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“CARIDADE IDENTIFICA  
A COMUNIDADE CRISTÃ”
No encontro com a Pastoral Social, em Queijas, no âmbito da Visita Pastoral à Vigararia de Oeiras, o 
Cardeal-Patriarca de Lisboa lembrou que “a caridade é fundamental, é uma marca, é um testemunho, 
é uma definição de uma comunidade cristã propriamente dita”. pág.02
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Cardeal-Patriarca deu início 
às comemorações dos 250 
anos da Igreja Paroquial de 
São Pedro, em Alcântara  
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A responsabilidade da Cári-
tas em Portugal | pág.11

“A terra mais bela é o coração 
do irmão”, garante o Papa 
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26 de fevereiro
Quarta-feira de Cinzas na Sé

António Bagão Félix 
Diante da morte

P. Manuel Barbosa, scj 
Obrigado à vida

Quatros vigararias da diocese (Lisboa V, 
Alcobaça-Nazaré, Sintra e Sacavém),  
organizaram as Semanas da Caridade, 
que ficaram marcadas pelo desejo de  
continuar o caminho de ir ao encontro  
das periferias, contando com o envolvi-
mento de toda a comunidade, incluindo  
os jovens. págs.07, 08, 09 e 10

Destaque

COM O OLHAR  
NO FUTURO

  

  

  

  

Lisboa V
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Alcobaça-Nazaré

Sacavém
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“A curiosidade foi o primeiro sentimento 
que as pessoas tiveram. As gerações mais 
antigas, também elas próprias, não se lem-
bravam de quando tinha acontecido a úl-
tima Visita Pastoral a Paço de Arcos”, 
lembra o padre José Luís Costa, ao Jornal 
VOZ DA VERDADE. Durante os seis 
dias de Visita Pastoral, D. Joaquim Men-
des visitou o Clube Desportivo de Paço de 
Arcos, a Escola Secundária, “onde teve um 
encontro com alunos de EMRC e profes-
sores católicos”, os Bombeiros Voluntários, 
“em que almoçou com a direção”, a Seda 
Ibérica, “a primeira empresa que nasceu 
em Paço de Arcos, nos anos 50, e que ain-
da está atuante e emprega 250 pessoas”, e 
também a “empresa mais recente, o hiper-
mercado Auchan, que tem 280 trabalhado-
res”, resume o pároco, de 47 anos.
Em termos paroquiais, o Bispo Auxiliar 
“celebrou, diariamente, às 19h00, a Missa 
da comunidade”, e encontrou-se, depois, 
com todos os grupos, movimentos e obras 
paroquiais, da liturgia à catequese, passan-
do pelos escuteiros, os jovens e os conse-
lhos. “Nos finais de dia, houve a possibi-
lidade destes encontros de proximidade e 
partilha, e de uma certa exortação e con-
solidação, seja ela doutrinal, seja ela tam-
bém de atitude missionária – aliás, foi uma 
proposta permanente que o senhor Bispo 
nos lançou, este cuidado da missão”, refe-
re o padre José Luís, destacando a “relação 

sita Pastoral a Paço de Arcos foi a visita 
aos doentes. “Visitámos 15-16 doentes do 
Bairro do Alto da Loba, onde está sediada 
a comunidade cabo-verdiana desde 1972, e 
também doentes da comunidade paroquial, 
particularmente pessoas que tiveram um 
trabalho edificante e estruturante na cons-
trução da comunidade, há 50 anos. São ho-
mens e mulheres, já muito velhinhos, mas 
que se alegraram por receber a presença do 
senhor Bispo”, aponta o padre José Luís.

Em família
A catequese desta paróquia da Vigararia de 
Oeiras tem cerca de 120 crianças. Na noi-
te de 13 de fevereiro, D. Joaquim Mendes 
encontrou-se com os catequistas, tendo su-
blinhado que, “se o seminário é o coração 
da diocese, a catequese é o coração da paró-
quia”. “A finalidade da catequese é conduzir 
ao encontro com Cristo”, observou.
Segundo o padre José Luís Costa, o pon-
to alto da Visita Pastoral a Paço de Arcos 
foi “a celebração do Santo Crisma na Mis-
sa de Domingo”. “Foi um dia de festa, em 
que o senhor Bispo crismou 18 elementos 
da comunidade”, refere o pároco. Na sua 
homilia, D. Joaquim Mendes agradeceu “o 
acolhimento e as atenções recebidas”. “Sen-
ti-me verdadeiramente em família e peço 
ao Senhor que vos ajude a crescer na fé, na 
comunhão e na missão”, frisou o Bispo Au-
xiliar de Lisboa.

Visita Pastoral à Paróquia do Senhor Jesus dos Navegantes de Paço de Arcos

O pároco de Paço de Arcos enalteceu a “relação interessante” da comunidade com D. Joaquim  
Mendes, e a “descoberta” que a Visita Pastoral proporcionou. O Bispo Auxiliar esteve na  
Paróquia de Paço de Arcos de 11 a 16 de fevereiro, deixando o convite à “atitude missionária”. 
texto e fotos por Diogo Paiva Brandão

interessante da comunidade, que circula 
mais próxima da vida comunitária, com o 
Bispo”. “Foi uma descoberta, e as várias as-
sembleias tiveram, muitas vezes, acima de 
50 pessoas”, assinala.

Exército e doentes
No dia 12 de fevereiro, D. Joaquim Men-
des visitou as instalações da Unidade de 
Apoio do Comando da Logística (UnAp/
CmdLog), do Exército, em Paço de Arcos, 
tendo “contactado com os militares e civis 
que prestam serviço na unidade”, segundo 

um comunicado. “Na despedida, o Bis-
po Auxiliar do Patriarcado de Lisboa ex-
pressou a sua enorme gratidão e satisfação 
pela forma como foi recebido, bem como a 
sua profunda admiração pela forma como 
o Exército, e neste caso especial a UnAp/
CmdLog, cumpre a sua missão”, assinala 
a nota do Exército. Para o pároco de Paço 
de Arcos, “o senhor Bispo foi muito digna-
mente recebido, com protocolo de Estado 
de grande reconhecimento, e visitou toda a 
unidade, que é extensa”.
Outro dos “momentos marcantes” da Vi-

CRESCER NA FÉ, NA COMUNHÃO E NA MISSÃO
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Visita Pastoral à Vigararia de Oeiras: encontro com a Pastoral Social

“O EVANGELHO DESDOBRA-SE 
EM AÇÃO SOCIAL”
O Cardeal-Patriarca de Lisboa lembrou, no encontro com a Pastoral Social da Vigararia de 
Oeiras, que a caridade “faz parte integral da vivência cristã”. “A Igreja tem estas obras so-
ciais porque o Evangelho desdobra-se em ação social. Estamos no mundo, há dois mil anos, 
a reproduzir, pessoal, familiar e comunitariamente, aquilo que o próprio Jesus Cristo come-
çou a fazer”, salientou D. Manuel Clemente, neste encontro no âmbito da Visita Pastoral.

No auditório da Paróquia de Quei-
jas, na noite do passado dia 14 de 
fevereiro, o Cardeal-Patriarca apon-
tou que a caridade “é algo que vai 
além da filantropia”. “Se nos abei-
rarmos de Deus não de uma maneira 
genérica, mas como Jesus Cristo nos 
ensina, então isso depois tem de ser 
consequente, e é consequente na 

prática deste sentimento a que nós chamamos caridade. É algo que vai além da filantropia, 
e leva ao ponto a que Jesus o levou, a partir da filiação divina que Ele nos proporciona e 
que o seu Espírito ativa em nós, e que nos faz verdadeiramente irmãos”, apontou, lem-
brando que as comunidades cristãs são também “comunidades caritativas”. “Isto faz parte 
integral da vivência cristã. Se com Jesus Cristo aprendemos a ser filhos de Deus e a crescer 
nessa filiação divina, com Jesus Cristo e no Espírito de Jesus Cristo, sendo isto autêntico, 
desdobra-se em atenção ao irmão, com o amor com que Ele nos amou e isso, propriamente, 
se chama caridade”, observou. Neste sentido, segundo D. Manuel Clemente, de “uma ma-
neira mais organizada” ou “mais espontânea”, a caridade “identifica uma comunidade cris-
tã”, para que “o Reino de Deus continue a acontecer”. “Isto é muito importante e faz parte 
da iniciação cristã. A nossa catequese só resulta quando atende a estas duas dimensões: 
ensina a rezar filialmente, como Jesus nos ensinou, e ensina a atuar fraternalmente, como 
também Jesus nos ensinou. A caridade é fundamental, é uma marca, é um testemunho, é 
uma definição de uma comunidade cristã propriamente dita”, reforçou.
O Cardeal-Patriarca sublinhou ainda que os agentes de Pastoral Social “dão sabor evangé-
lico à vida, por isso mesmo que realizam às comunidades onde estão”. “É muito importante 
serem sal da terra, para não deixarem que as coisas se estraguem, para não deixar que a 
sociedade deixe de ser sociedade, ou seja, gente que acompanha gente”, apelou. “Não 
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Harpa, violino, violoncelo, guitarra ou 
flauta. Estes foram alguns dos instru-
mentos que D. Américo Aguiar pôde 
escutar durante a visita à Escola de 
Música Nossa Senhora do Cabo de 
Linda-a-Velha. Na tarde do passado 
dia 14 de fevereiro, o Bispo Auxiliar de 
Lisboa esteve nesta instituição da pa-
róquia, que tem mais de 40 anos e por 
onde já passaram mais de quatro mil 
alunos. “Quero ver os vossos nomes e 
as vossas caras nos cartazes dos grandes 
concertos por esse mundo fora”, brinca-
va D. Américo, em cada uma das salas 
por onde ia passando. O Bispo Auxiliar 
de Lisboa cumprimentou os diversos 
professores e também cada aluno, per-
guntando-lhes que instrumento tocava, 
e partilhando igualmente que, no seu 
tempo de seminário, o instrumento que 
escolheu foi o piano. “Mas a minha vo-
cação acabou por ser outra”, gracejava.
Toda a visita foi conduzida pelo diretor 
pedagógico da escola de Música Nossa 
Senhora do Cabo, Pedro Pinto Figuei-
redo, que é maestro e compositor e di-
rige um Ateliê de Música Contempo-
rânea. Este responsável explicou como 
a instituição quer incentivar o desen-
volvimento do gosto artístico e do pen-
samento criativo, e promover a excelên-
cia em todos os níveis, na formação dos 
músicos.

-Velha, segundo o pároco, “foi ocasião de 
muitos encontros”. “Dentro da paróquia, 
os fiéis sentiram muito a proximidade 
do Pastor”, refere o padre Diamantino 
Faustino, ao Jornal VOZ DA VERDA-
DE. Ao longo de sete dias, entre 10 e 16 
de fevereiro, D. Américo Aguiar visitou 
escolas, o centro de saúde, o Hospital de 
Santa Cruz, a Carris, o Auditório Mu-
nicipal Lurdes Norberto, o Sport Club 
de Linda-a-Velha e encontrou-se com os 
vários movimentos e grupos paroquiais. 
Esteve também em diversos lares da fre-
guesia, incluindo o da paróquia. Foi no 
passado dia 12 de fevereiro, data em que 
o lar do Centro Social Paroquial Nossa 
Senhora do Cabo completou o 23.º ani-
versário e recebeu a visita do Bispo Auxi-
liar de Lisboa, que celebrou a Eucaristia 
e almoçou com os utentes e responsáveis 
da instituição. “Nas instituições sociais, 
foi possível apresentar o rosto da Igreja 
solidária, com as alegrias e desafios da so-
ciedade civil”, aponta o pároco.
O padre Diamantino, de 46 anos, está em 
Linda-a-Velha desde 2014 e destaca ain-
da, ao longo dos sete dias de Visita Pas-
toral, os vários encontros com os jovens. 
“Marcou toda a visita o convite aos jo-
vens, nas duas escolas visitadas e na paró-
quia, para participarem na Jornada Mun-
dial da Juventude que Lisboa vai receber 
em 2022”, assinala o sacerdote.

