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A defesa da vida “continua” e “implica todos”
No dia em que o Parlamento português votou favoravelmente os projetos de lei 
a favor da legalização da eutanásia, o Cardeal-Patriarca sublinhou que a “luta” 
pela defesa da vida “continua”. “O apelo que eu tenho a fazer é o que tenho 
feito: esta é uma frente comum, é uma frente humana essencial, não podemos 
deixar ninguém sozinho ao longo da sua vida, sobretudo, quando mais precisam 
de nós. Os clínicos, famílias e voluntários que estão perto de quem sofre dizem 
que, em geral, as pessoas não querem partir porque estão acompanhadas. A 
convivência é que é a vida”, destacou D. Manuel Clemente, em declarações aos 
jornalistas, após a Missa, no Hospital Dona Estefânia, onde se assinalou o cen-
tenário da morte de Santa Jacinta Marto, a 20 de fevereiro. “O que nos interessa 
a todos é que a vida seja devidamente contemplada em todo o arco existencial, 
da conceção à morte natural. Isto é uma luta, uma insistência. É uma convicção 
que permanece. Independentemente do que possa acontecer legislativamente, 
a causa continua”, acrescentou, sublinhando a necessidade de uma sociedade 
“mais presente” no cuidado para com todas as pessoas: “Isto implica a todos nós, 
como sociedade, crentes ou não crentes, uma outra atenção às pessoas”.

“A SANTIDADE DE DEUS NÃO TEM TEMPO”
Nas celebrações em Lisboa do centenário da morte de Santa Jacinta Marto, o Cardeal-Patriarca destacou 
o “sentido da vida” da pastorinha de Fátima, sublinhando que o seu exemplo “pode ser vivido por crianças e 
há de ser vivido por todos nós”. pág.08
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«EM NOME DE CRISTO, SUPLICAMO-VOS: RECONCILIAI-VOS COM DEUS» 
Leia a Mensagem do Papa Francisco para a Quaresma de 2020, que convida a “não deixar passar em vão este tempo de graça”. pág.14

Opinião
pág.05

Editorial
pág.16

P. Nuno Rosário Fernandes
O tempo favorável

Pedro Vaz Patto
A quem pertencem os filhos?

Pe. Alexandre Palma 
Activismo



02 / Reportagem

comunidade. Connosco, ninguém fica para 
trás. Nós não voltamos as costas aos nossos 
semelhantes”, reforçou D. Américo Aguiar.

Acolher, estar e dar 
a conhecer
A Paróquia de Nossa Senhora da Puri-
ficação de Oeiras recebeu a Visita Pas-
toral de 17 a 23 de fevereiro, que o pá-
roco considera ter sido “muito positiva”, 
pela “alegria” e pela “presença do senhor 
Bispo”. O padre Sérgio Mendes, que foi 
ordenado em 2005, diz mesmo ao Jornal 
VOZ DA VERDADE que foi “a pri-
meira vez, enquanto pároco”, que recebeu 
uma Visita Pastoral. “Nunca tinha tido 
esta experiência, que acabou por ser uma 
descoberta. Tanto, que ao início não sa-
bia muito bem como havia de preparar 
a visita, se seriam mais visitas aos grupos 
e aos espaços da igreja, ou se seriam visi-
tas mais ‘fora’. O programa final acabou 
por ser uma mistura, com destaque para 
a visita às instituições, empresas e asso-
ciações locais, não ligadas diretamente à 
Igreja”, aponta o sacerdote.
Ao longo de sete dias, D. Américo Aguiar 
visitou o Hospital da Luz Oeiras, a San-
ta Casa da Misericórdia de Oeiras, a casa 
Shalom, a Associação Desportiva de Oei-
ras, os Bombeiros, a Associação Família 
Solidária, as escolas básicas, a Escola Pro-
fissional Val do Rio, empresas locais e tam-
bém a Câmara Municipal de Oeiras. “Fora 
do âmbito da Igreja, destaco o acolhimento 
nas instituições, em particular de algumas 
empresas que, à partida, estavam um pouco 
‘preocupadas’ com o que o Bispo ia lá fazer, 
mas a alegria do acolhimento, do estar, do 
se darem a conhecer foi surpreendente”, sa-
lienta o padre Sérgio.

