos. E desde então, a Cruz de Cristo
manteve-se no Salão Nobre da Câmara.
5. Almeida Henriques contava com todo o
gosto esta história dos homens de Viseu que
combateram na I Guerra Mundial e de como
se bateria sempre para que aquele símbolo
fosse público, respeitado e honrado!
Com a sua boa disposição, dizia – “Só um
Tribunal me pode obrigar a tirar a Cruz, mas
até nesse, defenderei com os melhores Juristas
do País a Cruz de Cristo no Salão Nobre”.
Era um político com Valores e que na política
fazia valer os Valores do Povo que escutava,
respeitava e servia.
6. A Política de cada dia, de todos os dias,
não se fez só em Lisboa. Aliás, a política em
que asfixiam a vida do povo. Para tal análise, servem-se dos relatórios das Dioceses e da vida quotidiana dos angolanos. Assim, afirmam: ‘continua
a agudizar-se a situação social do país, com níveis
elevados de pobreza, fome, desemprego, perda
acentuada do poder de compra e encerramento
de empresas’. Também as chuvas faltam ou são
irregulares, o que torna necessário um urgente
‘plano de contingência’ para combater a fome e
apoiar as pessoas deslocadas por causa da seca.
É preciso investir mais numa ‘segurança social’
que funcione em todo o país, defendendo os
trabalhadores e os pobres. Há uma degradação
do discurso político que põe em perigo a unidade nacional, a reconciliação, a justiça e a paz.
As ‘assimetrias entre as populações peri-urbanas
e as urbanas, as do campo e as das grandes cidades, as do leste e as do litoral’ estão cada vez
mais agudas, o que torna urgente fazer algo para
‘ultrapassar este escândalo’.
Os Bispos fazem denúncias claras de acontecimentos inadmissíveis num Estado democrático quando ‘deploram e condenam os actos de
violência que resultaram em mortes e violações

Viseu, Faro, Braga, Coimbra, … e a de todos os concelhos ou freguesias, é muito mais
conforme à vida das pessoas e dos valores,
do que a que se faz no Terreiro do Paço ou
em S. Bento. Servir uma Autarquia, um povo
concreto, com rostos e nomes, é por certo a
“maior das caridades” como dizia o Papa S.
João Paulo II.
7. É bom viver, conhecer e reconhecer quem
serve um povo e a sua história. Quem não
nega a Memória dos Tempos e das Pessoas.
Enche o coração e comove, pensar nestas
pequenas/Grandes histórias que atravessam
os tempos e tornam presentes os feitos dos
homens e a Presença de Cristo na Sociedade
e na Vida de cada um.
ARQUIVO JORNAL DO CENTRO
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clamorosas e incompreensíveis dos direitos humanos na vila de Cafunfo’.
As perspetivas de ecologia integral também estão presentes no Comunicado Final onde está
escrito de forma clara: ‘Com grande e grave
preocupação assiste-se a uma corrida desenfreada pela exploração de hidro-carbonetos em
áreas sensíveis como parques e reservas naturais, colocando em risco a biodiversidade e a
sobrevivência das populações’. Na Mensagem,
os Bispos afirmam ainda: ‘encorajamos todos os
angolanos de boa vontade a resistirem contra
a continuação da destruição da natureza, sob
pena de comprometermos gravemente a vida
dos nossos descendentes’.
Assim, com lucidez, coragem e compromisso, a
Igreja quer que se defendam os interesses comuns da Nação, que se giram bem as diferenças,
se incentive o diálogo e se erga ‘Angola como
casa da Fraternidade’.
Que estes tempos de paixão conduzam à Páscoa
da Ressurreição. Santa Páscoa.
Tony Neves, em Roma

Envio da Renúncia Quaresmal

Lisboa /05

Termina neste Domingo II da Páscoa, 11 de abril, o prazo para envio do valor da Renúncia
Quaresmal para o Patriarcado de Lisboa (IBAN: PT50003300004544795746905),
que este ano vai ser dirigido à Cáritas Diocesana de Lisboa, de forma a que
a instituição possa continuar a socorrer os mais vulneráveis

Cardeal-Patriarca escreve carta e apela à colaboração

Cristãos de Lisboa convidados a avaliar o Sínodo Diocesano
O Cardeal-Patriarca de Lisboa anunciou que a diocese vai fazer, nos próximos meses, a avaliação do Sínodo Diocesano.
Numa carta, D. Manuel Clemente diz que conta “muito” com “a colaboração de todos e de cada um”.
“O Tempo Pascal no Patriarcado será
particularmente dedicado à avaliação do
Sínodo Diocesano, realidade por nós vivida desde 2014. Um caminho relativamente longo, que empreendemos para
pôr em prática o grande programa pastoral proposto à Igreja pelo Papa Francisco na exortação apostólica Evangelii
Gaudium (A Alegria do Evangelho), de
24 de novembro de 2013”, refere a carta do Cardeal-Patriarca, dirigida, dia 8
de abril, “aos caríssimos sacerdotes, diáconos, consagrados e fiéis leigos do Patriarcado de Lisboa” e publicada no site
da diocese (www.patriarcado-lisboa.pt).
A missiva recorda as “cinco etapas de
PREPARAÇÃO, em que centenas de
grupos sinodais, envolvendo cerca de
vinte mil diocesanos, estudaram os cinco
capítulos da exortação apostólica e enviaram conclusões para o secretariado entretanto constituído”, bem como “a REALIZAÇÃO ou CELEBRAÇÃO, em
novembro/dezembro de 2016, da assembleia sinodal, da qual saiu a Constituição

Sinodal de Lisboa”. “De então para cá, dedicámos quatro anos à RECEÇÃO sistemática da Constituição Sinodal de Lisboa, em torno de quatro números axiais,
escolhidos pelas vigararias: Número 38:
Fazer da Palavra de Deus o lugar onde
nasce a fé. Número 46: Viver a liturgia
como lugar de encontro (com Deus e
a comunidade). Número 53: Sair com

Comunidade Emanuel

IDFC

Mosteiro de São Vicente de Fora

Dia da Saúde

‘Chamados à Liberdade’ é o tema do Fórum
da Comunidade Emanuel, que decorre online
a 17 e 18 de abril e tem como conferencista
principal o padre Marc Timmermans, professor de teologia moral e membro da Emmanuel
Priest Band. Do programa, destaque para uma
palestra sobre a eutanásia.“O que é a liberdade
cristã? Como podemos exercer a liberdade?
Quais são os obstáculos à liberdade? Além de
três conferências principais, teremos ateliês sobre alguns temas como a eutanásia, livres para
escolher, e o que é a Comunidade Emanuel.
Haverá ainda tempos de oração e louvor, adoração e eucaristia”, refere uma nota.
Inscrições:
www.comunidade-emanuel.pt/forum