Visita Pastoral à Paróquia de Nossa Senhora do Cabo de Linda-a-Velha

A Visita Pastoral à Paróquia de Linda-a-Velha ficou marcada pelo desafio que D. Américo Aguiar       
deixou aos jovens para participarem na Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2022. O Bispo  
Auxiliar encontrou-se ainda com os alunos da Escola de Música Nossa Senhora do Cabo. 
texto e fotos por Diogo Paiva Brandão

“Uns com os outros”
D. Américo Aguiar presidiu depois à Eu-
caristia, na igreja paroquial, tendo rezado, 
de forma particular, pelo Cardeal-Patriarca, 
que naquele dia fazia cinco anos que tinha 
recebido o barrete cardinalício e sido fei-
to cardeal, pelo Papa Francisco. “Rezamos 
pelo senhor D. Manuel Clemente, para que 
o Senhor lhe dê força, coragem e perseve-
rança”, manifestou o Bispo Auxiliar, que, 
na sua homilia, destacou a oportunidade 
dos vários encontros que teve. “Nós somos 

enviados à alegria, a ir ao encontro dos ir-
mãos e a estarmos uns com os outros para 
nos confirmarmos na fé, nos fortalecermos 
e nos corrigirmos, também. Nestes dias, 
pude ver como a comunidade está viva”, 
referiu D. Américo Aguiar, convidando os 
cristãos a serem “presença de Cristo Res-
suscitado, do seu amor e da sua misericór-
dia, uns para os outros”.

O desafio da JMJ
A Visita Pastoral à Paróquia de Linda-a-

“SOMOS ENVIADOS À ALEGRIA”

sei como estaríamos, com todos os problemas que, na nossa sociedade, enfrentamos, se 
não houvesse esta miríade de atuações, que estão espalhadas pelo país inteiro e que não 
deixam que as coisas se estraguem”, acrescentou D. Manuel Clemente.
O encontro contou também com uma atuação dos utentes e familiares do Centro Social e 
Paroquial de Queijas. “Temos de ser muito criativos nas nossas instituições, para que o en-
velhecimento – que tem um certo sentido triste – seja transformado em longevidade, para 
que aquilo que eles [os idosos] trazem, e aquilo que eles são, possam beneficiar o todo”, 
desejou o Cardeal-Patriarca, pedindo ainda “às comunidades cristas e às instituições para 
integrar as populações que, de todo o mundo, afluem a Portugal e precisam de acolhimen-
to e de integração sociocultural”.

Pastoral social em todas as paróquias
Antes da intervenção do Cardeal-Patriarca, o diácono Carlos Borges, que dinamizou o en-
contro onde foram apresentadas 19 instituições sociais e obras de caridade da vigararia, 
sublinhava que cada uma das 13 paróquias da Vigararia de Oeiras tem “os mais variados 
grupos a dedicarem uma atenção especial às diversas pobrezas, a olhar as pessoas mais 
esquecidas, mais distanciadas, que esperam da Igreja uma sensibilidade e um olhar de con-
sideração, um olhar de Jesus Cristo”. “Praticamente todas as paróquias têm o Centro Social 

Paroquial. Encontramos grupos de Visitadores, grupos de Vicentinos, grupos de Pastoral da 
Saúde, grupos de Pastoral Penitenciária, grupos de Pastoral da Deficiência”, exemplificou 
este diácono permanente, que é colaborador da Paróquia de Barcarena. 
texto e fotos por Diogo Paiva Brandão
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No âmbito do debate sobre a eutanásia, o Presidente da República recebeu em audiência, no dia 17 de feve-
reiro, no Palácio de Belém, confissões religiosas presentes em Portugal, “nomeadamente da Aliança Evangélica 
Portuguesa, da Comunidade Hindu Portuguesa, da Comunidade Islâmica de Lisboa, da Comunidade Israelita de 
Lisboa, da Igreja Católica, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, da União Budista Portuguesa e 
da União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia”, refere uma nota da Presidência. Segundo a Renascença, 
Marcelo Rebelo de Sousa mostrou-se “sensível” às preocupações das confissões religiosas.

EM FOCO

“A Constituição é muito clara quando diz que a vida humana é inviolável. Isto significa 

que é inviolável sempre, não é o facto de o titular da vida admitir, consentir que a vida 

seja violada que permite que assim seja.”

Juiz Pedro Vaz Patto, presidente da Comissão Nacional Justiça e Paz

“Face ao desespero de quem pede a eutanásia, a resposta do Estado e da comunidade 

não pode confirmar esse desespero, o desamparo, a sensação de perda de dignidade, 

a aflição de ser um peso para os outros. (…) Para combater e aliviar o sofrimento, 

servem, antes, os cuidados paliativos, ainda não acessíveis a todos os portugueses. 

Generalizar esse acesso, acolhendo esse sofrimento, deveria ser a prioridade e a pressa 

dos que querem votar a legalização da eutanásia e do suicídio assistido.”

Comunicado conjunto da Associação Católica dos Enfermeiros e Profissionais de Saúde, 

FRASES QUE MARCAM

Tweets da Semana

Papa Francisco @Pontifex_pt

“Não bastemos a nós 
mesmos, temos necessi-
dade de desmascarar a 
nossa autossuficiência, 
de superar os nossos fe-
chamentos, de voltar a 
ser pequenos por dentro, 
simples e entusiastas, re-
pletos de entusiasmo por 
Deus e amor ao próximo.”

“No #EvangelhodeHoje 
(Mt 5, 17-37), Jesus en-
coraja-nos a passar de 
uma obediência formal 
da Lei a uma obediência 
substancial, acolhendo a 
Lei no coração. Do co-
ração partem as ações 
boas e más.”

“A nossa oração não deve 
limitar-se apenas às nos-
sas exigências, às nossas 
necessidades: uma ora-
ção é verdadeiramente 
cristã se tiver também 
uma dimensão universal.”

D. Manuel Clemente @patriarcalisboa

“‘A opção mais digna con-
tra a eutanásia está nos 
cuidados paliativos como 
compromisso de proximi-
dade, respeito e cuidado 
da vida humana até ao seu 
fim natural’. http://bit.ly/eu-
tanasia_notaCEP”

“‘Dai-nos, Senhor, um co-
ração novo!’ É isto que é 
preciso querer! Sem isso, 
não estamos onde Jesus 
está e não chegamos onde 
Jesus nos quer levar. Acer-
temos o nosso coração 
com o coração de Deus!”

Associação dos Juristas Católicos, Associação dos Médicos Católicos Portugueses, Asso-
ciação dos Psicólogos Católicos e Associação Católica de Empresários e Gestores sobre a 
eutanásia, intitulado ‘A morte não é resposta’

“Vimos, em comunhão com o posicionamento da Igreja, reafirmar: com a morte an-

tecipada não se defende a dignidade da vida, em nenhum dos seus momentos; que 

a Igreja trabalha todos os dias em prol da dignidade e valorização das pessoas com 

deficiência; a sua integral disponibilidade de apoio às pessoas com deficiência e suas 

famílias, em todas as fases da vida, designadamente nos momentos mais difíceis; a 

palavra de alento fraterno a todos para que não se sintam sós, em particular nos mo-

mentos mais frágeis da vida.”

Comunicado do Serviço Pastoral a Pessoas com Deficiência do Patriarcado de Lisboa

saranunes@patriarcado-lisboa.pt

saranunes@patriarcado-lisboa.pt
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Portuguesa, não cessa com o consentimento 
do seu titular.
É absurdo falar em “direito à morte”, como 
seria absurdo falar em “direito à doença”, por-
que o direito tem sempre por objecto um bem 
na perspectiva da realização humana e pes-
soal, e a morte não é nunca, em si mesma, um 
bem, pois todos os bens pressupõem a vida e 
nunca a morte.
Portugal, que foi pioneiro na abolição da pena 
de morte, está agora nos “países da frente” de 
expressões hediondas de indução da morte. 
Tudo com o nosso esforço tributário, num 
serviço nacional de saúde, onde não há con-
dições, nem dinheiro suficiente para bem pre-
venir, cuidar, curar, acolher e proteger, como 
deveria ser a regra em pleno século XXI. 
Uma miséria moral e uma indigência ética 
que nos são servidas por uma maioria oca-
sional, que trata este assunto como a mesma 
impertinência, simplismo, superficialidade, 
vulgaridade e trivialização de uma qualquer 
lei insignificante. 
Neste assunto, sabe-se como se começa, não 
se sabe como acaba...

(escrito com a grafia anterior ao chamado AO)

Diante da morte, compreendemos com ab-
soluta nitidez o valor insubstituível da vida. 
Diante da morte, somos tudo o que, muitas 
vezes, não somos capazes de ser diante da 
vida: próximos da essência e longe do quoti-
diano dizimado pela cultura do descarte.
A morte – essa iniludível certeza –  é o mo-
mento mais profundo para reconhecermos as 
insuficiências e as responsabilidades perante 
quem desaparece. Um redemoinho entre o 
que se fez e o que se deveria ter feito, entre o 
que já foi e o que não deveria ter sido, entre o 
que não se foi capaz de dizer e o que se disse 
por não se ser capaz de calar.
Escreveu Vergílio Ferreira: “O que mais me 
intriga e dói na nossa morte, como vemos na dos 
outros, é que nada se perturba com ela na vida 
normal do mundo. […]. Repara no que acontece 
com a morte dos outros e ficas a saber que o uni-
verso se está nas tintas para que morras ou não. 
E isso é que é incompreensível – morrer tudo com 
a tua morte e tudo ficar perfeitamente na mes-
ma”. Ou, parafraseando Jorge Luís Borges, 
será que somos apenas o esquecimento que 
seremos?
O país está, por estes dias, invadido pela 
aceleração da morte por via de legisladores 
apressados, sôfregos, em regime de trocas 
político-partidárias, que querem ver legaliza-

da a eutanásia, a que hipocritamente chamam 
morte clinicamente assistida. Eis o estertor de 
uma cultura de morte que completa o seu ci-
clo indigno: da criança por nascer que mor-
re sem ser ouvida, ao velho que se descarta 
numa lógica utilitarista porque é um peso 
para outros e, por fim, à morte a pedido, sabe-
-se lá em que condições. Dizem-nos, ufanos, 
que é um acto de dignidade e uma expres-
são de liberdade! E há quem nisso acredite, 
levado pela onda corrosiva do relativismo e 
do individualismo. Os paladinos da eutaná-
sia defendem que cada qual é livre de decidir 
sobre a sua morte. Omitem sempre que, na 
eutanásia ou no suicídio assistido, essa liber-
dade pressupõe que outrem mate ou ajude a 
matar. Fingem ignorar que qualquer lei que 
abra uma pequena janela, mais tarde ou mais 
cedo, abre muitas portas, como já acontece 
em países que legalizaram a eutanásia (ouvi, 
na TV, um médico dizer que, na Holanda, os 
4% das mortes por via da eutanásia são um 
valor moderado e razoável!). Segundo os pró-
-eutanásia, o médico, que prestou o juramen-
to de Hipócrates, além de tratar, cuidar ou 
curar, também pode matar o doente nas situa-
ções que, por via de uma lei, são legalizadas. 
Jamais poderemos substituir a morte morren-
do pela morte matando, a dignidade do fim 

da vida pela morte a que chamam “morte dig-
na”, a insuficiência ética pelo excesso jurídico, 
a lei natural pela norma jurídica ordinária, a 
deontologia jurada pela desumanização criada.
Este é um processo legislativo a correr em 
regime de contra-relógio, como se o mundo 
acabasse amanhã (e a legislatura também), 
onde se remete para duvidosos inquéritos de 
opinião de uma maioria favorável, ignorando 
que há valores, como o maior de todos – a 
vida –, que obedece à lei natural e ao desígnio 
do bem comum e não a “opiniões”.
Esta questão não é de esquerda ou de direi-
ta, não é confessional ou laica (a propósito, 
porque será que o PCP não é convidado para 
os debates televisivos destes dias? Será para 
induzir a ideia falsa de que a luta contra a eu-
tanásia é coisa só de fiéis e conservadores?). 
Este assunto é, sim, de cariz civilizacional. 
Tem, aliás, antecedentes históricos mesmo 
nada recomendáveis. E menos se entende 
a eutanásia quando o progresso científico e 
técnico permite, paliativamente, atenuar um 
dramático sofrimento no fim de vida. 
A vida é um bem indisponível. Não pode 
invocar-se a autonomia contra a vida, pois 
só é livre quem vive. A eutanásia não repre-
senta um acto de liberdade, mas a supressão 
da própria essência da liberdade. Não pode 
justificar-se a morte de uma pessoa com o 
consentimento desta. O homicídio não deixa 
de ser homicídio por ser consentido pela ví-
tima. A inviolabilidade da vida humana, con-
sagrada no artigo 24º, nº 1, da Constituição 

António Bagão Félix

Diante da morte

Eis um forte convite a agradecer a Vida 
plena que acolhemos em Cristo ressus-
citado, dando assim fecundo sentido aos 
andamentos da nossa existência peregrina, 
comprometendo-nos no constante cuidado 
a ter pelo ser humano criado à imagem e 
semelhança de Deus, seja em que situação 
estiver. Não há meios-termos, há que di-
zer sim à vida sem mais, a nossa e a dos 
próximos, palmilhada em sintonia de amor, 
ternura e compaixão.
Que a Quaresma, quase a iniciar-se, seja 
autêntica caminhada da Vida do Ressusci-
tado em nós. Não há Quaresma sem Pás-
coa, dizia o Papa Francisco, não há Páscoa 
sem Quaresma, podemos igualmente as-
sumir com todo o entusiasmo e empenho, 
sem intervalos nem demissões. «Obrigado 
à Vida que tudo nos deu».