Construir uma rede
Na noite de 19 de fevereiro, D. Américo 
Aguiar encontrou-se, no salão da Figuei-
rinha, com os membros dos vários movi-
mentos (Legião de Maria, Renovamento 
Carismático, Ação Católica, Lectio Divina, 
Fraternidade de Nuno Álvares e Cáritas 
Paroquial de Oeiras) presentes na paróquia, 
tendo agradecido, “a cada um, a disponibi-
lidade para permitir que Jesus aconteça”. 
“Vocês são presença de Jesus, em tantas 
circunstâncias das mais diversas que a vida 

Visita Pastoral à Paróquia de Nossa Senhora da Purificação de Oeiras

D. Américo Aguiar esteve na Paróquia de Oeiras e garantiu que a Igreja “não volta as costas 
aos nossos semelhantes”. Durante a Visita Pastoral, o Bispo Auxiliar de Lisboa procurou, ao 
longo de sete dias, “fortalecer a rede”, segundo o pároco.  
texto e fotos por Diogo Paiva Brandão

D. Américo sublinhou que os idosos 
“já deram muito à sociedade, à Igreja 
e ao país”, e que agora “devem ter um 
bom outono”, e garantiu também “ter 
presente os trabalhadores da casa”.
Na homilia da celebração, que decor-
reu na capela do lar, o Bispo Auxiliar 
de Lisboa considerou “um disparate” a 
“sociedade dizer que ser idoso é mau”. 
“Este é um lar-casa, que tem tudo para 
os utentes se sentirem bem e respeita-
dos. Nenhum de nós está abandonado 
e só. Nós fazemos caminho uns com os 
outros. Todos! Pertencemos à comu-
nidade e, todos, formamos uma rede. 
Todos somos importantes para a rede”, 
assegurou D. Américo Aguiar, lem-
brando o tema da Visita Pastoral à Vi-
gararia de Oeiras, ‘Fazer da Igreja uma 
rede de relações fraternas’. 

Nesta manhã, o Bispo Auxiliar de Lis-
boa, acompanhado do pároco, padre 
Sérgio Mendes, começou por se reunir 
com a direção do Centro Social Paro-
quial de Oeiras, depois visitou a lavan-
daria, a cozinha, o refeitório e contac-
tou com as funcionárias. “Estamos aqui 
hoje para dizer obrigado por esta obra. 
As obras são importantes para mostrar 
os valores, mas mais importante que as 
paredes são as pessoas, as que aqui vi-
vem e as que aqui trabalham”, frisou, 
lembrando, aos idosos, que “há irmãos 
que têm a cruz mais pesada que a nossa” 
e convidando-os a serem “cireneus uns 
para os outros”. “Há muitas coisas que 
podemos fazer. Podemos ajudar com a 
oração. Falem com Deus, que Ele ajuda. 
Vamos caminhando uns com os outros, 
fazendo crochet, fazendo tricô, fazendo 

“NÃO DESISTIMOS DE NINGUÉM”

No dia seguinte à aprovação, no Par-
lamento, de cinco projetos de lei para 
a despenalização da eutanásia no nosso 
país, D. Américo Aguiar visitou o lar 
de idosos do Centro Social Paroquial 
Padre Fernando Martins, em Oeiras, 
deixando a garantia aos utentes de que 
a Igreja “não desiste de ninguém, in-
dependentemente das suas maleitas”. 
“Damos graças a Deus pela vida de to-
dos os utentes. O que é importante é 
que cada um é pessoa. Nós não desis-
timos de ninguém, independentemente 
das suas maleitas, porque cada um de 
nós vale Deus”, observou o Bispo Au-
xiliar de Lisboa, no início da Missa a 
que presidiu, no final da manhã do pas-
sado dia 21 de fevereiro. Dirigindo-se 
aos utentes da instituição nascida em 
1968, e oficializada dois anos depois, 
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nos coloca, e coloca aos irmãos e às irmãs”, 
apontou.
Na sua intervenção, o Bispo Auxiliar de 
Lisboa lembrou ainda o tema da Visita 
Pastoral à Vigararia de Oeiras, ‘Fazer da 
Igreja uma rede de relações fraternas’. “So-
mos todos uns cordõezinhos, uns elos de 
uma cadeia”, observou, convidando a fazer 
caminho “todos juntos”, para “significar 
alguma coisa”. “Queremos construir uma 
rede. Uma rede que tem fios grossos, fios 
finos, fios compridos, fios curtos, ou seja, 
aquilo que o Espírito vai soprando. Há tan-
tas coisas que podemos fazer”, acrescentou.

Fortalecer a rede
A catequese, na Paróquia de Oeiras, tem 
cerca de 300 crianças e adolescentes, e 25 
catequistas. Na tarde de sábado, dia 21 de 
fevereiro, D. Américo Aguiar encontrou-
-se com os grupos, tendo sido alvo de 
diversas perguntas ‘difíceis’ por parte dos 
mais novos. “O encontro com a catequese 
foi um dos pontos altos da Visita Pastoral. 
As crianças procuraram saber, do senhor 
Bispo, coisas próprias das crianças, como 
curiosidades sobre a sua vida, o seu dia-
-a-dia, quando era criança, os gostos par-
ticulares”, revela o padre Sérgio, de 42 
anos, lembrando que o Bispo Auxiliar de 
Lisboa “já tinha estado também com al-
gumas das crianças aquando da visita às 
escolas primárias no espaço da paróquia”. 
“Nessa altura, no entanto, não houve esta 

possibilidade de perguntas”, frisa.
Ao longo da Visita Pastoral, toda a comu-
nidade cristã de Oeiras manteve também 
vários encontros com D. Américo Aguiar. 
Desde o Conselho Económico, aos agentes 
da liturgia (leitores, cantores, catequistas, 
acólitos e ministros da comunhão), passan-