O Instituto Diocesano da Formação Cristã
(IDFC) está a aceitar inscrições, até dia 18 de
abril, para o curso em regime e-learning ‘À descoberta da Bíblia - Uma introdução à Sagrada
Escritura’, que teve início a 18 de março. Esta
formação visa “proporcionar uma formação
elementar sobre a Sagrada Escritura”. “Nele
poderá encontrar resposta a perguntas básicas
como: quem escreveu a Bíblia? Por que razão
este livro é tão importante para a humanidade? Quais os livros que a compõem e quando
foram escritos?”, salienta um comunicado, referindo ser possível “experimentar as primeiras
três Unidades” de forma gratuita.
Informações: 918298087 ou
cfd.moodle@patriarcado-lisboa.pt

O Mosteiro de São Vicente de Fora, em
Lisboa, reabriu ao público no passado dia
6 de abril, e tem já a primeira Visita Geral
programada para o dia 25 de abril, às 10h30.
“Vem descobrir a história do Mosteiro, de
quem aqui viveu, e o património que aqui
se encontra. O Mosteiro de São Vicente de
Fora é um ícone da paisagem lisboeta. Faz
parte da história da cidade e é símbolo do
poder real de diferentes dinastias reinantes
em Portugal”, assinala a organização. Com
uma duração aproximada de 90 minutos, a
Visita Geral requer inscrição obrigatória e
um máximo de cinco participantes.
Informações:
www.mosteirodesaovicentedefora.com

A Pastoral da Saúde do Patriarcado de
Lisboa vai celebrar o Dia Diocesano da
Saúde a 22 de abril, com um webencontro, às 21h15, sobre ‘A Pastoral da Saúde
nas comunidades cristãs’. Este evento online é aberto a todos, mas particularmente
dirigido aos agentes de pastoral social e da
saúde, bem como a profissionais da saúde,
idosos, doentes e familiares, e terá os temas ‘Pastoral da Saúde: missão e desafios?’,
‘Contributos dos profissionais para a pastoral da saúde na paróquia’, e ‘Pastoral da
Saúde numa paróquia urbana: testemunho’.
Na abertura, o Cardeal-Patriarca, D. Manuel Clemente, vai falar sobre ‘Pastoral da
Saúde: um mandato do Senhor’.

Fórum reflete sobre
liberdade

Cristo ao encontro de todas as periferias sociais e geográficas. E também o
Número 60, transversal a todos os outros: Fazer da Igreja uma rede de relações fraternas, na corresponsabilidade
comunitária”, recorda o texto.
D. Manuel Clemente apela, por isso,
à participação de todos os cristãos na
avaliação “sobre este caminho de sete

anos”. “Dessa avaliação sobressairá o
que melhor resultou e mais precisa de
ser continuado, para que a nossa Igreja de Lisboa cresça em louvor, caridade
e missão. A assembleia final de avaliação acontecerá a 18 e 19 de junho. Mas
será fruto do que fizermos até lá. Conto muito com a colaboração de todos e
de cada um!”, termina a carta.

AVALIAÇÃO ONLINE
A PARTIR DO DIA 27
São quatro as etapas do processo de avaliação da receção do Sínodo Diocesano, segundo um documento que
acompanha a carta do Cardeal-Patriarca. Na primeira etapa é pedido às comunidades cristãs “oração e reflexão
acerca do caminho percorrido”. No dia 27 de abril vai
ser disponibilizado um inquérito online, de respostas fechadas, para ser preenchido individualmente. “Com base
neste inquérito produzir-se-á um relatório com uma síntese da caminhada percorrida ao longo dos quatro anos
de receção sinodal”, refere o documento explicativo do
processo. A 18 e 19 de junho tem então lugar a Assembleia Diocesana de Avaliação, no Centro Diocesano de Espiritualidade do Turcifal, de onde sairá o Documento final.

O convite a
descobrir a Bíblia

Reaberto ao público
e visita agendada

‘Pastoral da Saúde nas
comunidades cristãs’

Domingo, 11 de abril de 2021
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Padre Ricardo Marques, missionário português e pároco em Pemba, Cabo Delgado

“ISTO É UMA TRAGÉDIA HUMANITÁRIA”
“Uma tragédia”. É desta forma que o padre Ricardo Marques, sacerdote português que é pároco
em Pemba, qualifica o que está a acontecer na província de Cabo Delgado, em Moçambique.
Em entrevista ao Jornal VOZ DA VERDADE, a partir deste país africano, via chamada através
do WhatsApp, este missionário da Boa Nova diz mesmo que “falta tudo” a esta população e
destaca o papel da Igreja no conflito: “ser voz das vítimas e acolher e socorrer as pessoas”.
entrevista por Diogo Paiva Brandão; fotos do arquivo do padre Ricardo Marques
O que está a acontecer em Cabo
Delgado?
Desde 2017, tem havido ataques de
jihadistas islâmicos. Para nos situarmos: Cabo Delgado é a província norte
de Moçambique, que faz fronteira com
a Tanzânia, e a sua área é igual ou superior a Portugal. Esta província, apesar de ser uma das mais pobres de Moçambique, é rica em muita coisa, como
pedras preciosas. A norte, há também
bolsas de gás – segundo dizem os entendidos, é das maiores bolsas de gás
que existe em África. Portanto, estamos
a falar de uma zona junto à fronteira
com a Tanzânia. A par disto, tem também reservas de petróleo. É justamente nessa área, na área norte, que desde
2017 se têm verificado ataques com cariz de jihadismo islâmico. Estes ataques
estendem-se desde Palma, na região
norte, até a zona de Macomia, a 200
quilómetros de Pemba. E têm sido vários os ataques, dos quais o último, em
Palma, foi agora mais falado nas televisões e foi muito devastador.

PERFIL
Sacerdote dos Missionários
da Boa Nova, o padre Ricardo
Marques, de 43 anos, é pároco
de Maria Auxiliadora, na Diocese
de Pemba, capital da província
de Cabo Delgado, em Moçambique, desde dezembro de 2015.
“África era um sonho. Sempre
tive um encanto por África,
desde que comecei a fazer discernimento vocacional. Após
uma experiência, em 2009, em
Nampula, fiquei encantado e
sempre com esse desejo de voltar a Moçambique. Deus deu-me a graça de concretizar essa
paixão, com a vocação sacerdotal e a missão ‘ad gentes’”,
refere o sacerdote português,
que é natural de Santarém e
foi ordenado em 2014.