Escrevo estas notas alguns dias antes de ser 
votada a despenalização da eutanásia pelos 
“representantes” do povo no parlamento, 
sabendo que as ides receber alguns dias 
após essa votação, cujo resultado se prevê 
face à atual composição do espetro parla-
mentar.
Vem-me à memória a célebre canção “gra-
cias a la vida”, nascida há quase seis dé-
cadas no Chile. “Obrigado à vida que me 
deu tanto…” é o início desse belo poema 
expresso em melodia suave e penetrante. 
Diante da forte possibilidade de mais um 
atentado à vida humana com a legalização 
da eutanásia, devemos continuar a dizer 
obrigado à vida, continuando sem cessar e 
sem cansar a lutar pela defesa da vida desde 
o seu início até ao seu fim natural.
Claro que a vida não é referendável. Apoiar 
um referendo sobre a matéria, como fize-
ram os nossos bispos, não significa referen-
dar a vida, mas dar voz à sociedade para um 
profundo e sereno debate de humanidade 
com o empenho de todos os cidadãos sobre 

as propostas legislativas, pois tal não acon-
teceu durante a campanha eleitoral, nem 
constava de todos os programas dos par-
tidos políticos. Basta lembrar que os dois 
maiores partidos políticos não tinham esta 
matéria nos seus programas…
Na mensagem para o Dia Mundial do 
Doente, o Papa Francisco reiterou com 
veemência a defesa da dignidade e da vida 
da pessoa, dirigindo-se aos profissionais de 
saúde: «qualquer intervenção de diagnósti-
co, de prevenção, de terapêutica, de inves-
tigação, de tratamento e de reabilitação há 
de ter por objetivo a pessoa doente, onde 
o substantivo “pessoa” venha sempre antes 
do adjetivo “doente”. Por isso, a vossa ação 
tenha em vista constantemente a dignidade 
e a vida da pessoa, sem qualquer cedência a 
atos como a eutanásia, o suicídio assistido 
ou a supressão da vida, mesmo se o estado 
da doença for irreversível».
A ele se juntam as tomadas de posição da 
Igreja em Portugal com as suas associações 
profissionais de médicos, enfermeiros, ju-

ristas e outros, assim como os líderes das 
religiões em Portugal que, em uníssono, 
reafirmaram a declaração comum contra 
a eutanásia expressa um ano atrás. Sem 
esquecer, no mesmo sentido, a posição de 
associações cívicas, da ordem dos médicos 
e enfermeiros e dalguns partidos políticos.
«Obrigado à vida que me deu tanto…». A 
vida é para ser agradecida e reconhecida, 
nunca eliminada simplesmente, mesmo 
quando o sofrimento é enorme. A resposta 
concreta exprime-se em proximidade pes-
soal e apoio efetivo, com o imprescindível 
fomento dos cuidados paliativos.
Noutra mensagem, esta para a próxima 
Quaresma, o Papa Francisco convida-nos a 
olhar a vida em dinamismo de reconcilia-
ção ao contemplar o Mistério Pascal: «Co-
locar o Mistério Pascal no centro da vida 
significa sentir compaixão pelas chagas de 
Cristo crucificado presentes nas inúmeras 
vítimas inocentes das guerras, das prepo-
tências contra a vida desde a do nascituro 
até à do idoso, das variadas formas de vio-
lência, dos desastres ambientais, da iníqua 
distribuição dos bens da terra, do tráfico 
de seres humanos em todas as suas formas 
e da sede desenfreada de lucro, que é uma 
forma de idolatria».

P. Manuel Barbosa, scj 

Obrigado à vida
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Guilherme d’Oliveira Martins em Oeiras 
‘Católicos e Política. Itinerários da Igreja’ é o tema da conferên-

cia de Guilherme d’Oliveira Martins, no dia 27 de fevereiro, às 
21h30, no salão paroquial da Figueirinha, em Oeiras
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Padre Marcelo Boita
Alverca, Calhandriz e 
Sobralinho mudam pároco
O padre Marcelo Diogo dos Santos Boi-
ta foi nomeado, pelo Cardeal-Patriarca de 
Lisboa, pároco de São Pedro de Alverca, 
São Marcos do Calhandriz e do Divino Es-
pírito Santo do Sobralinho. Esta nomeação 
de D. Manuel Clemente, de acordo com o 
decreto de 18 de fevereiro, surge na sequên-
cia do término da “colaboração pastoral dos 
sacerdotes da Fraternidade Sacerdotal dos 
Missionários de São Carlos Borromeu” 
nestas paróquias da Vigararia de Vila Fran-
ca de Xira-Azambuja, segundo “carta do 
Superior Geral de 22 de janeiro de 2020”.
Noutro decreto, para os lugares deixado 
vagos pelo padre Marcelo, o Cardeal-Pa-
triarca nomeou o padre Rui Cantarilho 
administrador paroquial de São Quintino 
e do Sobral de Monte Agraço, e o padre 
Quintino Lourenço da Silva administrador 
paroquial da Paróquia de Sapataria.

Rito de eleição
Sé de Lisboa recebe
catecúmenos
A Sé Patriarcal de Lisboa vai acolher, no 
dia 1 de março, I Domingo da Quaresma, 
às 15h30, o rito de eleição dos catecúme-
nos que serão batizados na próxima Vigília 
Pascal. “Segundo o testemunho de muitos 
catecúmenos e catequistas, a celebração 
diocesana deste rito constitui um momento 
importante na caminhada de preparação 
para os Sacramentos da Iniciação cristã, 
pelo facto de haver um contacto com o Bis-
po diocesano e por poderem conhecer e 
conviver com pessoas que estão no mesmo 
caminho”, salienta o Sector da Catequese 
de Lisboa.
Informações: 
http://bit.ly/RitoEleicao2020

O Cardeal-Patriarca de Lisboa pediu aos cristãos de Alcântara para estarem  
juntos dos mais frágeis. D. Manuel Clemente esteve no início das comemora-
ções do 250.º aniversário da Igreja Paroquial de São Pedro, em Alcântara.

Foi no âmbito do Primeiro Ciclo de Visitas Temáticas ao Mosteiro de São Vicente  
de Fora que se realizou, no dia 15 de fevereiro, a visita guiada intitulada 
‘Enterramentos em São Vicente’.

“Quem é acompanhado, permanece”

Os ‘vários’ enterramentos no Mosteiro 

“O que acontece há tanto tempo, nesta 
abençoada Igreja de São Pedro, em Al-
cântara, como em muitas outras do mun-
do, do Batismo à Eucaristia, é a recriação 
das coisas. A vida é o que é, e por vezes é 
muito pesada, para irmãs e irmãos nossos. 
A vida, como nós a queremos e como nós a 
defendemos, da conceção à morte natural, é 
exigente e exige de todos nós uma atenção 
constante aos outros, sobretudo quando es-
tão mais frágeis, quando estão mais dimi-
nuídos e às vezes até desesperados de viver. 
Nós temos de estar lá, como companhia, e 
não fugir dessas situações, porque, quem é 
acompanhado, permanece”, assegurou D. 
Manuel Clemente, na homilia da celebra-
ção em que foi lembrada a dedicação da 
igreja de Alcântara. 
Na manhã do passado dia 16 de fevereiro, 
na Missa concelebra pelo Núncio Apostó-
lico em Portugal, D. Ivo Scapolo, o Car-
deal-Patriarca sublinhou ainda que “a vida, 
na sua plenitude, só se consegue como Jesus 

Foram sobretudo portugueses da zona da 
Grande Lisboa que se inscreveram nesta 
visita, movidos pelo interesse e curiosidade 
sobre o tema, e também sobre a sua rela-
ção com o monumento. Ao longo da visi-
ta, os participantes tiveram a oportunidade 
de conhecer detalhadamente vários aspetos 
como: a história dos vários cemitérios que 
se encontravam na colina onde o mostei-

Cristo no-la oferece”. “Foi Ele que venceu 
a morte, a própria morte”, observou.
D. Manuel Clemente referiu ainda ser 
“com muito gosto” que se associa “à cele-
bração comemorativa da implantação, em 
Alcântara, de uma realidade paroquial pré-
-existente noutro lugar”. “A Paróquia de 
São Pedro era, até ao terramoto de 1755, 
perto da Sé, na zona de Alfama, e depois 
foi refeita aqui, neste lugar de Alcântara”, 
lembrou.

Indulgência plenária
No início da celebração, o pároco de Al-
cântara, padre Miguel Pereira, revelou que 
o Papa Francisco concedeu a bênção papal, 
com a indulgência plenária, aos fiéis que, 
“no jubileu da Paróquia de São Pedro, em 
Alcântara”, observem as seguintes condi-
ções: “Confissão sacramental, comunhão 
eucarística e oração de alma pelo Sumo 
Pontífice”. O Cardeal-Patriarca explicou 
depois que “o Santo Padre confere, para 

ro se fez erguer, os relicários que nele se 
encontram, os túmulos antropomórficos 
achados debaixo do solo da sacristia, as prá-
ticas de mumificação aplicadas aos reis da 
4ª dinastia, os motivos que levaram várias 
famílias a desejarem serem sepultadas nos 
claustros do Mosteiro, o projeto do Cardeal 
Cerejeira para o Panteão dos Patriarcas, a 
propaganda por detrás do Real Panteão 

Início das comemorações dos 250 anos da Igreja Paroquial de São Pedro, em Alcântara

Continuam as visitas temáticas ao Mosteiro de São Vicente de Fora

esta celebração, e não só, esta graça espe-
cial da indulgência”. “Sabeis o que é a in-
dulgência? Quando nós pecamos, pedimos 
perdão e somos absolvidos, depois conti-
nuamos a pedir a graça de Deus para que 
dissolva toda esta ‘poeira’ que o pecado dei-
xa na vida e nas almas. É a isso que se aplica 
também esta indulgência papal”, referiu D. 
Manuel Clemente.