do pela equipa da Cultura, pelos idosos que 
foram visitados nas suas casas, os visitado-
res e os escuteiros. “A principal mensagem 
que o senhor Bispo deixou à comunidade 
cristã foi a necessidade de criar, e fortalecer, 
a rede e os nós entre nós, e assim podermos 
cuidar dessa rede para trazermos outros, 

para acolhermos outros, para cativarmos 
outros, não só pelo que dizemos, mas pela 
alegria com que vivemos. Ou seja, fortale-
cer uma rede pela forma de viver, de estar, 
que seja tão atrativa, tão bonita, e que leve 
outros a querer vir”, assinala o pároco de 
Oeiras, padre Sérgio Mendes.

Visita Pastoral à Vigararia de Oeiras: encontro com os Autarcas

“QUANDO NÃO SE CONVIVE, A PESSOA DEFINHA”
O Cardeal-Patriarca de Lisboa garantiu aos autarcas das freguesias e do município de 
Oeiras o “compromisso” das paróquias para fazer face “ao isolamento” da população. 
“Viver é conviver, e, quando não se convive, a pessoa definha, mentalmente, fisicamente 
e por aí fora”, lembrou D. Manuel Clemente aos autarcas oeirenses, durante um encontro 
no âmbito da Visita Pastoral à Vigararia de Oeiras. No salão da Figueirinha, na noite do 
passado dia 21 de fevereiro, o Cardeal-Patriarca considerou que “o envelhecimento é um 
problema que nos desafia, a todos, em termos de resposta”. “Paróquias, autarquias e 
todos os outros agentes sociais devem estar incumbidos”, manifestou, sublinhando que 
“segundo os últimos dados, em meados deste século, daqui por 30 anos, a sociedade 
portuguesa terá descido dos 10 milhões para os sete milhões e com a pirâmide invertida: 
pouca gente nova e muita gente com mais idade”. Neste sentido, apelou a “deixar de falar 
em envelhecimento – que tem um certo sentido, se não negativo, pelo menos, triste –”, 
e passar a “uma expressão mais bonita, que tem de ser criada: a longevidade”. “Tornar 
envelhecimento em longevidade, numa nova fase que se abre na existência dos seres hu-
manos, a começar pelos vossos munícipes e fregueses, é um enorme desafio”, considerou.
Neste encontro com autarcas das cinco freguesias do concelho (União das Freguesias 
de Algés, Linda-a-Velha e Cruz-Quebrada/Dafundo, União das Freguesias de Carnaxide 
e Queijas, União das Freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias, 
Junta de Freguesia de Barcarena e Junta de Freguesia de Porto Salvo) e também do 
município de Oeiras, D. Manuel Clemente lamentou que a sociedade “desperdice muito a 
sabedoria acumulada das gerações seniores”, sugerindo a “criação de ‘senados’”. “Se ti-
véssemos, na nossa organização social, uma espécie de senado, onde estivessem pessoas 
cujo currículo de vida vivida, de experiência profissional, cultural, administrativa, que pu-
dessem expressar a sua opinião sobre decisões executivas, creio que ganharíamos todos”, 
manifestou o Cardeal-Patriarca, lembrando igualmente “o desafio da interculturalidade”.

Freguesia, paróquia e doutrina social
D. Manuel Clemente começou o encontro com os autarcas lembrando que a palavra fre-
guesia, que “é hoje uma designação civil”, começou por ser “uma designação religiosa”. 
“A palavra freguesia vem do latim ‘filii ecclesiae’, que quer dizer ‘filhos de uma igreja’. 
Isto porque era à volta do templo que a vida se organizava”, recordou, destacando uma 
“curiosa mutação terminológica”. “Hoje designamos as comunidades católicas como 
paróquias. Mas esta palavra é, de origem, uma designação civil, é uma palavra grega que 
significa simplesmente ‘o que anda à volta, em redor’. Portanto, vizinhança”, apontou.
No salão da Figueirinha, o Cardeal-Patriarca lembrou ainda os quatro princípios da Doutri-
na Social da Igreja – a dignidade da pessoa, o bem-comum, a subsidiariedade e a solidarie-
dade –, em particular aquilo que foi também manifestado pelos autarcas na apresentação 
de cada freguesia e do município: o princípio do bem-comum. “O bem-comum das fregue-
sias é tudo o que exista, desde as condições materiais, saneamento, urbanismo, até às con-
dições culturais, as escolas, os equipamentos desportivos, e também aquilo que corresponda 
às necessidades espirituais da 
população. A Igreja vai tentan-
do corresponder o melhor pos-
sível ao acrescentamento do 
bem-comum, em benefício da 
dignidade da pessoa humana. 
Nesta luta, estamos todos”, 
garantiu D. Manuel Clemente, 
aos autarcas de Oeiras.
texto e foto por
Diogo Paiva Brandão