Desde outubro, em toda esta área, estes
ataques têm causado muito transtorno na
população, que já de si era pobre. Perante
estes ataques, as populações têm que fugir – estamos a falar de mais de 700 mil
deslocados em toda a província, estamos
a falar de mais de seis mil mortos, pelos
números que se vão sabendo, e muitas
pessoas encontram-se desaparecidas ou
em fuga…
Qual tem sido o papel da Igreja no conflito e de que forma tem estado ao lado
da população?
A Igreja tem tido dois papéis que eu considero muito importantes: temos tentado
ser uma voz profética, a voz das vítimas,
porque percebemos muita dificuldade
por parte das autoridades em lidar com
esta situação. Estou convencido que este
problema não é um problema só de Moçambique, é um problema internacional,
que está ligado a outros países, e até se
fala, inclusivamente, do Estado Islâmico.
Este é um problema sério, as forças de segurança tentam reagir, mas não têm nem

meios, nem formação para fazê-lo sozinhas, e o Governo tem sido extremamente passivo, no meu entender, face a esta
situação. Portanto, a Igreja procura ser
esta voz profética, porque o povo é que
está a sofrer. Ficaram muito conhecidas
as declarações do senhor bispo D. Luiz
Fernando Lisboa [Bispo de Pemba até
fevereiro passado], que muito mexeram
com a comunidade internacional. Graças
à voz da Igreja, este assunto é conhecido
em todo mundo.
Por outro lado, tentamos acolher e socorrer as pessoas. Ainda agora estamos
justamente a receber os deslocados de
Palma, que estão aqui com a Cáritas e
com outras organizações nacionais. Tentamos socorrer com aquilo que é possível.
Primeiro, acolhendo, e depois também
dando comida, acompanhamento psicossocial, tudo o que está ao nosso alcance.
Tentamos colaborar com as autoridades,
para que estas pessoas sejam socorridas e
tenham, tanto quanto possível, as suas vidas refeitas. Neste momento, isto é uma
tragédia humanitária. Uma tragédia…

O caminho de reconciliação vai ser
longo…
Vai ser longo e difícil. Na história de
Moçambique, houve o conflito entre
duas partes perfeitamente identificadas, a Renamo [Resistência Nacional
Moçambicana] e a Frelimo [Frente de
Libertação de Moçambique] e a Igreja
desempenhou, aí, um papel muito forte
na reconciliação entre as duas partes. O
problema agora é que estamos a falar de
uma parte que não se conhece, porque
se trata de jihadismo islâmico. Aqui,
em Pemba, e em Cabo Delgado, a religião maioritária é justamente o islamismo, e as relações do Islão, propriamente
dito, com a Igreja Católica sempre foram pacíficas. Não tem havido nenhum
problema, até agora... Atualmente, estamos a falar de um grupo organizado, possivelmente ligado ao Estado
Islâmico, com cariz fundamentalista
islâmico, que não admite diálogo com
ninguém. A Igreja, obviamente, na sua
quota parte, desempenha os esforços
que são possíveis, no sentido desta reconciliação. Temos trabalhado pela paz
com os representantes reconhecidos do
dito conselho islâmico e de outras organizações religiosas. Nisso, temos tido
ações em comum, mas o passo seguinte
é mais difícil, porque é dialogar com alguém cujo rosto não é conhecido.
A Diocese de Pemba mudou muito
recentemente de bispo, tendo saído
D. Luiz Fernando Lisboa que, como
já referiu, teve um papel muito importante na mediatização dos ataques.
Sim, o anterior bispo teve um papel
preponderante. A palavra de D. Luiz
foi a voz profética para a chamada de
atenção para esta realidade. Cabo Delgado tem sido palco de constantes violações dos direitos humanos. Não é
só de agora, é de há muito tempo. D.
Luiz sempre foi este pastor próximo e
sempre foi a voz profética no sentido
de denunciar estas injustiças. É verdade que mudámos de pastor [o Papa
Francisco nomeou D. António Juliasse
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“AS PESSOAS PRECISAM DE TUDO”
Quais as principais carências da população e o que nós, portugueses, podemos
fazer para ajudar?
Falta tudo… as pessoas precisam de tudo, mas roupa e comida são o mais urgente.
As pessoas podem ajudar com donativos, que é imediato. A Diocese de Pemba lançou
uma campanha, chamada ‘Juntos por Cabo Delgado’,
com a publicação de uns vídeos que também tiveram
eco em Portugal. Ou então, podem também contribuir
através de nós, Missionários de Boa Nova, que também
temos sede em Lisboa, porque há quem goste de ter
uma congregação religiosa ligada a este assunto. Quem
quiser, pode contribuir e nós agradecemos muito. Aquilo que for possível.
Informações: https://missionarios.boanova.pt/
partir/mocambique/pemba

Crianças apoiadas pela paróquia de Maria Auxiliadora, em Pemba

CARDEAL-PATRIARCA APELA
À “SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL”
O Cardeal-Patriarca de Lisboa manifestou “muita tristeza” pelo conflito e crise humanitária
em Pemba, no norte de Moçambique, e deixou um apelo à “solidariedade internacional”,
porque as autoridades locais “só por si não conseguem resolver”. “É um problema trágico,
que dura há tanto tempo e não tem nenhuma razão de ser”, referiu D. Manuel Clemente,
aos jornalistas, antes da celebração de Domingo de Páscoa, na Sé de Lisboa.

Ferreira Sandramo, Bispo Auxiliar de
Maputo, como administrador apostólico de Pemba], e temos um administrador apostólico, mas a linha da Igreja é
sempre a mesma: temos de ser esta voz
profética e estar ao lado dos que mais
necessitam. Mesmo tendo mudado a
liderança, o espírito da Igreja continua.
É isso que estamos a seguir.
De que forma pode apresentar a sua
paróquia e a colaboração que tem
prestado aos deslocados?
A paróquia de Maria Auxiliadora situa-se na capital, Pemba, e é a maior
paróquia desta cidade – não é a maior
paróquia da diocese. Fazemos muito
a ação social, porque entendemos que
a evangelização parte da Palavra de
Deus, da escuta da Palavra de Deus,
mas tem que ir muito ao campo social.