texto e fotos por Diogo Paiva Brandão

dos Bragança e ainda a história de pessoas 
ilustres que no Mosteiro também foram 
sepultadas como a mãe de Santo António, 
o Cardeal Mota ou o cavaleiro lendário D. 
Henrique da Palma.
Como tem sido prática, a visita temática 
terminou num local habitualmente não 
visitável: o carneiro (depósito de ossa-
das!). Foi com entusiasmo que os visitantes 
acompanharam a visita. Maria João Alves 
de Castro, uma das participantes, conside-
rou a visita “um extraordinário evento mui-
to vivo”.
A próxima visita temática será sobre ‘A 
História do Patriarcado de Lisboa’ e irá rea-
lizar-se no dia 7 de março, às 10h30. Nela, 
o visitante poderá descobrir mais sobre a 
sua fundação e a sua relação com a História 
de Portugal.
texto por Joana Santos
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No último dia da Semana da Caridade 
na Vigararia Lisboa V, o Bispo Auxiliar 
de Lisboa D. Américo Aguiar apelou ao 
envolvimento de todos os cristãos na área 
sociocaritativa. “Não pode haver nenhum 
batizado que não se identifique na área 
sociocaritativa. É esta marca da caridade 
que nos define como cristãos, como filhos 
de Deus”, referiu o Bispo Auxiliar, recor-
dando uma homilia de D. António Fran-
cisco dos Santos, antigo Bispo do Porto. 
“Dizia que: ‘Os pobres não podem espe-
rar’. E pobres não é só de dinheiro, é quem 
precisa de alguma coisa. Quem precisa de 
carinho, de amor, de batatas, de atenção, 
de cuidados médicos, seja lá do que for... 
Quem precisa de, não pode estar à espe-
ra que nós estejamos bem-dispostos seja 
para o que for”. Na Missa que juntou as 
dez paróquias da Vigararia Lisboa V, na 
igreja de São Vicente de Paulo, no Bair-
ro da Serafina, em Lisboa, na tarde do 
passado dia 16 de fevereiro, D. Américo 
Aguiar desafiou, por isso, os cristãos a se-
rem “arautos da esperança”. “Em qualquer 
situação de maiores trevas, dúvida, sofri-
mento, temos que ser arautos de esperan-
ça. E a nossa esperança tem um nome, é 
uma Pessoa: Jesus Cristo. Está vivo! E nós 
estamos aqui por causa disso”, apontou.
No Domingo anterior à votação, no Par-
lamento, das propostas que visam a des-
penalização da eutanásia no nosso país, o 
Bispo Auxiliar criticou o facilitismo que 
pretende ser oferecido pela sociedade. 
“Aos mais novos, dizem assim: ‘Agora, a 
vida está facilitada. Há uma pilula do dia 
seguinte’. E também há solução para o 
resto: ‘Aos 70 anos, tomamos uma pasti-
lha e vamos para o céu’. A sociedade está 
a ficar entre a pilula do dia seguinte e a 
pilula do último dia. É isto que nós quere-
mos?”, questionou. “E não é uma questão 
religiosa… é como sociedade, como povo, 
como humanidade”, acrescentou.

“Encontro, partilha 
e formação”
A Semana da Caridade na Vigararia Lis-
boa V teve como tema ‘A Caridade é o 
maior de tosos os Dons’, e decorreu entre 

Fernandes.
No último dia da Semana da Caridade, a 
caminhada, desde a Igreja de Nossa Se-
nhora do Rosário, na Paróquia de São 
Domingos de Benfica, até à Igreja de São 
Vicente de Paulo, no Bairro da Serafina, 
juntou mais de uma centena de pessoas. 
“Chamámos ´Peregrinação da Caridade’ 
e quisemos orientar a nossa oração para a 
defesa da vida. Entre cânticos e oração do 
Terço, foi um caminho muito sereno. De-
pois, à chegada, tínhamos à nossa espera o 
senhor D. Américo, que celebrou a Euca-
ristia”, explica o vigário.
Na opinião deste sacerdote, esta iniciati-
va “deixa o compromisso de acentuar mais 
um caminho conjunto das dez paróquias 
de continuarem esta missão da caridade”. 
“O nosso Patriarca despertou-nos para ela 
com este ano pastoral, que se enquadra 
neste caminho sinodal que estamos a fa-
zer, mas é algo que já vai sendo realizado 
e faz parte da missão da Igreja. Deixa-nos 
este despertar para continuar e continuar 
a fazer melhor”, garante.

Semana da Caridade na Vigararia Lisboa V

Na Semana da Caridade na Vigararia Lisboa V, D. Américo Aguiar agradeceu a todos 
os agentes desta pastoral que, diariamente, trabalham “com o limite da dignidade 
da pessoa humana”. Na opinião do vigário, padre Nuno Fernandes, esta iniciativa 
“despertou” as paróquias para “continuarem a fazer melhor” nesta área.  
texto e fotos por Filipe Teixeira

9 e 16 de fevereiro. Com esta iniciativa, 
esta vigararia da cidade quis apostar em 
“proporcionar momentos de encontro, par-
tilha e formação”, adiantou o vigário, pa-
dre Nuno Fernandes, ao Jornal VOZ DA 
VERDADE. De entre as várias iniciati-
vas previstas – e que juntaram centenas de 
responsáveis e agentes desta pastoral e de 
outras, como a juventude, a família e a ca-
tequese –, este sacerdote destaca o encontro 
que reuniu “profissionais e voluntários dos 
Centros Sociais e de outras instituições”. 
“Foi um encontro para marcar uma pre-
sença junto das pessoas que estão mais pró-
ximas dos mais fragilizados”, refere o padre 
Nuno. Nesta oportunidade, no dia 12 de 
fevereiro, D. Américo Aguiar, que acompa-
nha pastoralmente as paróquias da cidade, 
aproveitou a presença dos profissionais e 
voluntários para transmitir “gratidão pelo 
trabalho que fazem”. A partir da sua expe-
riência, enquanto sacerdote na Diocese do 
Porto, o Bispo Auxiliar revelou ter ganha-
do “muito respeito por todos os que traba-
lham nesta área, porque se trabalha com o 

limite da dignidade da pessoa humana”, e 
sublinhou a importância destes encontros 
“para sabermos quem somos, quantos so-
mos, o que fazemos, para estarmos afina-
dos naquilo que é a realidade do terreno 
onde estamos a trabalhar e a servir”.
 
Continuar a missão
O conhecimento, em maior pormenor, da 
realidade sociocaritativa na vigararia foi 
um dos frutos desta semana vicarial. Se-
gundo o vigário, as respostas ao questio-
nário feito a cada paróquia permitiram co-
nhecer os “números concretos”. “Sabemos 
que existem 6330 pessoas apoiadas pelas 
instituições, e que contam com a colabo-
ração de 1028 profissionais e 439 volun-
tários”, revela. “Podemos questionar estes 
números, interrogarmo-nos se é pouco, se 
é muito… mas esta é a realidade da nos-
sa vigararia. Foi importante criar um pai-
nel de divulgação, em todas as paróquias, 
para que as pessoas saibam o que vai sendo 
feito, e continuem a ajudar ou despertem 
para esta missão”, sublinha o padre Nuno 

“É A MARCA DA CARIDADE  
QUE NOS DEFINE COMO CRISTÃOS”



08 / Destaque

‘A caridade cristã como critério de ges-
tão’ foi o mote para o encontro que jun-
tou, na Benedita, os responsáveis pelos 
Centros Sociais, Misericórdias e outras 
instituições sociais da Vigararia de Al-
cobaça-Nazaré, no contexto da Semana 
da Caridade. No encontro que decor-
reu a 13 de fevereiro, o Bispo das For-
ças Armadas e das Forças de Segurança 
– em representação do Bispo Auxiliar 
de Lisboa D. Daniel Henriques – par-
tilhou algumas das histórias que resul-
taram das recentes visitas a cenários de 
guerra onde estão militares portugueses, 
para mostrar que apenas o amor garante 
o presente e o amanhã. “Num país como 
a República Centro-Africana, que tem 
um subsolo riquíssimo, de ouro, petró-
leo, gás, não é isso que é capaz de dar 
futuro às crianças. O que vai dar espe-
rança, futuro, àquelas crianças é o amor, 
é a generosidade, é a nossa entreaju-
da. Aplicando ao vosso trabalho, estais 
com a vossa generosidade, com a vossa 
ação, não apenas a garantir o presente 
das pessoas, mas a garantir e a colocar os 
alicerces para o amanhã”, sublinhou D. 
Rui Valério. O prelado também apelou 
à proximidade para com os mais frágeis, 
criando uma “identidade”, e desafiou à 
“identificação com Cristo”. “Quem ama 
de verdade, quem ama Jesus e quem ama 
a Deus acima de todas as coisas, encon-
tra-O reconhecido e presente na vida 
de todos os outros”, assegurou o Bispo 
Castrense, sublinhando que “a caridade 

Fazer melhor
A Semana da Caridade na Vigararia de 
Alcobaça-Nazaré decorreu entre 12 e 16 
de fevereiro e teve uma “grande participa-
ção”, segundo refere, ao Jornal VOZ DA 
VERDADE, o vigário, padre Gianfran-
co Bianco. “O balanço é bastante positivo, 
porque foi a primeira vez que se fez uma 
semana da caridade com esta expressão, 
dimensão, envolvendo as diversas comu-
nidades, instituições e grupos paroquiais”, 
aponta. Para este sacerdote, que é pároco 
da Benedita, esta iniciativa “incidiu mais 
sobre as instituições e os grupos de volun-
tariado”, para depois poder chegar “a cada 
uma das comunidades”.
O encerramento da Semana Vicarial da 
Caridade foi assinalado com uma Mis-
sa, presidida pelo Cardeal-Patriarca, no 
Mosteiro de Alcobaça. “A partir das leitu-
ras daquele Domingo, o senhor Patriarca 
desafiou-nos a que a nossa justiça, naquilo 
que nós participamos, na ajuda às pessoas 
mais desfavorecidas, não seja apenas dar 
o pão, prestar um serviço mediático, mas 
ajudar a pessoa a crescer em todas as suas 
dimensões, nomeadamente na dimensão 
da caridade”, descreve o padre Gianfran-
co, salientando que também ficou o de-
safio “para continuarmos, todos os anos”, 
com esta iniciativa. “É importante, como 
instituições, não trabalharmos cada um 
para si, desligado da realidade vicarial, mas 
fazermos da própria estrutura um ponto 
de encontro, não só de ajuda, mas também 
de oração, formação”, salienta.

Semana da Caridade na Vigararia de Alcobaça-Nazaré

O Bispo das Forças Armadas e das Forças de Segurança, D. Rui Valério, esteve presente no 
encontro com os responsáveis das instituições sociocaritativas da Vigararia de Alcobaça-Nazaré  
e apontou a “generosidade e a entreajuda” como garante do presente e do futuro da sociedade. 
texto e fotos por Filipe Teixeira

não é só uma ação perante o homem que 
está à minha frente, mas é uma ação que 
realizo em ato de louvor, de adoração ao 
próprio Deus”. “Este é o grande sentido 
da nossa missão e do nosso fazer. Não 
estamos só ao serviço da humanidade, 
estamos a realizar um ato de adoração 
ao próprio Senhor Jesus Cristo”, subli-
nhou D. Rui Valério. 

Centro é o amor
No início das intervenções, o advogado 
António Pinto Leite defendeu o “amor 
como o critério de gestão”, e contou a 
história que originou a publicação com 
o mesmo nome. O profissional, então 
com 55 anos, ao ter a responsabilidade 
de preparar um discurso para gestores e 
empresários, surpreendeu-se ao ler um 
livro do pastor luterano Dietrich Bo-
nhoeffer, onde se deparou com frase que 
mudaria a sua maneira de pensar: “´O 
centro vital da ética cristã é o amor’. E 
só pode ser assim, em todos os nossos 
campos, e também na liderança empre-
sarial. O amor deve ser a minha condu-
ta diária, também na empresa”. A pa-
lavra “amor” era, afinal, a única capaz 
de “fazer toda a diferença”. “A palavra 
que incomoda, que perturba, que inclui 
ou exclui é esta. Esta palavra embaraça, 
compromete e não devemos deixar de a 
usar”, incentivou António Pinto Leite.
De seguida, o economista João César 
das Neves desafiou os presentes a per-
guntarem-se como é possível amar em 

contexto empresarial. “O primeiro pas-
so é amar a Deus sobre todas as coisas. 
Ele está tão perto! A nossa primeira 
atitude na gestão ou em qualquer outra 
coisa é esta: pôr o Senhor no centro”, 
sublinhou o professor catedrático, des-
tacando o desafio de amar os inimigos, 
também em contexto empresarial. João 
César das Neves defendeu ainda a im-
portância do “amor a si próprio” como 
fundamental para a gestão. “O amor a 
si próprio faz parte da gestão, porque 
faz parte da caridade, porque faz par-
te da vida cristã. E sobre este assunto, 
Nosso Senhor diz-nos a frase mais im-
portante da gestão: ‘Que aproveita o 
homem ganhar o mundo inteiro se per-
der a sua vida?’ É espantosa a quantida-
de de histórias de gestores que ganha-
ram o mundo inteiro e que perderam a 
sua vida”, observou.
A última intervenção coube ao presi-
dente da Confraria de Nossa Senhora 
da Nazaré, Nuno Batalha, que apontou 
“o anúncio da Palavra e a vivência dos 
sacramentos” como “essencial para a prá-
tica cristã”.  Através da sua experiência 
nesta confraria, Nuno Batalha afirmou 
que “a realidade cristã não nos permite 
rejeitar os casos mais complexos, aqueles 
que ninguém quer”. Apesar das dificul-
dades, “nunca fomos abandonados por 
usar o critério de irmos às decisões mais 
difíceis, aos casos mais complexos. Sen-
timos sempre a presença forte de Deus 
nas nossas decisões”, garantiu. 