  Pároco de Oeiras, o padre Sérgio Mendes frisa a 
importância de “fortalecer a rede pela forma de viver”
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No dia em que o Parlamento despenalizou a eutanásia em Portugal, a 20 de fevereiro, a Federação Portuguesa 
pela Vida promoveu uma concentração contra a eutanásia, em frente à Assembleia da República. “Hoje não é o 
fim, hoje é o princípio deste processo legislativo. E nós vamos continuar a lutar. Vamos continuar a recolher assi-
naturas em casa, no trabalho, na rua, na Universidade, na nossa comunidade, e sim, também à porta das igrejas. 
E depois havemos de cá voltar, com dezenas e dezenas de milhares de assinaturas! E aí veremos. Veremos se têm 
a coragem de silenciar o povo”, garantiu José Maria Seabra Duque, no seu discurso.

EM FOCO

“É com enorme tristeza que assistimos hoje à decisão da Assembleia da Repúbli-

ca ao aprovar, em votação na generalidade, cinco projetos de despenalização da 

eutanásia. (…) A Conferência Episcopal acompanha e apoia todas as iniciativas 

que continuarão a decorrer pela defesa da vida e contra a eutanásia.”

Nota da Conferência Episcopal Portuguesa, assinada pelo padre Manuel Barbo-
sa, secretário e porta-voz da CEP

“Acaba de ser aprovada em sede parlamentar a despenalização da eutanásia em 

Portugal. A Associação dos Médicos Católicos Portugueses (AMCP) considera 

que com esta decisão parlamentar o dia de hoje ficará na história do país como 

um dia negro para a dignidade dos portugueses, marco histórico de uma jornada 

de retrocesso civilizacional. Neste sentido, a AMCP apela ao Senhor Presidente 

da República que faça uso do seu poder de veto. A AMCP reitera que é abso-

FRASES QUE MARCAM

Tweets da Semana

Papa Francisco @Pontifex_pt

“«Em nome de Cristo, 
suplicamo-vos: recon-
ciliai-vos com Deus» (2 
Cor 5, 20)”

“Na festa da #Cátedra-
deSãoPedro, vamos 
dar graças a Deus pela 
missão confiada ao 
apóstolo Pedro e aos 
seus sucessores, para 
reunir o povo de todas 
as nações e guiá-lo no 
caminho da salvação.”

“Recebemos a vida não 
para enterrá-la, mas 
para colocá-la em jogo; 
não para retê-la, mas 
para doá-la. Quem está 
com Jesus sabe que o 
segredo para possuir a 
vida é doá-la.”

D. Manuel Clemente @patriarcalisboa

“Ser ‘perfeito’ é ter um 
coração que nunca 
se fecha em relação a 
ninguém, amando to-
dos os que Deus ama. 
Quem é capaz disto?”

“O cuidado pela vida 
na sua plenitude é não 
deixarmos ninguém 
sozinho com o seu so-
frimento, físico ou psí-
quico, mas estarmos 
perto, acompanhando 
essas pessoas.”

lutamente contra a eutanásia e exorta a um maior investimento das entidades 

competentes nos cuidados paliativos em Portugal.”

Comunicado da Associação dos Médicos Católicos Portugueses

“O Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus reitera a fide-

lidade aos princípios do respeito pela vida humana, sagrada e inviolável, a pro-

moção das melhores práticas clínicas ao serviço do cuidado com dignidade, do 

alívio do sofrimento e do conforto na atenção, especialmente quando a vida é 

mais vulnerável. Não será permitido em nenhum dos estabelecimentos de saúde 

dirigidos por este Instituto a prática de atos contrários a estes princípios, no-

meadamente aqueles que possam abreviar a morte intencionalmente a pedido 

do doente.”

Comunicado das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus

saranunes@patriarcado-lisboa.pt

saranunes@patriarcado-lisboa.pt
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encontra na obra educativa o seu cumpri-
mento ao tornar pleno e perfeito o servi-
ço à vida: o amor dos pais de fonte torna-
-se alma e, portanto, norma, que inspira 
e guia toda a acção educativa concreta, 
enriquecendo-a com aqueles valores de 
docilidade, constância, bondade, serviço, 
desinteresse, espírito de sacrifício, que são 
o fruto mais precioso do amor.»
Os filhos não pertencem aos pais. Mas 
da missão educativa dos pais, não pode o 
Estado apropriar-se. Porque nenhum Es-
tado pode amar como os pais amam os 
seus filhos. 