Aqui, o ambiente foi sempre muito
complexo, tanto a nível social, político,
económico. Basta dizer, por exemplo,
que as pessoas aqui são muito pobres
e vivem com menos de dois dólares
por dia, o que dá para ter uma ideia da
carência. Nós tentamos levar este testemunho de fé na ressurreição de Jesus, levar uma luz de esperança a estas
pessoas, e isso traduz-se com a nossa
presença, com o nosso testemunho,
e, tanto quanto é possível, com estas
ações ao nível caritativo, acolhendo as
pessoas, escutando-as. Temos vários
grupos de apoio psicossocial, que estão justamente a acompanhar estas famílias deslocadas. São traumas que estamos a ouvir. Tentamos ter uma ação
tão abrangente quanto possível, de
modo a levar algum conforto àqueles
que mais precisam.

Como a sua comunidade viveu a Páscoa?
Nós estamos marcados pela guerra e estamos também marcados pelo coronavírus
– embora aqui os números de covid não
sejam tão fortes como na Europa. Mesmo com restrições, nós temos otimizado
com as pessoas de forma a que elas possam rezar e manifestar a sua fé. Foi isso
que fizemos e, na impossibilidade do culto público – o Governo exigiu que as igrejas fechassem os espaços de culto –, em
todas as paróquias organizou-se oração
em família. As pessoas reuniam-se em família e nós socorremo-nos dos meios de
comunicação, como o WhatsApp e o Facebook, para que as pessoas pudessem ter
Eucaristia. Nesta Páscoa, organizámos a
Semana Santa com a diocese e conseguimos transmitir todas as celebrações e, de
alguma forma, envolver as pessoas, dentro
das limitações que temos.
Este tempo é um tempo difícil, como é
para todo mundo por causa do coronavírus, mas estamos a fazer um grande
esforço para nos readaptar, para nos recriar e, na verdade, nós não parámos a
nossa pastoral, mantivemos a assistência
aos doentes, continuamos a distribuir a
comunhão aos doentes, continuamos a
assistir os deslocados, embora respeitando aquilo que são as limitações impostas
pela pandemia.
Na Mensagem Urbi et Orbi, no Domingo de Páscoa, o Papa Francisco dis-

se ser “escandaloso que em plena pandemia não cessem as guerras”. Como
viu estas palavras do Santo Padre?
É sempre escandaloso. Na verdade, nós
temos sido testemunhas de que o Papa
tem tido uma palavra muito forte nesse
aspeto e também sobre Cabo Delgado.
Uma última pergunta, muito pessoal:
já pensou desistir? Fazer as malas e regressar a Portugal?
Essa pergunta já me tem sido feita por
outras pessoas... Eu entendo a dimensão
do pastor junto do seu povo. O meu lugar,
neste momento, é aqui. No futuro, se o
superior dos Missionários da Boa Nova o
entender, por obediência, posso eventualmente ser transferido. Mas por minha
vontade…
Eu entendo muito a missão da Igreja
junto do povo, principalmente num momento mais difícil. Eu estou confortável.
É de risco? Sim, é de risco, mas é Deus
para mim, é Deus para toda a gente. Entendo que a minha missão é aqui, o meu
dever de pastor é aqui, olhando também
muito o exemplo de Jesus. Jesus também
no momento mais difícil, o momento que
acabámos agora de celebrar, o seu Memorial, foi obediente até à morte, e morte de
Cruz, foi flagelado, foi insultado, mas foi
até ao fim. Deu-nos esse exemplo de vida,
de doação de vida, e a missão do pastor é
dar a vida pelas suas ovelhas. É isso que
eu tenciono fazer. Essa é a minha missão.

“CABO DELGADO: NÃO NOS CONFORMAMOS COM A VIOLÊNCIA!”
Mais de 30 organizações da sociedade civil portuguesa – incluindo a Conferência Episcopal Portuguesa – apelaram ao envio urgente de ajuda
humanitária para Cabo Delgado, Moçambique. “A população de Cabo Delgado, em Moçambique, está a viver, desde há quatro anos, violentos
ataques, que já fizeram mais de 700.000 deslocados internos, numa catástrofe humanitária sem precedentes na região. A situação é grave e
urgente. Exige o envio de ajuda humanitária de imediato”, assinala um comunicado, divulgado dia 1 de abril.
Numa ação conjunta nas redes sociais, as organizações portuguesas “exigem o cessar da violência, o respeito pelos Direitos Humanos e o desenvolvimento sustentado”, e “reafirmam que não se conformam com a violência, com a injustiça e com o desrespeito pela dignidade humana”.
Acompanhamento de famílias
deslocadas da guerra

Informações: www.ecclesia.pt/cnjp
Domingo, 11 de abril de 2021

www.vozdaverdade.org
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Contactos da Pastoral Familiar

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

Despertando do sono, José fez como o Anjo lhe ordenou

S. José, Pai Obediente

Respondendo ao desafio que nos foi lançado de partilharmos, com os leitores do
Jornal VOZ DA VERDADE, a nossa
reflexão sobre S. José, Pai Obediente, temos que confessar que, antes de lermos
a Carta Apostólica “Patris Corde” (Coração de Pai) do Papa Francisco, nunca
nos tínhamos debruçado sobre esta grande virtude de um Santo que, em nossas
famílias de origem nos era apresentado,
como o verdadeiro exemplo de Pai. Recordamos a imagem da Sagrada Família
que percorria todas as casas da aldeia, a
qual venerávamos com especial respeito
e admiração e para a qual olhávamos e
os nossos pais nos apresentavam como
exemplo a seguir. Sagrada família, tornada, não só imagem e semelhança da Família Divina (Santíssima Trindade), mas
também modelo exemplar de todas as
Famílias Cristãs, enquanto expressão de
uma Igreja nascente e doméstica.
Tanto a Família Divina, como a família
humana, são expressões comunitárias de
um amor de comunhão, gerador de virtudes essenciais ao desenvolvimento de
relações de boa (santa) e sã convivência
entre todos os membros da família, onde
destacamos a liberdade, humildade e
obediência. Esta última, base da nossa reflexão de hoje, entendemo-la como uma
atitude de vida respeitadora do bem-querer que nos é oferecido pela autoridade
(=consciência de quem procura conjugar,
corretamente, as suas ações de responsabilidade para com Deus, para consigo
e para com os seus filhos e irmãos) do
amor de quem nos ama. Ocorre-nos, aqui
a sugestão do Papa Francisco, no sentido
de ajudar a construir relações de harmonia, no dia a dia, da vida familiar: desculpa, com licença e obrigado. Será que as
temos sempre presentes, como pais?
Entendemos São José, como Pai obediente aos desígnios do amor de Deus
para com a humanidade e, nela, para com
cada um de nós, seres humanos e Seus
filhos muito amados, desde o momento
da Criação, em que Ele fez, de nós, Sua
“Coroa de Glória”.
Foi obediente a Deus-Pai, porque, à maneira de Abraão e face ao que lhe era
pedido e exigido, preferiu o silêncio respeitador para com Maria, confiando no
mistério de Deus que a envolvia, e, que
embora incompreensível, para si, soube