É A CARIDADE QUE “GARANTE  
O PRESENTE E O AMANHÃ”

    
  

  António Pinto Leite
Advogado

João César das Neves
Economista

Nuno Batalha
Presidente da Confraria de 
Nossa Senhora da Nazaré

Padre Gianfranco Bianco
Vigário de Alcobaça-Nazaré
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Ao longo de uma semana, entre 9 e 16 de 
fevereiro, a Vigararia de Sintra abordou vá-
rios temas que estão relacionados com as 
realidades, ou periferias, identificadas em 
cada uma das 15 paróquias. O resultado é 
“muito positivo”, na opinião do sacerdote 
responsável pela Pastoral da Saúde e Socio-
caritativa, padre Alberto Mendes. Segundo 
este sacerdote, o facto de se terem esco-
lhido diferentes paróquias para realizar as 
várias conferências foi “uma forma de sair 
ao encontro e não de ficar à espera”, res-
pondendo diretamente à periferia comum 
eleita: ‘Idosos e outras pessoas em situação 
de isolamento’. “Os temas, todos eles, fo-
ram escolhidos com objetivo de tocar as 
várias realidades da nossa vigararia, desde 
as prisões, à saúde mental, ao voluntariado, 
à saúde, ao setor social, ao cuidador infor-
mal. Portanto, todas estas áreas têm a ver 
com as necessidades que as pessoas destas 
paróquias encontram”, refere o padre Al-
berto, ao Jornal VOZ DA VERDADE, 
salientando que houve oportunidade para 
se “discutir e dialogar com pessoas sabidas 
no tema, quase os especialistas principais 
de cada área, com experiência teórica e 
prática, o que ajudou muito nesse sentido”, 
constata.

Proximidade
O ponto de partida da Semana da Carida-
de na Vigararia de Sintra aconteceu no dia 
9 de fevereiro, com uma Missa com unção 
dos Doentes, presidida pelo Bispo Auxiliar 
de Lisboa D. Joaquim Mendes, na igreja de 
Rio de Mouro. “O senhor D. Joaquim dei-
xou uma mensagem de proximidade para 
com as pessoas, de forma muito simples, 
porque ele próprio é muito próximo”, subli-
nha o padre Alberto Mendes, sacerdote da 
Ordem Hospitaleira de São João de Deus.
Para o futuro, o legado deixado por esta 
iniciativa é, “sobretudo, uma oportunida-
de para repensar aquilo que não está tão 
bem e que queremos melhorar, sobretudo 
de uma forma mais organizada na Pasto-
ral da Saúde e Social da vigararia”, apon-
ta o padre Alberto, questionando a forma 
como tornar esta pastoral “mais concreta, 
mais organizada, mais próxima e real, para 
que não seja só teórica”. “Depois da teo-
ria, passamos para o outro passo, para ação. 
Queremos que seja marcada com um certo 

vens de uma pastoral onde são muito 
importantes e para onde podem trazer 
mais dinâmicas”.
Neste último encontro que antecipou 
um momento de oração, na igreja de 
Colares, a Constituição Sinodal de Lis-
boa foi o fio condutor de toda a apresen-
tação que pretendeu despertar o “olhar” 
para os que mais precisam da caridade 
cristã. Contudo, o padre Alberto Men-
des assume que este documento foi, ain-
da, “pouco trabalhado”. “É um caminho 
que se vai fazendo, criando processos, tal 
como diz o senhor D. Joaquim”, subli-
nha. O sacerdote deseja que o documen-
to que resultou do Sínodo Diocesano 
2016 possa ser “mais estudado, trabalha-
do” e “aplicado à realidade de cada pa-
róquia”. “A Vigararia de Sintra é muito 
grande e para encontrarmos esta perife-
ria não foi fácil. São muitas realidades. 
Estudar a Constituição Sinodal em cada 
paróquia e procurar aplicá-la, de acordo 
com cada realidade, pode dar outro efei-
to”, garante.

Semana da Caridade na Vigararia de Sintra

Na Vigararia de Sintra, a Semana da Caridade foi ao encontro das periferias e criou a 
oportunidade para, no futuro, “melhorar” a Pastoral da Saúde e Sociocaritativa da vigararia, 
tendo como base a reflexão da Constituição Sinodal de Lisboa. 
texto e fotos por Filipe Teixeira

conhecimento para podermos lançar este 
desafio, o de uma melhor organização, para 
podermos chegar melhor, para concretizar-
mos”, aponta.
Para o padre Alberto Mendes, ações deste 
tipo deveriam repetir-se, também, a nível 
diocesano. “Acho que devíamos fazer mais 
vezes estas iniciativas, a nível vicarial e, de-
pois, a nível diocesano, tal como se faz com 
outras áreas pastorais, como os acólitos, ca-
tequese, liturgia. Neste sector da Pastoral 
Social e da Saúde, para além de um con-
gresso, não temos outro tipo de encontros. 
Porque não, no futuro, pensarmos mais nis-
so, num encontro diocesano para este se-
tor? O diálogo uns com os outros, ou seja, a 
comunhão, ajuda-nos a caminhar melhor”, 
refere este sacerdote que, juntamente com 
o diácono Joaquim Craveiro, são responsá-
veis pela Pastoral da Saúde e Sociocaritati-
va na Vigararia de Sintra.

Envolver os jovens
O último momento da Semana da Cari-
dade na Vigararia de Sintra foi dedica-

do ao tema da semana ‘Ter um coração 
que vê’ e decorreu na igreja de Colares. 
Na sua intervenção, onde foi apresenta-
da a caminhada sinodal da Diocese de 
Lisboa, o sacerdote destacou “o desafio 
de chamar os jovens” para as áreas pas-
torais da Saúde e Sociocaritativa. “De-
víamos fomentar mais atividades com 
eles, onde eles fossem mais protagonis-
tas destas ações, em conjunto. De facto, 
os jovens já fazem muitas coisas, mas 
temos que os envolver mais em ações 
formativas, em conjunto, onde possam 
demonstrar o que sabem e o que podem 
fazer”, sugeriu o responsável vicarial 
desta pastoral. “Por exemplo, nas Con-
ferências de São Vicente Paulo, temos 
grupos de visitadores e a maior parte 
são pessoas mais idosas. Porque não fa-
zer algo mais integrado com os jovens, 
em que tomassem eles a iniciativa, que 
fossem participantes numa forma mais 
ativa e não tão passiva?”, sugere o padre 
Alberto, sublinhando o risco de, com 
esta falta, estar a Igreja a “excluir os jo-

UM CONTRIBUTO PARA “CAMINHAR MELHOR”

  

  

O padre Alberto Mendes conduziu o último  
encontro da Semana da Caridade de Sintra

O padre Carlos Pinto orientou o momento  
de oração que encerrou o encontro
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A música, as apresentações, a comida, a 
festa, não foram apenas sinais de diver-
timento e de lazer, mas sim de “pacifi-
cação” da urbanização Quinta das Mós, 
na Paróquia de Camarate – o local es-
colhido pela Vigararia de Sacavém para 
assinalar a Semana Vicarial da Carida-
de. Segundo o responsável pela organiza-
ção desta iniciativa, padre Marcos Castro, 
“o balanço é positivo”. “Havia um confli-
to no bairro, entre duas culturas, e esta 
presença fez com que as coisas acalmas-
sem. Foi muito bom”, assegura, ao Jornal 
VOZ DA VERDADE, o sacerdote, que 
é pároco da Bobadela, referindo que a 
ocasião foi também oportunidade para se 
ir “conhecendo uma realidade que as pes-
soas tinham medo, mas também alguma 
curiosidade em conhecer”. “Houve aqui 
um bocadinho de choque porque tam-
bém não houve muita receção das pes-
soas, mas aquelas que aderiram, gosta-

das pela vigararia, no âmbito da Pasto-
ral Sociocaritativa, não devem ter um 
“ponto final”. “Nestes encontros, co-
nhecemos quem está no terreno e que-
remos fazer já outro, em setembro, no 
Bairro da Quinta da Fonte, na Apela-
ção”, anuncia. “Percebemos que existe 
aqui um grande abismo que é preciso 
ir trabalhando. Há, de facto, respostas a 
seguir. Não queremos que haja aqui um 
ponto final disto tudo”, refere.
Na perspetivação desse encontro, em 
setembro, o padre Marcos adianta, ao 
Jornal VOZ DA VERDADE, que a in-
tenção é a vigararia associar-se à festa 
“entre culturas” que habitualmente se 
celebra, em setembro, naquele bairro do 
concelho de Loures. “Vamos participar 
nesta festa, em vigararia, sem sobrepor, 
e já estamos a planear a imagem. Saí-
mos da paróquia, em procissão, para o 
bairro”, adianta.

Semana da Caridade na Vigararia de Sacavém

O Bairro da Quinta das Mós, na Paróquia de Camarate, foi a periferia escolhida 
pela Vigararia de Sacavém para a vivência da Semana da Caridade. No dia 16 
de fevereiro, o almoço e convívio resultou num momento de “pacificação” do 
bairro. “Fizemos missão!”, atestaram as comunidades no terreno. 
texto e fotos por Filipe Teixeira

ram, e para aqueles que estão no terreno 
foi muito produtivo”, considera o padre 
Marcos, referindo que cada uma das nove 
paróquias da Vigararia de Sacavém reali-
zou uma recolha de vários alimentos para 
serem distribuídos pela comunidade da 
Quinta das Mós.

“Fizemos missão”
Segundo explica este sacerdote, esta ini-
ciativa que se realizou no último Do-
mingo, 16 de fevereiro, foi antecedida 
de outros dois encontros. O primeiro, 
em janeiro, organizado pela Paróquia do 
Prior Velho, sobre a Pastoral Social, ao 
qual se associou toda a vigararia, e, mais 
recentemente, um encontro com a Pas-
toral dos Ciganos, onde foram focadas 
as comunidades que estão presentes no 
Bairro da Quinta da Fonte, na Apelação, 
mas também em São João da Talha e em 
Camarate. “Além destas três iniciativas, 

fizemos algo inédito que foi juntar to-
dos aqueles que trabalham nestes bairros, 
até os próprios técnicos. Tentámos fazer 
um balanço e perceber o que está a acon-
tecer. Nunca tínhamos feito isso”, assume 
este sacerdote, atestando com o testemu-
nho de satisfação deixado, no último Do-
mingo, pela comunidade dos Missioná-
rios Combonianos que está presente nas 
paróquias de Camarate e Apelação. “Os 
técnicos que estão no terreno e a comu-
nidade dos Missionários Combonianos, 
presentes em Camarate, ficaram muito 
felizes, sentiram-se acompanhados, ouvi-
dos. Disseram-me: ‘Ficámos muito felizes 
porque conseguimos acalmar o bairro, fi-
zemos missão’”, partilhou. 