Grande polémica suscitou uma afirmação 
recente da ministra da educação do atual 
governo espanhol. Para justificar a fre-
quência obrigatória de uma disciplina de 
educação para a cidadania que é contestada 
por muitos pais pela sua orientação ideoló-
gica no sentido da promoção da ideologia 
do género, afirmou ela que «os filhos não 
pertencem aos pais». Muitas foram as vo-
zes, entre elas as de alguns bispos, que lhe 
responderam que, se é verdade que os filhos 
não são propriedade dos pais, também não 
o são do Estado e que é própria de regi-
mes totalitários a apropriação pelo Estado 
da missão educativa que em primeira linha 
deveria caber aos pais.
Esta polémica tem, em Espanha, uma já 
longa história e é muito provável que algo 
de semelhante venha a ocorrer brevemente 
também em Portugal. 
Em Espanha, em anos passados, a frequên-
cia da disciplina de Educação para a Cida-
dania, acusada de veicular uma orientação 
ideológica determinada e contrária à das 
convicções morais de muitos pais (a ideo-
logia do género e o laicismo), foi recusada 
por cerca de 55.000 pais com invocação 
do direito à objeção de consciência. As 
decisões judiciais sucederam-se em sen-
tidos díspares. O Supremo Tribunal não 

aceitou a recusa de frequência dessa disci-
plina com base na objeção de consciência, 
mas declarou que os seus conteúdos de-
veriam respeitar as convicções religiosas 
das famílias dos alunos (o ensino público 
não deve veicular ideias e doutrinas sobre 
que não existe um generalizado consenso 
moral na sociedade e que não são paci-
ficamente aceitas sem controvérsia). O 
Tribunal Constitucional confirmou esta 
jurisprudência. 
Estão em jogo, para além da liberdade de 
consciência em geral, o princípio, consagra-
do no artigo 26º, nº 1, da Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos (sendo que, 
nos termos do artigo 16º, nº 2, da Constitui-
ção portuguesa, os preceitos constitucionais 
e legais relativos aos direitos fundamentais 
devem ser interpretados e integrados de 
acordo com esse Declaração), de que «aos 
pais pertence a prioridade do direito de esco-
lher o género de educação a dar aos filhos» e 
os princípios, consagrados no artigo 43º da 
Constituição portuguesa, da liberdade de 
aprender e ensinar (nº 1) e de que o «Estado 
não pode programar a educação e a cultura se-
gundo quaisquer diretivas filosóficas, estéticas, 
políticas, ideológicas ou religiosas» (nº 2).
São de recordar, a este propósito, as palavras 
magistrais de São João Paulo II na exorta-

ção apostólica Familiaris consortio (n,º 36):
«O direito-dever educativo dos pais quali-
fica-se como essencial, ligado como está à 
transmissão da vida humana; como original 
e primário, em relação ao dever de educar 
dos outros, pela unicidade da relação de 
amor que subsiste entre pais e filhos; como 
insubstituível e inalienável, e portanto, não 
delegável totalmente a outros ou por outros 
usurpável.
 Para além destas características, não se 
pode esquecer que o elemento mais radi-
cal, que qualifica o dever de educar dos 
pais é o amor paterno e materno, o qual 

Pedro Vaz Patto

A quem pertencem os filhos?

será à custa da nossa exaustão. Eis porque me 
parece ser este um antídoto esquecido para 
o activismo. Talvez que o problema até nem 
esteja no tanto agir, mas num modo impon-
derado de o fazer que nos expõe desnecessa-
riamente ao cansaço e à frustração; nos lança 
na espiral descendente do activismo. No fun-
do, pensar antes de agir continua a ser um 
óptimo conselho.

Será uma das grandes doenças do nosso 
tempo e estilo de vida. Por vezes somos seus 
agentes activos: fazemos da acção o foco do 
nosso viver. Empenhamos tudo o que so-
mos e mobilizamos quanto está ao nosso 
alcance para fazer acontecer. Somos crentes 
piedosos da religião da acção. Outras vezes 
somos seus sujeitos passivos: sentimo-nos 
esmagados pela ditadura da agenda. Expe-
rimentamo-nos peças de uma engrenagem 
que nos ultrapassa e despersonaliza. Somos 
súbditos de um regime que nos domina. Será 
isto o activismo. Ele é a consequência natu-
ral de um mundo que privilegia a eficácia; de 
uma cultura que valoriza a produção; de uma 
economia que promove o consumo; de um 
tempo que se faz imediato. Sendo esta a nos-
sa atmosfera, ela permeia todos os recantos 
do nosso viver. Desde o ambiente familiar ao 
meio profissional. Desde os ritmos de lazer 
às demais dinâmicas sociais. Desde os pro-
jectos comuns às trajectórias individuais.
Não espanta que a isto não esteja imune a 

vida eclesial. Também esta exposta às vir-
tualidades, mas também às armadilhas desta 
obsessiva cultura da acção. Neste caso, agu-
dizada talvez por outros factores: a grandeza 
da sua missão; alguma escassez de recursos; 
uma dificuldade (ou relutância) em repensar 
a sua organização. Quando o mesmo traba-
lho é dividido por menos, aumenta a pressão 
da agenda e a necessidade do fazer. Assim, 
alimenta-se na prática esse enfoque na acção 
que as nossas análises de princípio criticam.
O cultivo da vida espiritual é com frequência 
prescrito como antídoto para o activismo. E 
bem. A oração e o silêncio, o parar e o es-
tar, sobretudo o encontro com Deus que nos 
transcende e eleva são hoje gestos revolucio-
nários, porque profeticamente contra a cor-
rente de todos os dias. Um corte na rotina 
tão desejado quanto necessário. Um bálsamo 
para quem se sente sucumbir perante a vo-
ragem das agendas e dos dias. Todavia não 
é só isto que falta numa sociedade da acção. 
Falta também estudo e reflexão. Julgo que 