manter-se, fielmente, cumpridor da
vontade de Deus.
É certo que a sua resposta à vontade de
Deus, nos interpela e inquieta se, como
pais, soubermos ser obedientes a essa
mesma vontade, quer na forma como
interagimos com os nossos filhos, respeitando-os como pessoas, na sua individualidade, quer estando conscientes
de que não são nossa propriedade, mas
que temos o dever de os educar nos valores humanos e cristãos. Assim, ao fazê-lo, conscientemente e meditando a
palavra de Deus, estamos certos de que
somos obedientes.
Deste modo, fica, assim, mais vincada
em nós a certeza de que São José é Pai

na obediência. Pois, nos seus sonhos, ouve
e obedece, como homem de fé sempre à
escuta de Deus cujas Palavras se tornam
ordens a cumprir, com alegria e sucesso.
A atitude de obediência de São José, nada
fazendo aos olhos dos homens e indiferente ao que os outros pudessem pensar,
sabendo que a vontade do Pai está em
primeiro lugar, é coincidente com o que
seria escrito anos mais tarde nos Atos dos
Apóstolos (5,29): “é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens”. Todavia,
não deixou de respeitar a lei, como vemos
na descrição do Evangelho, em que viaja muitos quilómetros com o frio, vento
e uma mulher grávida, por causa de um
censo, decretado para toda a região. Ao
obedecer às autoridades civis, também

fez a vontade de Deus, inclusive fez com
que as escrituras se cumprissem, com o
nascimento de Jesus, em Belém.
Temos aprendido, com o exemplo de
São José, que a obediência necessita de
muita escuta e de respostas que vão de
encontro à vontade de Deus que nos dá
liberdade para decidir, mesmo quando o
que nos é pedido esteja desfocado, em
relação ao que planeamos para a nossa
vida. Deus conhece a nossa capacidade
de conversão e mudança e, por isso, nada
nos pede que não possamos fazer. É evidente que nós temos que fazer cálculos
e assumir os riscos, embora alguns estejam só nos nossos pensamentos.
Temos a perfeita consciência de que só
um amor forte do casal, nos pode levar
a obedecer facilmente a Deus e aos outros, dando aos nossos filhos o verdadeiro exemplo de obediência, para que
também eles percebam o que é obedecer
conscientemente, sem medos, aos pais.
Á semelhança de Deus, também nós devemos ter a plena noção do que pedimos aos nossos filhos, tendo presente o
conselho de São Paulo aos Efésios: “E
vós, pais, não exaspereis os vossos filhos,
mas educai-os na disciplina e correção,
segundo o Senhor”.
Esta reflexão/partilha de experiência
de vida, em que São José sempre nos
foi apresentado, no seio das nossas famílias de origem, como exemplo máximo do verdadeiro pai terreno, e tivemos
o privilégio de sermos filhos de homens
que nos transmitiram grandes valores
humanos e cristãos, com um comportamento excecional para com todos os
seus filhos, tentando cumprir sempre a
vontade de Deus, leva-nos a reforçar
em cada dia a nossa vida de fé, no pleno
cumprimento da vontade de Deus. Ao
mesmo tempo, vamos tentando, através
da oração e boas obras, obter conforto
e alívio, em relação às grandes tribulações humanas e sociais que afligem o
nosso tempo.
São José lembra-nos que a família é fundamental para a sociedade e que a devemos preservar com a escuta da Palavra, silêncio e diálogo que nos permitam
uma obediência esclarecida, na ação, à
vontade de Deus.
texto por Graça e Fernando Alves
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com Aura Miguel

Jornalista da Rádio Renascença,
à conversa com Diogo Paiva Brandão

“Quando rezamos, nunca estamos sozinhos”

O Papa Francisco reza pelas vítimas das cheias em Timor. Na semana em que o Vaticano publicou uma mensagem
para Dia Mundial da Saúde, foi publicado mais um ‘O Vídeo do Papa’. Nas celebrações de Páscoa, Francisco disse ser
“escandaloso” que “não cessem os conflitos armados”, e surpreendeu pessoas desfavorecidas durante a vacinação.
1.

2.

4.

5.

3.

1. “Desejo assegurar as minhas orações

pelas vítimas das inundações que, há dias,
atingiram a Indonésia e Timor-Leste”, referiu o Papa, no final da audiência-geral
de quarta-feira, 7 de abril. “Que o Senhor
acolha os defuntos, conforte os familiares
e ajude todos os que perderam as suas habitações”, afirmou.
O Papa dedicou a catequese aos laços que
existem entre oração e comunhão dos
santos. “Quando rezamos, nunca estamos sozinhos, mas encontramo-nos submersos num rio caudaloso de invocações,
súplicas e louvores que nos antecedem e
continuarão depois de nós”, disse Francisco. “Na oração descobrimos que compartilhamos as alegrias e as dores uns dos
outros e que nos acompanham os santos,
reconhecidos e anónimos”, acrescentou.
Por isso, “na Igreja não há luto que seja
vivido solitário, nem lágrima que caia
no vazio, pois tudo respira e participa
de uma graça comum”, porque os santos
“têm sempre a mão estendida para nós,
ajudando-nos a seguir em frente com
confiança para estarmos em comunhão
com Jesus Cristo, o único Senhor e mediador entre Deus e o homem”.

2. É urgente eliminar as desigualdades

no acesso à saúde e o ano 2020 será recordado como “uma separação das águas,
entre um antes e um depois”, escreveu o
cardeal Peter Turckson, a propósito do
Dia Mundial da Saúde, que se assinalou
quarta-feira. Referindo-se aos efeitos da
pandemia, sobretudo nas comunidades
mais pobres e vulneráveis, o responsável
do Vaticano para o Serviço do Desenvolvimento Humano e Integral apela, numa

mensagem, aos governantes e responsáveis
das políticas económicas que “garantam
melhores condições de trabalho ao pessoal
de saúde” e definam estratégias para “garantir um acesso equitativo aos serviços de
saúde, sobretudo para os grupos mais vulneráveis e marginalizados, só possível se
houver um renovado empenhamento moral dos países com maiores recursos para
ajudarem os países mais necessitados”.