Sem parar
No balanço da Semana da Caridade na 
Vigararia de Sacavém, o padre Marcos 
Castro refere que as iniciativas realiza-

CARIDADE TRAZ “PACIFICAÇÃO”
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O Plano Institucional 
da Cáritas em Portugal
Cabe à Cáritas Portuguesa, enquanto “or-
ganismo” oficial da Igreja e “entidade de 
apoio” de cariz social, integrar o Sistema 
Nacional da Proteção Civil, assumindo as 
missões que lhe estão atribuídas no respe-
tivo Plano Nacional de Emergência, e as 
que decorrem da obrigação de todas as ins-
tituições, de socorrer e assistir pessoas em 
perigo. De todas, destacam-se a missão de 
apoiar:
- As ações de evacuação das populações, 
pesquisa de desaparecidos e gestão de cam-
pos de deslocados;
- O voluntariado, através da distribuição de 
alimentos, roupa, agasalhos e outros bens 
essenciais;
-O sistema de recolha e armazenamento 
de dádivas;
- A disponibilização de locais de alojamen-
to para deslocados.
Face à especificidade da sua identidade, em 
situações de emergência e catástrofe, tam-
bém lhe cabe atender ao acompanhamen-
to pessoal e comunitário, tanto a nível afe-
tivo como espiritual e religioso. 
De forma à Cáritas em Portugal poder 
sustentar e oferecer uma resposta efeti-
va, adequada e eficiente perante eventos 
que possam desencadear uma situação de 
emergência e catástrofe, em território na-
cional, a Comissão Episcopal da Pastoral 
Social e Mobilidade Humana aprovou um 
Plano Institucional de Resposta a Emer-
gências e Catástrofes (PIREC).
No quadro do sistema de Proteção Civil 
Nacional, Regional e Municipal, o PI-
REC, no âmbito da sua atuação, prevê di-
ferentes grupos de coordenação: O Grupo 
Coordenador Nacional, composto por 
um Coordenador e Secretário Nacional 
de Emergências, e elementos responsáveis 
pela Logística, Comunicação, Encaminha-
mento e Gestão; O Grupo Coordenador 
Diocesano, composto por um Coordena-
dor e uma Equipa Diocesana de Emergên-
cias; O Grupo Coordenador Local, com-
posto por um Coordenador e uma Equipa 
Local de Emergências.
O PIREC define ainda as competências 
dos coordenadores (Nacional, Diocesano 

e Local) tendo em conta o nome, âmbito 
e composição dos grupos de coordenação.
Este plano foi desenhado para ser imple-
mentado pelo Grupo Coordenador Nacio-
nal, Diocesano e Local, nas suas ações para 
a gestão do risco e resposta a situações de 
emergência e catástrofe, e tem ainda que 
considerar os contributos provenientes da 
comunidade, das equipas no terreno e das 
equipas de trabalho especializado, nacio-
nais ou diocesanas.
A atuação da Cáritas terá de ser sempre 
concertada com as Estruturas Nacionais de 
Proteção Civil, Estruturas Locais da Cári-
tas (rede) e com os parceiros que integram 

o Sistema Nacional de Proteção Civil. 
Integrado na Pastoral Paroquial, o plano 
de ação que serve as diversas situações de 
emergência e catástrofe, compreende um 
“antes” (focado na prevenção e formação 
institucional e comunitária), um “durante” 
(concentrado na minimização das situações 
de vulnerabilidade e no acompanhamento 
pessoal e comunitário) e um “após” (exten-
sivo do “durante”).
A Cáritas Portuguesa está a redigir a minu-
ta de um protocolo (“Protocolo da Cáritas 
para Atuação em Emergência”), que ser-
virá de suporte à sua intervenção, na imi-
nência ou ocorrência de um acidente grave 

Emergências e catástrofes 

A responsabilidade da Cáritas em Portugal  
Porque “Todos somos Estado e Nação”, a Proteção Civil é dever de todos. Neste quadro,  
a intervenção humanitária da Igreja Católica, em Portugal, é subsidiária, complementando,  
com a sua capacidade de resposta, a ação do Estado e da sociedade civil organizada.

ou catástrofe em Portugal. O documento 
visa a unidade de direção das ações a desen-
volver, a coordenação técnica e operacional 
dos meios a empenhar, e a adequação das 
medidas de caráter excecional a adotar. 

O que está a fazer a Cáritas
 Diocesana de Lisboa
Ao nível da Diocese de Lisboa, têm-se de-
senvolvido ações com o objetivo de definir 
um “Plano de Intervenção”. 
Uma breve apresentação deste plano foi 
feita recentemente numa reunião Geral 
de Vigários da Diocese para divulgação do 
projeto, obtenção de comentários e indica-
ção do que pode ser solicitado localmente 
às vigararias e paróquias. Entretanto, de-
corre a constituição da Equipa Diocesana 
de Emergências, a elaboração de um plano 
de trabalho e respetivo cronograma, a rea-
lização de contactos com elementos cen-
trais e regionais da Autoridade Nacional de 
Emergência e Proteção Civil.
A atual fase entende nomear os Coorde-
nadores Locais de Emergência, constituir 
os Grupos Coordenadores Locais, identi-
ficar o ambiente externo e interno, as tare-
fas a concretizar, os riscos e o levantamento 
dos recursos disponíveis na área de respon-
sabilidade diocesana, sendo também im-
portante a identificação das necessidades 
de formação. E no final, após a elaboração 
do Plano de Intervenção Diocesano, será 
o momento deste mesmo plano ser testa-
do, nas suas diversas componentes, e numa 
perspetiva não só diocesana, mas também 
nacional.
A intervenção em situações de emergência 
e catástrofe é missão fundamental da Cá-
ritas, quer a nível internacional como na-
cional, diocesano e local, e emana da “espe-
cificidade da sua identidade” focada, nestas 
situações, e como já referido, no acompa-
nhamento pessoal e comunitário, tanto a 
nível afetivo, como espiritual e religioso.
Com a construção e implementação deste 
Plano de Intervenção, a Cáritas, “coração 
da Igreja no mundo”, coloca em prática os 
seus valores e princípios orientadores, e de-
seja contar, no “Fazer o Bem, Bem feito”, 
com a ajuda de todos, mesmo quando tudo 
possa parecer tão distante e tão técnico.    

  

  

Cáritas Portuguesa e Diocesanas num encontro em Fátima 
sobre Emergências e Catástrofes © Cáritas Portuguesa

Recolha, armazenamento de 
dádivas © Cáritas Portuguesa 

  Acompanhamento pessoal e comunitário  
© Caritas Internationalis

  Sustentar e oferecer uma resposta 
coordenada, efetiva, adequada e 
eficiente © Caritas Internationalis
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Telefone: 213573386 Email: geral@caritaslisboa.pt 
Site: www.caritaslisboa.pt  



www.vozdaverdade.org

12/ Igreja no Mundo

beber. A urgência era outra. Não ha-
via tempo a perder. Um ano mais tarde, 
em 2011, haveria de falar dessa corrida 
contra o tempo a um jornalista. “Tive o 
privilégio de testemunhar muitos mi-
lagres”, disse. “Se Deus não desiste de 
ninguém, porque hei-de eu fazê-lo?”

Encontro com Deus 
Isa foi sempre assim. Determinada. Ti-
nha 19 anos quando decidiu seguir a 
vida religiosa. Deus inquietava-a. En-
trou para a Congregação das Religiosas 
de Jesus e Maria. Queria ser missioná-
ria em África e foi para a Guiné-Equa-
torial. Ficou por lá quase duas décadas. 
O Haiti, a segunda etapa na sua vida 
missionária, causava-lhe desgosto por 
saber que aquela terra atraía alguns dos 
maiores males do mundo, como haveria 
de explicar mais tarde. “A escravidão, a 
corrupção, o colonialismo, a violência, 
a pobreza, as catástrofes, a exploração 

estrangeira e ‘as costas viradas’ da co-
munidade internacional.” Quando foi 
para o Haiti, mudou-se mesmo, como 
quem assina um contrato sem termo 
certo. Foi. “O Haiti é a minha casa, a 
minha família, o meu trabalho, o meu 
sofrimento e a minha alegria, e o meu 
local de encontro com Deus”, diria 
também mais tarde. Tal como na cida-
de de Ebebiyin, na Guiné-Equatorial, 
também em Port-au-Prince Isabel dava 
aulas. Ensinar e ajudar os outros a cres-
cer na vida faziam parte do seu sonho 
missionário.

Os sapatos dos pobres
Isa nasceu em 1965, em Barcelona, no 
seio de uma família burguesa. Os pais 
eram empresários e ela a única rapariga 
no meio de seis irmãos. Quando deci-
diu que iria seguir a vida religiosa, aos 
19 anos, os que a conheciam melhor não 
estranharam. Um dos seus amigos have-

Estava no Haiti há poucos meses quan-
do a terra tremeu com uma ferocidade 
tal que até os habitantes mais velhos 
neste país caribenho estranharam. Não 
havia memória de tanta violência. Num 
insuportável minuto, as pessoas viram 
a cidade de Port-au-Prince sucumbir 
como se as casas fossem folhas de pa-
pel ou cenários de uma peça de teatro e 
não construídas com tijolos e pedras e 
cimento e ferro. Faltavam oito minutos 
para as cinco horas da tarde. As casas 
ruíram engolindo gritos de pessoas. Foi 
uma tragédia sem fim. Parecia o fim do 
mundo. Isabel Solá Matas trabalhava 
numa escola que se transformou num 
cemitério. Isa, como era conhecida a 
irmã espanhola, estava no Haiti vinda 
de África, da Guiné Equatorial. Tinha 
45 anos quando o sismo ceifou a vida a 
mais de 300 mil pessoas. Eram quase 
cinco da tarde de 12 de Junho de 2010.

Cidade desfeita
Não foi só a escola onde Isa trabalhava 
que se transformou num cemitério. A 
própria capital do Haiti morreu nesse 
dia, derrotada pela força dos elemen-
tos, pela violência do sismo. A cidade 
ficou quase toda desfeita. Nem o palácio 
presidencial ou a catedral de Notre-Da-
me resistiram ao estrondo, ao abalo. Isa 
tentou até à exaustão salvar as pessoas 
presas na armadilha dos escombros. Pes-
soas enterradas debaixo de lixo, de pe-
dras, de ferros. Pessoas aos gritos por so-
corro. Isabel Solá Matas não parou. Os 
que a conheceram nesses dias frenéticos 
recordam-na sempre exuberante, olhos 
azuis, cabelo louro, afadigada a salvar 
pessoas. Esteve dias sem comer nem 

ria de a descrever como alguém que tinha 
o sonho de se perder nos lugares mais 
miseráveis do mundo e de calçar os sapa-
tos das pessoas pobres. Foi o que fez em 
África. Foi o que fez no Haiti até ao dia 
2 de Setembro de 2016. Foi assassinada 
a tiro quando o carro em que viajava, na 
capital, foi bloqueado por dois jovens que 
se deslocavam de mota. Foi um assalto. 
Mataram-na por quererem roubar a sua 
mala, como se ela andasse com dinhei-
ro ou jóias ou coisas de valor. Foi assas-
sinada quando a sua cabeça fervilhava de 
projectos, de ideias, de iniciativas. Logo 
após o sismo, Isa, que tinha estudado en-
fermagem, procurou salvar o maior nú-
mero possível de pessoas. Depois, a sua 
prioridade foi criar uma oficina para a 
produção de próteses para os inúmeros 
amputados por causa do terramoto.