precisamos de o acrescentar, especialmen-
te porque menos vezes reconhecido. Desde 
logo, porque o tempo acelerado e consumido 
na excitação da acção captura a tranquilidade 
de que o estudo e a reflexão sempre precisam. 
Mas sobretudo porque um agir não funda-
mentado (sem estudo) e irreflectido (sem 
reflexão) dificilmente alcançará o seu objec-
tivo. E mesmo se, por milagre, o conseguir 

Pe. Alexandre Palma 

Activismo
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Patriarcado de Lisboa renova site 
Veja o renovado site do Patriarcado de Lisboa 

em www.patriarcado-lisboa.pt
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JDJ 2020
Queluz vai receber
jovens
A próxima Jornada Diocesana da Juven-
tude ( JDJ 2020) vai ter lugar em Queluz, 
nos dias 28 e 29 de março, naquele que 
é o grande encontro anual dos jovens da 
diocese com o Cardeal-Patriarca. Segundo 
o Serviço da Juventude do Patriarcado de 
Lisboa, existem duas modalidades de ins-
crição, que podem ser realizadas por grupo 
ou individualmente: Modalidade A (inclui 
inscrição + dormida (em saco cama e es-
teira) + pequeno-almoço + almoço [custo: 
8,5€/ participante]); Modalidade B (inclui 
inscrição [custo: 3,5€ / participante]). As 
inscrições são feitas online (ver como, em 
www.facebook.com/juventudelisboa), até 
dia 22 de março.
O Serviço da Juventude da diocese prepa-
rou um conjunto de perguntas e respostas, 
que está disponível no site do Patriarcado 
de Lisboa (www.patriarcado-lisboa.pt).
Informações: 913722187 ou 
juventude@patriarcado-lisboa.pt.

Em três encontros
Cascais organiza
‘Conversas de Quaresma’
A Paróquia de Cascais vai organizar três 
‘Conversas de Quaresma’, com o tema 
‘(H)À noite no centro’, que vão ter lugar 
nos dias 4, 11 e 18 de março, a partir das 
21h30, no novo centro pastoral paroquial. 
Na primeira sessão desta iniciativa, Ricar-
do Zózimo, professor na Nova SBE e que 
integra a organização do encontro de Assis, 
vai falar sobre a ‘Economia de Francisco’. 
Na semana seguinte, dia 11, a conversa será 
sobre a ‘Santidade para os nossos dias’ e 
tem como orador o cónego Silvestre Mar-
ques, postulador da causa de beatificação de 
Chiara Lubich. As ‘Conversas de Quares-
ma’ terminam a 18 de março, com o padre 
José Maria Brito, jesuíta e diretor do Pon-
to SJ, a abordoar ‘Uma ecologia integral 
para todos’.
A entrada é livre, mas sujeita a inscrição 
prévia por email.
Informações: 
paroquiadecascais.comunicacao@gmail.com

D. Daniel Henriques é o primeiro convidado da 
proposta de Quaresma 2020 dos Sectores da Fa-
mília e da Catequese de Lisboa, intitulada ‘Rezar 
em Família’. Num áudio disponível no YouTube, o 
Bispo Auxiliar do Patriarcado convida “as nossas 
famílias” a seguir Cristo e a “vencer o tentador”.

O Santuário de Fátima lançou, a 20 de fevereiro, dia 
em que foi assinalado o centenário do falecimento 
de Santa Jacinta Marto, uma réplica da escultura 
da mais jovem vidente de Fátima.

“Entrarmos com Ele no deserto”

Santuário lança réplica da escultura
de Santa Jacinta Marto

“Jesus convida-nos e convida as nossas fa-
mílias a segui-l’O e entrarmos com Ele no 
deserto para aprendermos d’Ele. E apren-
dermos o quê? A vencer o tentador, con-
fiados na sua graça, mais do que na nossa 
habilidade – alguém dizia que com o de-
mónio não se dialoga e Jesus não usa a sua 
própria palavra, mas a Palavra de Deus para 
responder ao tentador. E nós aprendemos 
muito com Jesus, acima de tudo, a perceber-
mos como o demónio pode ser, e é, tão ardi-
loso, tão mentiroso, tão subtil para nos fazer 
cair no mal”, alertou D. Daniel Henriques.
Neste comentário ao Evangelho do Do-
mingo I da Quaresma (1 de março), que 
foi disponibilizado esta semana, o Bispo 
Auxiliar de Lisboa destaca ainda “as três 
tentações, que são três tentações ‘tipo’ e nos 
falam da tentação do ter, da tentação do 
aparecer e da tentação do poder”. “Procure-
mos, neste tempo da Quaresma, fazer este 
caminho de simplicidade, deixarmos que a 