3. Na edição de abril de ‘O Vídeo do

Papa’, o Santo Padre afirma que é preciso
ter “coragem e determinação” para defender os direitos humanos fundamentais e
pede que haja uma oposição severa “à pobreza, à desigualdade, à falta de trabalho,
de terra, de habitação, direitos sociais e
laborais”. Francisco lamenta que os direitos fundamentais ainda não sejam para
todos, “há pessoas de primeira, de segunda e de descarte”, mas “cada ser humano
tem direito a desenvolver-se integralmente e esse direito básico não pode ser
negado por nenhum país”.

4.

Cabo Delgado, Myanmar e Médio
Oriente foram alguns dos focos de conflito mencionados pelo Papa Francisco
na mensagem Urbi et Orbi e que estão
entre as suas preocupações. “A pandemia
está ainda em pleno desenvolvimento” e “a
crise social e económica é muito pesada,
especialmente para os mais pobres”, diz
o Papa. “Apesar disso – e é escandaloso –, não cessam os conflitos armados e
reforçam-se os arsenais militares. É este o
escândalo de hoje!”, afirmou Francisco, na
manhã de Domingo de Páscoa, 4 de abril.
Nesta mensagem, proferida no interior

da Basílica de São Pedro devido às restrições impostas pela pandemia, o Papa
falou de esperança para os que ainda sofrem com covid-19, para os doentes e para
quem perdeu familiares. O Papa lembrou
os médicos e enfermeiros, bem como os
mais pobres e frágeis, “que precisam de
assistência e têm direito a usufruir dos
cuidados necessários”. Por isso, “no espírito dum ‘internacionalismo das vacinas’,
exorto toda a comunidade internacional a
um empenho compartilhado para superar
os atrasos na distribuição delas e facilitar
a sua partilha, especialmente com os países mais pobres”, pediu. “Infelizmente a
pandemia elevou de maneira dramática o
número dos pobres, fazendo cair no desespero milhares de pessoas”, disse Francisco, pedindo às autoridades públicas que
“a todos, especialmente às famílias mais
necessitadas, sejam oferecidas as ajudas
necessárias para um condigno sustento”.
A Vigília Pascal foi celebrada na Basílica de São Pedro, perante um número
restrito de fiéis. “Aqui está o primeiro
anúncio de Páscoa que gostava de vos
deixar: é possível recomeçar sempre,
porque há uma vida nova que Deus é
capaz, independentemente de todas as
nossas falhas, de fazer reiniciar em nós”,
garantiu o Papa, na vigília de Sábado
Santo, 3 de abril.
Na tradicional Via Sacra de Roma, em
Sexta-feira Santa, 2 de abril, o Papa
Francisco carregou as “cruzes” de crianças de todo o mundo. As intenções das
14 estações da Via Sacra foram escritas
por crianças e dão conta das suas preocupações. Ao contrário do que é hábito,
o Papa optou por não fazer nenhuma in-

tervenção no final, mas conviveu durante
alguns minutos com as crianças que tinham lido as meditações.
Em Quinta-feira Santa, ao contrário do
habitual, Francisco não presidiu à Missa
da Ceia do Senhor, e foi celebrar na capela privada da casa do cardeal Angelo
Becciu, a quem, há seis meses, o próprio
Papa retirou todos os direitos cardinalícios devido a escândalos financeiros,
cujos processos ainda decorrem. Neste
dia, na Missa Crismal, Francisco lembrou aos sacerdotes que “a perseguição
e a cruz são inseparáveis do Evangelho”.

5.

O Papa Francisco apareceu de surpresa no átrio da Sala Paulo VI, no dia 2
de abril, enquanto se realizavam as vacinações de alguns sem-abrigo e pessoas desfavorecidas, acolhidos e acompanhados
por algumas associações romanas. Num
comunicado divulgado pela Sala de Imprensa lê-se que “o Papa saudou os médicos e enfermeiras, seguiu o procedimento
de preparação das doses da vacina e falou
com as pessoas que aguardavam”.
Na passada semana, o Vaticano anunciou
que, para concretizar os apelos do Papa
– de que ninguém fosse excluído da campanha de vacinação contra a Covid-19 –,
“as doses da vacina Pfizer-BioNTech, adquiridas pela Santa Sé e oferecidas pelo
Hospital Lazzaro Spallanzani, através da
Comissão Covid-19 do Vaticano, serão
destinadas à vacinação de 1.200 pessoas
entre os mais pobres e marginalizados,
que estão mais expostos ao vírus devido à
sua condição”. O comunicado refere que,
até agora, cerca de 800 pessoas já foram
vacinadas com a primeira dose.
Domingo, 11 de abril de 2021
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Religiosa portuguesa descreve “filme de terror” em Cabo Delgado

“Mataram pessoas à nossa frente...”
São relatos de uma violência extrema. Pessoas que fugiram dos ataques em Cabo Delgado,
a província situada a norte de Moçambique, descrevem as atrocidades que estão a ser
cometidas pelos terroristas. Algumas destas famílias procuraram refúgio em Lichinga, a
mais de 400 quilómetros de distância. É aí que vamos encontrar a Irmã Mónica da Rocha.
Ela pede ajuda à Fundação AIS para os sobreviventes desta “guerra cruel”...