Lembrada pelo Papa
Quando foi assassinada, uma sexta-feira, 
a Irmã Isabel procurava angariar fundos 
para construir uma escola que substituís-
se a que ruiu no dia do sismo e uma clí-
nica móvel que levasse cuidados médicos 
básicos às zonas rurais. Morreu, mas não 
foi esquecida. Dois dias depois, a 4 de 
Setembro, a Praça de São Pedro no Va-
ticano encheu-se para a cerimónia de ca-
nonização da Madre Teresa de Calcutá. 
O Papa, perante uma multidão calculada 
em mais de 100 mil pessoas, pediu, no 
final dessa cerimónia, as orações dos fiéis 
“pela Irmã Isabel, uma missionária espa-
nhola assassinada há dois dias no Hai-
ti”, e recordou “as muitas religiosas que 
doam totalmente a sua vida”. Isabel Solá 
Matas foi uma dessas irmãs. Viveu para 
os outros até ao fim, até ao último ins-
tante da vida, sempre na pressa de ajudar, 
de fazer o bem, de levar sorrisos, de ser o 
rosto da bondade de Deus.

texto por Paulo Aido,
Fundação Ajuda à Igreja que Sofre

  

A irmã espanhola que o Papa lembrou na canonização de Madre Teresa

O sonho de Isabel
Viveu amando os mais pobres até ser assassinada na sequência de um 
assalto na cidade de Port-au-Prince, no Haiti. Isabel Solá Matas viveu para 
os outros até ao último instante, sempre na pressa de ajudar, de fazer o 
bem, de levar sorrisos, de ser rosto da bondade de Deus.

www.fundacao-ais.pt | 217 544 000

“O Haiti é a minha casa, a minha família, o meu trabalho, o meu 
sofrimento e a minha alegria, e o meu local de encontro com Deus”. 
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Jornalista da Rádio Renascença, 
à conversa com Diogo Paiva Brandão

1. O Papa considera que a “terra 
mais bela” a conquistar é “o coração” 
dos outros.  “Hoje refletimos sobre 
a Bem-aventurança que nos ensina: 
‘Bem-aventurados os mansos, por-
que receberão a terra em herança’. Ser 
manso significa ser afável, gentil, não 
violento. A mansidão se manifesta não 
quando tudo está tranquilo, mas quan-
do estamos sob pressão, quando sofre-
mos violência. Jesus deu-nos o maior 
exemplo de mansidão quando, prega-
do na Cruz, perdoou seus algozes. Por 
outro lado, como também nos ensina o 
Salmo 37, a mansidão se relaciona com 
a posse da terra. Muito embora a lógica 
humana pareça indicar o contrário, ou 
seja, quem faz uso da força é quem con-
quista a terra, todavia, a Sagrada Escri-
tura mostra-nos que o manso não con-
quista, mas recebe em herança a terra. 
De facto, o Povo de Deus considerava 
a Terra prometida como um dom de 
Deus, uma herança recebida. Esta, por 
sua vez, é sinal da verdadeira terra que 
Deus nos promete em herança: o Céu. 
Por fim, ao contrário da ira que destrói 
e separa, a mansidão conquista e ven-
ce os corações. Por isso, os mansos são 
aqueles que agora podem conquistar a 
terra mais bela, que é o coração do ir-
mão”, referiu Francisco, na audiência-
-geral de quarta-feira, 19 de fevereiro, 
no auditório Paulo VI, no Vaticano.
Na saudação aos peregrinos de língua 
portuguesa, o Papa desafiou os visi-
tantes de Portugal e do Brasil a serem 
“testemunhas de esperança e caridade”. 
“Se alguma vez tiverdes de enfrentar 
situações que vos turvam a alma, ide 

procurar refúgio sob o manto da San-
ta Mãe de Deus; lá encontrareis paz e 
mansidão. Sobre vós e vossas famílias 
desça a bênção do Senhor”, concluiu.

2. O Papa Francisco reafirmou a exis-
tência de Satanás, “o sedutor”, no início 
de um ciclo de programas sobre o Cre-
do, na TV2000, canal da Conferência 
Episcopal Italiana, emitido dia 17 de 
fevereiro. “Alguns dizem: ‘Não, Satanás 
não existe, nós temos dentro um pou-
co… por causa das nossas doenças ma-
teriais, espirituais, psicológicas, temos 
esta tendência ao mal’. É verdade que 
estamos feridos, que somos pessoas fe-
ridas, mas Satanás existe, é o sedutor”, 
referiu Francisco.
A entrevista, conduzida pelo padre 
Marco Pozza, capelão da prisão de Pá-
dua, aborda a fé num Deus “Pai, om-
nipotente, criador” e “redentor”, como 
sublinhou o Papa. “Sentimos algo que 
nos leva a fazer o bem, a amar o próxi-
mo, a fazer uma obra de caridade, pensar 
numa coisa bonita”, indicou Francisco, 
assim como “algo que diz ‘não, esse não 
é o caminho, não te fará feliz”. “Satanás 
aparece nas primeiras páginas da Bíblia, 
porque é uma realidade que todos nós 
temos como experiência: todos nós te-
mos no coração a experiência da luta 
entre o bem e o mal. No momento de 
fazer uma escolha, por exemplo, temos 
sempre esta experiência”, precisou. “Sei 
que [Satanás] existe, mas não o amo. Te-
nho de defender-me das suas seduções”, 
acrescentou.
O Papa recordou ainda que Jesus, na Úl-
tima Ceia, reza pelos discípulos, pedindo 

“ao Pai a graça de salvá-los da mundani-
dade”. “A mundanidade é a atmosfera de 
Satanás, ele move-se na mundanidade. 
Existe o espírito do mundo, Satanás é 
assim”, assinalou, na entrevista, separada 
em duas partes, que começou por evocar 
as perseguições contra o cristianismo. “A 
história do cristianismo é uma história 
de perseguições, dos que tentam elimi-
ná-lo. E de sucessos? Não, de perseve-
rança”, sustentou Francisco.

3. O Papa quer que os futuros Nún-
cios Apostólicos cumpram um ano de 
missão. Numa carta enviada ao presi-
dente da Academia Eclesiástica Ponti-
fícia – a escola do Vaticano para a for-
mação de diplomatas –, Francisco pede 
para se incluir no currículo dos futuros 
representantes diplomáticos da Santa Sé 
um ano de experiência de missão inseri-
do numa Igreja local. O teor da missiva 
foi divulgado no dia 17, com o Papa a 
desejar enriquecer a já “sólida formação 
sacerdotal e pastoral” daquela academia 
com esta nova “experiência pessoal de 
missão fora da diocese de origem, junto 
das respetivas comunidades”. O objeti-
vo é permitir que os futuros diploma-
tas participem na “quotidiana atividade 
evangelizadora” junto das Igrejas parti-
culares espalhadas pelo mundo.
Esta nova experiência entra em vigor 
com os alunos do próximo ano acadé-
mico, 2020/2021.

4. O Papa Francisco apresentou a lei 
como instrumento de acrescento da li-
berdade e não da sua diminuição. Fa-
lando durante o Angelus, no passado 

Domingo, 16 de fevereiro, Francisco 
referiu-se ao sermão da Montanha de 
Jesus, procurando reenquadrar a visão 
contemporânea das leis que tinham 
sido dadas a Moisés. “Trata-se de vivê-
-la como um instrumento de liberda-
de, que me ajuda a ser mais livre, que 
me ajuda a não ser escravo das paixões 
e do pecado. Pensemos na guerra, nas 
consequências da guerra, pensemos na-
quela rapariga que morreu de frio na 
Síria, há dias, tantas calamidades. Isto 
é fruto das paixões. As pessoas que fa-
zem a guerra não sabem dominar as 
próprias paixões. Falta-lhes cumprir a 
lei”, observou.

5. Na abertura do Ano Judiciário do 
Tribunal do Estado da Cidade do Va-
ticano, o Papa Francisco pediu justiça 
e “conversão pessoal”. Francisco apelou 
a que a “justiça seja instaurada dentro 
de nós” e que, “numa luta interior, o 
bem prevaleça”. O convite do Papa aos 
juristas é empenhar-se não somente 
em prol dos outros, mas num trabalho 
dentro de cada um que leve a uma con-
versão pessoal. “É somente esta a justi-
ça que gera justiça!”, revelou, advertin-
do que a “justiça deve ser acompanhada 
das virtudes cardeais da prudência, da 
fortaleza e da temperança”. “Com efei-
to, a misericórdia não é a suspensão da 
justiça, mas a sua realização, porque 
transfere tudo para uma ordem mais 
elevada, onde os condenados às penas 
mais duras encontram o resgate da es-
perança”, referiu o Papa, no passado dia 
15 de fevereiro, dirigindo-se membros 
deste tribunal do Estado do Vaticano.

1. 2.

5.

4.3. 

O Papa Francisco apontou que “os mansos são aqueles que podem conquistar a terra mais bela, que é o coração do irmão”. 
Na semana em que reafirmou a existência de Satanás, o Papa revelou que os futuros Núncios Apostólicos vão cumprir um 
ano de missão, apresentou a lei como instrumento de liberdade e pediu justiça e “conversão pessoal” aos magistrados.

“A mansidão conquista e vence os corações”
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Neuza partilha que desde cedo se sentia 
“apaixonada pelas pessoas e os seus mun-
dos, pela escrita e pela natureza”. “Católica 
desde que me conheço como pessoa, muito 
por influência dos meus avós que sempre me 
transmitiram a confiança numa força supe-
rior a nós, que nos ama, cuida e impulsa a ser 
autênticos e a viver com gratidão o dom da 
nossa vida. Sempre senti que a vida é e será 
sempre mais do que aquilo que podemos ver, 
e desde criança que me fascinava ler os teste-
munhos de quem partia rumo às necessida-
des do mundo fosse através de testemunhos 
de voluntários, missionários ou até mesmo 
através de grandes reportagens. Lembro-me 
de duas Irmãs Religiosas (creio Combonia-
nas) foram à minha escola Primária e deram 
o seu testemunho missionário, mas acima de 
tudo de vida. Tocaram-me de forma muito 
íntima as suas palavras e embora pequenina 
sempre me ficaram na cabeça aquelas in-
terrogações tão profundas que fizeram das 
nossas vidas. Ler sobre as suas vidas e como 
se dedicavam aos outros alimentava a minha 
crença de que nascemos com uma missão e 
vivemos para deixar, com a nossa passagem, 
o mundo um pouco melhor do que encon-
trámos. Foi com a esperança de ser partici-
pativa nesta missão que é de todos, que após 
terminar a minha licenciatura e estar mais 
desperta para as questões fundamentais da 
nossa existência, questões que sempre paira-
ram na minha cabeça e sempre adiei, mas 
que senti que não podia adiar mais que, no 
ano de 2014, ingressei nos Leigos Missio-
nários Combonianos, pronta para conhecer 
um pouco mais de mim e numa tentativa 
de dar respostas às inquietações que trazia 
dentro, entrei neste percurso formativo de 2 
anos onde conheci e aprofundei um pouco 
mais a minha fé e o carisma Comboniano 
de que tanto havia ouvido falar. Nestes dois 
anos fui capaz de viver e experimentar um 
pouco do que é ser missionário e também de 
viver o meu eu missionário”, conta. 