“A peça, com 15 cm, e fiel à escultura ofi-
cial de Santa Jacinta Marto, da autoria da 
escultora Sílvia Patrício, resulta de uma 
parceria entre o Santuário de Fátima e a 
Farup, empresa de artigos religiosos da re-
gião, desenvolvida com a assessoria artís-
tica da autora bem como de um conjun-
to de outras empresas de Ourém, Leiria 
e Marinha Grande”, informa o santuário, 
salientando que “o objetivo da criação 
desta escultura passa pela dignificação da 
representação escultórica dos Santos Pas-
torinhos de Fátima, aproximando e di-
fundindo, neste caso, o carisma de Santa 
Jacinta junto de cada peregrino que visi-
ta o Santuário, e possibilitando, por outro 
lado, que a sua representação escultórica o 

nossa vida viva centrada no essencial”, con-
vidou D. Daniel Henriques. “Não nos ver-
gamos diante de nenhum poder humano, 
senão do Amor de Deus. Façamos isto em 
família”, acrescentou.
A proposta de Quaresma 2020 vai decor-
rer ao longo de todos as semanas deste 
tempo litúrgico de preparação da Páscoa. 
“Propomos que se reúna em família para 
ouvir e refletir o Evangelho do próximo 
Domingo e respetivo comentário”, assi-
nala um comunicado.
Áudios disponíveis em: 
http://bit.ly/familiapatriarcado

possa acompanhar em casa, prolongando, 
desta forma, a experiência de fé que viveu 
no Santuário”.
Segundo o Santuário de Fátima, “a 13 de 
maio será lançada uma réplica da escul-
tura de São Francisco Marto, em moldes 
idênticos, e proximamente réplicas em ta-
manho real das esculturas oficiais, da au-
toria de Sílvia Patrício”.

Lisboa vai celebrar o Jubileu dos 800 anos de Santo An-
tónio como Franciscano, com um programa de atividades 
culturais, que vão decorrer até janeiro de 2021, onde se in-
cluem exposições, visitas guiadas, recitais e um concerto.

Lisboa celebra Jubileu dos 800 anos de
Santo António como Franciscano

Além da exposição permanente ‘Santo 
António de Lisboa’, patente no Museu 
de Lisboa - Santo António, foi organiza-
da uma exposição temporária, no mesmo 
local, sobre o franciscano. Para setembro, 
na Igreja da Conceição Velha, fica a inau-
guração da mostra temporária ‘Vita Prima 
– Os anos de Santo António em Portu-
gal’. Ao longo do próximo ano haverá ain-
da a ‘Rota de Santo António em Lisboa’, 
com o ponto de encontro a ser a Igreja de 
Santo António de Lisboa, além de visitas 
guiadas a este templo. No último sábado 
de cada mês, é organizado o peddy papper 
para famílias, sendo que, mensalmente, a 
Igreja de Santo António vai receber reci-
tais de órgão. Finalmente, a 30 de maio, 

novamente na Igreja de Santo António, 
pelas 21h00, acontece o concerto comemo-
rativo da canonização de Santo António.
Os eventos são organizados pela Igreja de 
Santo António de Lisboa, Museu de Lis-
boa – Santo António, Centro de Estudos 
e de Investigação de Santo António, Bens 
Culturais da Igreja - Secretariado Nacio-
nal, Mosteiro 
de São Vicente 
de Fora e Quo 
Vadis Lisboa - 
Turismo > Pa-
triarcado.
Informações: 
www.quova-
dislisboa.com

Santo António de Lisboa (1220-2020)

Sectores da Família e da Catequese lançam proposta de Quaresma

No dia do centenário da sua morte
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‘Seminário Aberto’, nos Olivais 
No dia 22 de março, Domingo IV da Quaresma, entre as 10h30  
e as 17h30, o Seminário dos Olivais abre as portas para se dar  
a conhecer, através da iniciativa ‘Seminário Aberto’ 

Catequistas
Assembleia Diocesana
abre inscrições
Têm início esta semana, a 6 de março, as 
inscrições para a Assembleia Diocesana de 
Catequistas 2020, que vai ter lugar a 19 de 
abril, Domingo, em Loures, com o tema ‘Sair 
com Cristo ao encontro de todas as perife-
rias’. As inscrições devem ser feitas através 
do site do Sector da Catequese do Patriar-
cado de Lisboa (www.catequese.net), até dia 
6 de abril.
O encontro deste ano tem início às 9h00, 
com o acolhimento e Laudes, no Pavilhão 
Paz e Amizade. Segue-se o encontro com o 
Cardeal-Patriarca, D. Manuel Clemente, e os 
percursos formativos. A formação ao longo 
do dia está dividida em ateliês, com a duração 
de 60 minutos, sendo que cada participante 
pode inscrever-se em quatro. Pelas 16h30, 
no mesmo pavilhão, é celebrada a Eucaristia.
Informações: 218810533 
ou catequese@patriarcado-lisboa.pt