Dia 24 de Março vai ficar como um
marco no horror em Cabo Delgado.
Nessa quarta-feira, a vila de Palma, situada no extremo norte de Moçambique, foi palco de um ataque brutal por
parte de terroristas que reclamam estar
filiados no Daesh, o Estado Islâmico. A
cidade, com cerca de 50 mil habitantes,
esvaziou-se face à brutalidade dos jihadistas. Nos dias seguintes, sucederam-se os relatos do terror, de pessoas em
fuga, escondidas no mato, com fome e
medo. O Padre Kwiriwi Fonseca, responsável pela comunicação da Diocese
de Pemba, descrevia à Fundação AIS o
“total desespero” das populações, com
famílias destroçadas, desconhecendo o
paradeiro uns dos outros, com crianças perdidas, um caos absoluto. O Padre Kwiriwi falava em “muita gente à
deriva”. “O povo”, dizia esse sacerdote,
“clama por socorro”. Desde que começaram os ataques, em Outubro de 2017,
calcula-se que terão morrido mais de
duas mil pessoas e haverá cerca de 650
mil deslocados. Números que terão
agora de ser actualizados com o ataque
à vila de Palma.

alguns dos sobreviventes dos ataques.
“Eles entravam em casa de repente e
mataram algumas pessoas à nossa frente e depois mandaram-nos embora para
contarmos o que tinham feito…”. Num
outro relato escutado pela Irmã Mónica, contaram-lhe que os terroristas
mandaram as crianças embora e depois
“pegaram fogo às pessoas que não fossem muçulmanas e recusassem ser insurgentes… e quem tentava fugir era
morto a tiro…”

Revolta e impotência

A irmã faz o que pode para o acolhimento destas pessoas que passaram
por uma experiência absolutamente
desumana. A Irmã Mónica pertence à
Congregação das Irmãs Reparadoras
de Nossa Senhora de Fátima, cuja missão inclui neste momento apenas duas
irmãs e quatro jovens aspirantes. Ela
fala desta “guerra cruel” em Cabo Del-

gado como sendo “um filme de terror”
e mostra a sua indignação pela incapacidade de as autoridades defenderem as
populações. “Sinto revolta e impotência
perante esta realidade. Revolta porque
considero que já há muito se poderia
ter acabado com esta guerra tão cruel
e sem sentido, a começar pelo próprio
governo que internamente se mantém
em silêncio e passa uma mensagem ao
povo de que tudo está bem e sob controlo.” Todos os deslocados que vão parar ali, à província de Niassa, precisam
de ajuda para tudo. São pessoas sem
nada, desorientadas, que estão longe
das terras onde sempre habitaram, que
transportam consigo uma memória feita de horror e morte. E a irmã pede ajuda. Pede a nossa ajuda.

Campanha de solidariedade

Na carta que enviou para Portugal, Mónica da Rocha explica que já lançou, en-

tretanto, uma campanha de solidariedade
para com os deslocados de Cabo Delgado, campanha que está já a ter algum eco
em Portugal. As necessidades são muitas.
“Desde roupa, calçado e lenha, que é um
bem essencial para cozinhar, até à alimentação básica que é composta por farinha,
arroz, massa, feijão, verduras, óleo, sal, açúcar…” A irmã pede ajuda para estas famílias que ficaram sem nada, vítimas da violência terrorista. A todos os que “poderem
ajudar”, diz a Irmã Mónica Moreira da
Rocha, que o façam “através da Fundação
Ajuda à Igreja que Sofre (AIS) ou da minha Congregação das Irmãs Reparadoras
de Nossa Senhora de Fátima”. “Em nome
deste povo, a minha gratidão…”
texto por Paulo Aido,
Fundação Ajuda à Igreja que Sofre

www.fundacao-ais.pt | 217 544 000

Horror total

Para a Irmã Mónica da Rocha, responsável pela Casa do Imaculado Coração
de Maria, em Lichinga, na província de
Niassa, a pouco mais de 400 quilómetros de Cabo Delgado, esta é uma realidade que, infelizmente, faz parte já do
seu dia-a-dia. Apesar da distância, nesta região nasceu um dos vários campos
que acolhem as populações deslocadas.
É o campo de Malica. Por lá estão agora cerca de quatro dezenas de famílias
distribuídas por tendas. Os relatos que
esta religiosa portuguesa natural de
Arouca escutou destas famílias são o
retrato, com toda a frieza a brutalidade,
do que está a acontecer. São descrições
de violência extrema. Numa mensagem
enviada para Portugal, para a Fundação AIS, a irmã cita o testemunho de

A Irmã Mónica, das Irmãs Reparadoras de
Nossa Senhora de Fátima, faz o que pode.

Todos os deslocados que vão parar à Província
de Niassa precisam de ajuda para tudo.

www.twitter.com/vozverdade

SUGESTÃO
CULTURAL

www.facebook.com/vozdaverdade
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Do lado de cá da meia noite

O novo livro D. António Couto, intitulado ‘Do lado de cá da meia noite. Atravessar a crise’, pretende contribuir para
“ajudar a viver com esperança” a pandemia do novo coronavírus. “Escrevo agora
este pequeno livro, que reúne seis ensaios que julgo significativos para ajudar
a viver com esperança, e com esperança
superar a crise pandémica que atravessamos e que nos aperta o peito e a garganta, cortando-nos a alegria e a respiração.
Crise pandémica e crise de alma”, escreve
o Bispo de Lamego, nesta obra publicada
pela Paulus Editora.
Informações:
www.paulus.pt/do-lado-de-ca-da-meia-noite-atravessar-a-crise

COMO É QUE SE CHEGA À FÉ
EM CRISTO RESSUSCITADO?
O texto que nos é proposto divide-se em duas partes bem
distintas. Na primeira parte (vers. 19-23), descreve-se
uma “aparição” de Jesus aos discípulos. Depois de sugerir
a situação de insegurança e de fragilidade em que a comunidade estava (o “anoitecer”, as “portas fechadas”, o
“medo”), o autor deste texto apresenta Jesus “no centro”
da comunidade (vers. 19b). Ao aparecer “no meio deles”,
Jesus assume-Se como ponto de referência, factor de unidade, videira à volta da qual se enxertam os ramos. A comunidade está reunida à volta dele, pois Ele é o centro
onde todos vão beber essa vida que lhes permite vencer o
“medo” e a hostilidade do mundo.
A esta comunidade fechada, com medo, mergulhada nas
trevas de um mundo hostil, Jesus transmite duplamente a
paz (vers. 19 e 21: é o “shalom” hebraico, no sentido de
harmonia, serenidade, tranquilidade, confiança, vida plena). Assegura-se, assim, aos discípulos que Jesus venceu
aquilo que os assustava (a morte, a opressão, a hostilidade
do mundo); e que, doravante, os discípulos não têm qualquer razão para ter medo.
Depois (vers. 20a), Jesus revela a sua “identidade”: nas
mãos e no lado trespassado, estão os sinais do seu amor
e da sua entrega. É nesses sinais de amor e de doação
que a comunidade reconhece Jesus vivo e presente no seu
meio. A permanência desses “sinais” indica a permanência
do amor de Jesus: Ele será sempre o Messias que ama e do
qual brotarão a água e o sangue que constituem e alimentam a comunidade.
Em seguida (vers. 22), Jesus “soprou” sobre os discípulos
reunidos à sua volta. O verbo aqui utilizado é o mesmo do
texto grego de Gn 2,7 (quando se diz que Deus soprou