“Com a minha vida deixei um 
rasto de Jesus por onde passei”
Sobre a sua experiência missionária, Neuza 

partilha: “Depois destes dois anos de for-
mação e de assumir o meu compromisso 
em viver como Leiga Missionária Com-
boniana, parti para a missão no Peru em 
setembro de 2017 onde estive dois anos e 
três meses. No Peru, mais especificamente 
em Arequipa, em conjunto com a família 
Comboniana e outras congregações, de-
senvolvemos diferentes projetos com po-
pulações vulneráveis, tais como: formação e 
capacitação de famílias multidesafiadas em 
diferentes contextos desde os mais peque-
nos aos pais, criação, organização e anima-
ção de um grupo de idosos para combater 
o isolamento social dos idosos. Mas permi-
tam que vos diga que era nas visitas às famí-
lias que eu mais gostava de passar os meus 
dias. Entre o sol que se fazia sentir no sul 
do Peru e a soleira da porta, aprendi muito 
sobre o valor do simples, da escuta, do abra-
ço, do estar e ser quando o outro não espera 
nada de ti, apenas o teu tempo. Era entre 
os vulcões Misti e Chachani que todos os 
dias despertava para um amor que se doa 
e que cresce na disponibilidade na humil-
dade e na partilha do que somos, do que o 
outro é e, do que juntos podemos ser. Partir 
em missão foi talvez o desafio maior que 
me foi proposto pela vida, muito embora eu 
o esperasse. Partir foi deixar para trás tudo 
aquilo que era conhecido para mim e abrir 
a mente e o coração a uma cultura comple-
tamente diferente daquela a que pertencia. 
Não foi fácil partir, mas tampouco foi fácil 
chegar lá. Aterrar foi sentir que a partir de 
então eu era parte de um povo de Deus 

Neuza Francisco, dos Leigos Missionários Combonianos

“Ser testemunha de um amor
que ultrapassou a barreira do tempo”
Neuza Francisco nasceu a 20 de janeiro de 1992, na cidade de Viseu, onde reside. É licenciada 
em Comunicação Social, pela Escola Superior de Educação de Viseu, e Pós-Graduada em 
Intervenção Psicossocial com Crianças e Jovens em Risco. Em 2014, ingressou nos Leigos 
Missionários Combonianos com quem partiu em missão para o Peru, por dois anos. 

desconhecido por mim, mas muito, mui-
to amado por Ele. Sim, sem dúvida que 
era uma cultura muito distinta e não era 
só a nível da língua. São duas perspetivas 
de olhar para o mundo, eu diria bem dis-
tintas. Mas talvez eu possa dizer que, foi 
nesses aspetos que mais nos podiam dis-
tanciar que eu vi a possibilidade de cres-
cer, que eu me apercebi que tinha ainda 
muito para aprender deles e que não seria 
um choque de culturas senão uma opor-
tunidade de ambas as partes para cres-
cer. Neste sentido vivia-se uma incultura-
ção diária, na escuta ativa, na observação 
atenta, num constante caminhar juntos e 
sermos verdadeiros irmãos, e foi isso que 
sempre senti em terras de missão, senti 
esse imenso carinho que nutríamos uns 
pelos outros e senti, que éramos parte da 
mesma família. Vivi sempre este caminho 
com disponibilidade e muita vontade de 
aprender deles.  O que mais me marcou e 
continua latente em mim foram as pessoas 
(dos mais pequenos aos maiores) pois foi 
em conjunto com eles que fui capaz de vi-
ver experiências que jamais esquecerei. O 
abraço que tanto temiam, ao princípio, e 
que eu tanto insisti em dar. O sorriso tími-
do, mas que espelhava bondade e coração 
cheio. Sinto que fomos em conjunto cons-
trutores de um amor que cresceu e flores-
ceu em cada um de nós e deu fruto. Sinto 
que fomos e continuamos a ser, ainda que 
agora distantes, geradores de vida. E vida 
verdadeira. Trago ainda nos pés as subidas 
intermináveis naqueles montes desérticos 

que percorria para ir ao encontro dos que 
viviam para lá do visível. Trago em mim o 
sorriso com que nos acolhiam a cada che-
gada ao cume do monte e as conversas até 
ao pôr-do-sol. Conversas sem hora. Trago 
em mim a gratidão das suas mãos que mes-
mo sem nunca me terem esperado foram 
capazes de dar-se sem distinção, sem medo, 
foram capazes de aceitar-me tal como sou. 
Eu senti que sim. Trago em mim o abra-
ço de palmo e meio dos meus meninos e o 
som das suas vozes quando pronunciavam 
o meu nome. Trago, aquele olhar dos mais 
idosos, fixado em mim. Aqueles idosos 
que sorriam à nossa passagem e espera-
vam alegres o dia em que íamos visitá-los. 
Trago em mim as famílias que nos aco-
lhiam sempre sem reservas e nos davam 
o que tinham de melhor. O seu amor. A 
sua confiança.  E foi esta mesma confian-
ça que nunca me abandonou. Foi a certe-
za de que não caminhava só, que permitiu 
que eu chegasse a muitos corações a mui-
tas vidas. E a alegria de saber que com a 
minha vida deixei um rasto de Jesus por 
onde passei. Foram muitos os sorrisos par-
tilhados, mas também soubemos partilhar 
a amargura de muitas lágrimas e acima de 
tudo acolher todos estes momentos e fazer 
deles sementes de esperança que nos per-
mitiram seguir em frente. Juntos. O meu 
coração está agora povoado de rostos, his-
tórias, famílias, abraços, sorrisos, lágrimas 
e sentido. Regressei a Portugal no fim do 
ano passado, em dezembro. E sinto-me 
ainda a aterrar deste lado do Atlântico. 
Com vontade de continuar a viver o meu 
propósito por terras lusitanas.  Vivo para 
ser a melhor versão de mim mesma e para 
com a minha vida iluminar a vida dos ou-
tros e contribuir desta forma para ser tes-
temunha de um amor que ultrapassou a 
barreira do tempo e precisa de nós para 
se expandir. Pertencemos onde está o nos-
so coração e o meu pertencerá sempre ao 
Peru, e sempre onde Ele me levar”.

texto por Catarina António, FEC | 
Fundação Fé e Cooperação
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Querida 
Amazónia
Foi publicada em livro a Exorta-
ção Apostólica Pós-Sinodal ‘Querida 
Amazónia’, do Papa Francisco, que re-
sulta do Sínodo dos Bispos dedicado à 
Amazónia, que aconteceu em outubro 
passado, no Vaticano. O documento 
tem citações poéticas sobre a beleza da 
Amazónia, e termina com um apelo a 
um esforço ecuménico no sentido de 
defender esta zona do planeta. “Tudo 
isto nos une. Como não lutar juntos? 
Como não rezar juntos e trabalhar lado 
a lado para defender os pobres da Ama-
zónia, mostrar o rosto santo do Senhor 
e cuidar da sua obra criadora?”, escre-
ve o Papa na exortação apostólica que 
agora chega a Portugal em livro, pelas 
mãos da Paulus Editora e da Paulinas 
Editora.

SUGESTÃO CULTURAL
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À PROCURA DA PALAVRA

DOMINGO VII COMUM ANO A
“Amai os vossos inimigos 
e orai por aqueles que vos perseguem.”
Mt 5, 44

O amor é inventivo pelo P. Vítor Gonçalves
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1 Consultar errata | 2 A saída pode fazer-se em silêncio, omitindo assim o cântico final 
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Uma das perguntas que toda a crian-
ça começa a ouvir desde cedo é esta: 
“O que queres ser quando fores gran-
de?” E as respostas suscitam admira-
ção, aprovação ou condescendência 
dos adultos que gostam demasiado 
de fazer aterrar os sonhos infantis. É 
interessante que se pergunta sobre 
“ser”, confundindo-o com “fazer”. É 
claro que também somos aquilo que 
fazemos. Gostei especialmente daque-
le pequenito que respondeu simples-
mente: “Quando for grande quero ser 
melhor!”
A tarefa de “completar” alguns man-
damentos da Lei, que Jesus empreen-
de no discurso da montanha, culmina 
com uma afirmação que parece ina-
tingível: “sede perfeitos como o vos-
so Pai celeste é perfeito”. Há aqui um 
horizonte que parece utópico, fora 
do normal, desprovido de bom senso, 
mas é o horizonte cristão, pois é aquele 
que convida sempre a caminhar, a in-
ventar respostas novas e melhores para 
os problemas de sempre: os conflitos, 

as violências, os ódios, os “nossos e os 
outros”. Ninguém tinha ousado antes 
de Jesus falar com tal radicalidade 
acerca do ódio e da vingança. E se a 
lei de talião tinha aplicado a justiça de 
não haver vingança que ultrapassasse 
a falta, e o amor ao próximo incluía 
exclusivamente os judeus, Jesus rasga 
o horizonte. Não basta pensar que o 
próximo é o que pensa como eu ou é 
dos “meus”; todos os filhos de Deus 
são meu próximo!
Jesus radicaliza a renúncia à não vio-
lência (sem deixar de nos dar o exem-
plo de quando foi bofeteado na pai-
xão confrontar aquele que lhe batera: 
“porque me bates?”). E também à ga-
nância da posse (causa de tantas vio-
lências!), das coisas (túnica e manto) 
e do tempo (acompanhar uma / duas 
milhas). Sempre a surpreender, a “tro-
car as voltas” a quem espera respostas 
violentas, a sacudir e a protestar com 
gestos inesperados, a utilizar o amor 
inventivo como alavanca para mover 
as montanhas que endurecem os cora-

ções e cegam o pensamento.
Não há nada mais grandioso, mais es-
pecífico e mais difícil de viver do que 
o amor aos inimigos. O amor e a ora-
ção pelos que nos odeiam têm como 
referência o Pai que está nos Céus, que 
dá o sol e a chuva a todos. Dá tudo 
a todos, pois não tem inimigos. E nós 
a gostarmos de colocar este “rótulo” 
aos que não acreditam n’Ele! E se a 
referência é o amor do Pai, vemo-nos 
perante a “impossibilidade” de alguma 
vez sermos como Ele, não é? Mas como 
pode Jesus propor-nos algo impossí-
vel? Lembramos como em S. Lucas, 
num texto paralelo, Jesus diz-nos para 
sermos “misericordiosos”, compassivos 
como é o Pai. E esse modo de falar da 
perfeição, não como algo “pleno”, mas 
em movimento, é mais próximo da nossa 
humanidade, entendível como próprio 
dos seguidores de Jesus. Tem o sabor 
daquela frase da criança que “queria ser 
melhor”, e a ousadia do amor criativo e 
inventivo que não se acomodas nem se 
instala, e dos sonhos faz realidade!

QUARTA-FEIRA DE CINZAS (26 DE FEVEREIRO) DOMINGO I DA QUARESMA – ANO A (1 DE MARÇO)

CÂNTICO

Perdoai, Senhor 

Chegaram os dias de penitência 

Pecámos, Senhor: perdoai-nos 

Por amor do vosso nome 

Tende compaixão de mim 

Convertei-nos, Senhor 

Eu vos darei um coração novo 

Aquele que medita dia e noite 

Luz terna suave 
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Imposição das cinzas 

Imposição das Cinzas 

Ofertório 

Ofertório 

Comunhão 

Pós Comunhão / Final2 

CÂNTICO

Aquele que por mim chamar 

Diz o Senhor, nosso Deus 

Eu sou a salvação do meu povo 

Tende compaixão de mim 

Nem só de pão vive o homem 

O Senhor te cobrirá com suas asas 

Clamai pelo Senhor 

COMPOSITOR

M. Luís 

A. Cartageno 

C. Silva 

M. Luís  

M. Luís 

M. Luís 

M. Luís 

CAC 134 

CEC I 88 

CEC I 87 

CAC 177 

CAC 151 

CAC 152 

CAC 138 

FONTEUSO LITÚRGICO 

Entrada 

Entrada 

Entrada 

Ofertório 

Ofertório / Comunhão 

Comunhão / Pós Comunhão 

Final 
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Segunda-feira, dia 24
Ciclo ‘O prazer de Ler e Pensar’, que reúne especialis-
tas nos domínios da literatura e da espiritualidade cris-
tã, na Capela do Rato, em Lisboa, das 18h15 às 20h00 

Terça-feira, dia 25
Início da Visita Pastoral à Paróquia de Nova Oeiras, 
no âmbito da Visita Pastoral à Vigararia de Oeiras, por 
D. Joaquim Mendes, Bispo Auxiliar de Lisboa, até dia 
1 de março

Quarta-feira, dia 26
Missa de Quarta-feira de Cinzas, às 19h00, na Sé Pa-
triarcal, presidida pelo Cardeal-Patriarca e concelebra-
da pelos Bispos Auxiliares

Quinta-feira, dia 27
Reunião dos Departamentos e Sectores da Cúria Dio-
cesana 

II Jornadas de Arquivo, com o tema ‘Os arquivos au-
diovisuais e o conhecimento dos fenómenos históricos 
contemporâneos’, organizada pelo Departamento de 
Estudos/Serviço de Arquivo e Biblioteca do Santuário 
de Fátima, no Centro Pastoral Paulo VI

Sábado, dia 29
Peddy-paper para as famílias, sobre ‘O Mosteiro 
Medieval de Santo António’, no Mosteiro São Vi-
cente de Fora, organizado pelo Museu do Patriar-
cado de Lisboa 

Domingo, dia 1
Rito de Eleição dos Catecúmenos, na Sé Patriarcal de 
Lisboa, às 15h30

Início da Semana da Caridade da Vigararia Lisboa III, 
até dia 8 de março

Encerramento da Visita Pastoral à Paróquia de Nova 
Oeiras, no âmbito da Visita Pastoral à Vigararia de Oei-
ras, por D. Joaquim Mendes, Bispo Auxiliar de Lisboa

AGENDA SEMANAL 
[24 de fevereiro a 1 de março] 