sobre o homem de argila, infundindo-lhe a vida de Deus).
Com o "sopro" de Gn 2,7, o homem tornou-se um ser vivente; com este “sopro”, Jesus transmite aos discípulos a
vida nova que fará deles homens novos. Agora, os discípulos possuem o Espírito, a vida de Deus, para poderem
- como Jesus - dar-se generosamente aos outros. É este
Espírito que constitui e anima a comunidade de Jesus.
Na segunda parte (vers. 24-29), apresenta-se uma catequese sobre a fé. Como é que se chega à fé em Cristo
ressuscitado?
João responde: podemos fazer a experiência da fé em Cristo vivo e ressuscitado na comunidade dos crentes, que é o
lugar natural onde se manifesta e irradia o amor de Jesus.
Tomé representa aqueles que vivem fechados em si próprios (está fora) e que não faz caso do testemunho da comunidade, nem percebe os sinais de vida nova que nela se
manifestam. Em lugar de integrar-se e participar da mesma
experiência, pretende obter (apenas para si próprio) uma
demonstração particular de Deus.
Tomé acaba, no entanto, por fazer a experiência de Cristo
vivo no interior da comunidade. Porquê? Porque no “dia
do Senhor” volta a estar com a sua comunidade. É uma
alusão clara ao domingo, ao dia em que a comunidade é
convocada para celebrar a Eucaristia: é no encontro com
o amor fraterno, com o perdão dos irmãos, com a Palavra
proclamada, com o pão de Jesus partilhado, que se descobre Jesus ressuscitado.
A experiência de Tomé não é exclusiva das primeiras testemunhas; mas todos os cristãos de todos os tempos podem
fazer esta mesma experiência.
in www.dehonianos.org
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DEPARTAMENTO
DE LITURGIA DO
PATRIARCADO
DE LISBOA
1

USO LITÚRGICO

CÂNTICO

COMPOSITOR

FONTE

Entrada

Aclamai o Senhor terra inteira

J. Santos

CN 177 / CEC I 148

Entrada

O Senhor ressuscitou e fez brilhar

M. Luís

CN 742 / CAC 288

Ofertório

Vede as minhas mãos

A. Cartageno

LHC II 529 1

Ofertório

Jesus Cristo crucificado ressuscitou

M. Luís

CAC 276

Comunhão

Cristo tinha de sofrer a morte

A. Cartageno

LHC II 561

Comunhão

Sempre que comemos o pão

F. Santos

CN 904

Pós Comunhão / Final

A Vós, Senhor, pertence a honra

M. Luís

CAC 250

Final

Ide por todo o mundo… Aleluia

J. Santos

CN 536 / CEC I 171

Nas estrofes, em vez do Magnif icat, é aconselhável usar-se outro texto, por exemplo, o Salmo 146

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. | LHC II - Liturgia das Horas. Edição para Canto. Vol. II, Secretariado Nacional de Liturgia
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Tweets da Semana
“No mundo, há ainda demasiadas
guerras, demasiada violência! O
Senhor, que é a nossa paz, nos
ajude a vencer a mentalidade da
guerra.”
4 de abril
Papa Francisco @Pontifex_pt
“Assim será a @jmj_pt em Lisboa,
no verão de 2023: Um sinal magnífico da ressurreição de Cristo,
oferecido pelos jovens dos cinco
continentes a este mundo que a
pandemia afetou. #Lisboa2023”
5 de abril
“Não acharemos melhor resumo
do que seja a nossa vida pascal:
Alcançar a Cristo, que já nos alcançou. Com a urgência que desperta
e o testemunho que irradia. Santa
Páscoa!
https://bit.ly/DomPascoa21”
4 de abril
D. Manuel Clemente @patriarcalisboa

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

Voz da Verdade na internet
www.vozdaverdade.org

Editorial

O ‘RAPPER’ DE SÃO FRANCISCO
P. Nuno Rosário Fernandes, diretor
p.nunorfernandes@patriarcado-lisboa.pt

Na época medieval, um jovem trovador italiano – Gugliemo Divini
– abeira-se de São Francisco, converte-se e começa a seguir os passos daquele que viria a ser o Santo de Assis. Segundo os biógrafos,
Gugliemo, a quem depois foi dado,
por Francisco, o nome de Fra Pacifico, por o ter reconduzido à paz
do Senhor, era um cantor de canções mundanas, fazedor de rimas,
denominado o ‘rei dos versos’, praticante de uma vida vã que, a partir
do contacto com São Francisco de
Assis, começou, então, a propor-se
a uma vida melhor.
Sobre este jovem escreveu, recentemente, o Cardeal Raniero Cantalamessa, o pregador oficial do
Papa, um livro dedicado aos jovens
que conta com uma introdução do
Papa Francisco. Nesta introdução
o Santo Padre, num tom de grande proximidade junto dos jovens
afirma: “Quem procura encontra,
se procura com todo o coração,
se para si o Senhor é vital como a
água para o deserto, como a ter-

ra para uma semente, como o sol
para uma flor. E isto, se pensares
bem, é muito belo e respeita muito
a nossa liberdade: a fé não se dá
de maneira automática, como um
dom indiferente da tua participação, mas pede-te que te envolvas
na primeira pessoa com tudo o que
és. É um dom que quer ser desejado. É, acima de tudo, Amor que
quer ser amado”.
Já quase a terminar a mesma introdução acrescenta: “E se hoje Deus
batesse à tua porta? O rei dos versos encontrou o frei Francisco, (...)
foi trespassado pela sua palavra
e uma nova luz se acende dentro

dele. (...) Quando o Senhor chama
não quer compromissos ou hesitações, mas uma resposta radical.
(...) Deus não deixou de chamar,
pelo contrário, talvez hoje mais que
ontem faça ouvir a sua voz. Se baixares outros volumes e levantares
aquele dos teus grandes desejos,
ouvi-la-ás mais clara e nítida dentro de ti e à tua volta”.
Poderia dizer que o ‘rapper’ de São
Francisco pode ser inspiração para
muitos jovens, mas para isso é preciso desejar muito encontrar Jesus.
No passado Domingo celebrámos a
sua Ressurreição; Ele está vivo. Já o
encontraste?

“Poderia dizer que o ‘rapper’ de
São Francisco pode ser inspiração
para muitos jovens, mas para isso é
preciso desejar muito encontrar Jesus.”
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