Oficinas de Oração e Vida
Encontro diocesano 
desafia oficinistas
A Casa de São Vicente de Paulo, no Cam-
po Grande, em Lisboa, vai acolher, no dia 
8 de março, Domingo, o encontro diocesa-
no das Oficinas de Oração e Vida, para o 
qual estão convidados “oficinistas, familia-
res, amigos e todos os diocesanos”, frisa um 
comunicado. A receção está marcada para 
as 10h00, sendo que o almoço é partilhado. 
Às 16h00, está previsto que a Eucaristia 
seja presidida por D. Daniel Henriques, 
Bispo Auxiliar de Lisboa. “Venham pas-
sar um dia diferente, orando, refletindo e 
confraternizando”, convida a organização.
As Oficinas de Oração e Vida são uma 
Escola de Oração, onde se aprende e se 
aprofunda a arte de orar, duma forma ex-
perimental e prática.

Faleceu D. Ilídio Leandro
Cardeal-Patriarca destaca
“entrega e afinco”
O Cardeal-Patriarca de Lisboa destacou 
a “presença sempre disponível, cumprido-
ra” de D. Ilídio Leandro, Bispo emérito de 
Viseu, falecido dia 21 de fevereiro, aos 69 
anos, após doença. “Sempre levou a sua vida 
sacerdotal e episcopal com muita entrega 
e afinco”, observou D. Manuel Clemente, 
deixando “uma palavra de muita gratidão 
pela sua vida, pelo seu trabalho”.
A Conferência Episcopal Portuguesa re-
cordou, em comunicado, a “dedicação” à 
Igreja, “ao longo do seu ministério sacer-
dotal e episcopal”, enquanto o Presidente 
da República, Marcelo Rebelo de Sou-
sa, publicou uma mensagem, evocando a 
“exemplar trajetória de vida e a ação pas-
toral” de D. Ilídio.

A Cáritas Diocesana de Lisboa apelou aos párocos do Patriarcado para consegui-
rem “voluntários bem preparados” tendo em vista o Peditório Anual, que vai  
decorrer de 8 a 15 de março, durante a Semana Nacional Cáritas.

Cáritas de Lisboa apela às paróquias para
terem “voluntários bem preparados”

“O peditório nunca foi uma fácil ope-
ração, e o seu sucesso dependeu sem-
pre de muitos fatores. Caberá sempre, a 
cada paróquia, a sua organização. Maior 
o número de voluntários bem prepara-
dos, maior a probabilidade de cada pa-
róquia vir a dispor de algum dinheiro 
para responder a quem mais precisa. O 
apelo a um maior contributo de todos, 
dentro do possível, é um imperativo do 
Ano Pastoral, que não podemos negli-
genciar. Ignorá-lo, poderia significar 
indiferença da nossa parte por quem 
vive pobre, entre nós”, alerta uma carta 
do presidente da Cáritas Diocesana de 
Lisboa (CDL), Luís Macieira Fragoso, 
enviada recentemente ao clero. A mis-
siva lembra ainda como é distribuído o 
valor angariado no peditório. “Pessoas 
que não conseguem ter acesso à medi-
cação que necessitam, continua a ser 

uma das mais sentidas carências, mas 
haverá outras, igualmente urgentes, às 
quais os 90% do valor angariado, neste 
peditório, por cada paróquia (e ficando 
a seu uso), irão poder responder, sendo 
que os restantes 10% servirão a missão 
da Caritas Portuguesa, como é habitual”, 
esclarece a nota, 
sublinhando a 
“esperança” no 
“melhoramento 
da condição de 
vida das pessoas 
que nos são pró-
ximas, através de 
gestos bem mais 
concretos e reais”, 
e que “o apoio da 
CDL, na sua rea-
lização, é total”.
Este ano, refere 

Semana Nacional Cáritas (8 a 15 de março)

ainda o presidente da Cáritas de Lis-
boa, “a Semana Anual CDL e a Semana 
Vicarial de Loures-Odivelas uniram-se 
para uma celebração conjunta da Cari-
dade, com um programa construído à 
volta de várias periferias”.
Informações: www.caritaslisboa.pt

Lisboa/07

A Semana da Caridade da Vigararia de Loures-Odi-
velas tem lugar de 8 a 15 de março, e vai coincidir 
com a Semana Nacional-Vicarial Cáritas. O tema 
para este ano é ‘Cáritas ao Encontro das Periferias’.

‘Cáritas ao Encontro das Periferias’,
em Loures-Odivelas

A iniciativa tem início no próximo Do-
mingo, 8 março, com a Eucaristia, às 
11h00, na igreja da Póvoa de Santo Adrião 
a ser presidida pelo Cardeal-Patriarca, D. 
Manuel Clemente. Nessa tarde, entre as 
15h30 e as 16h30, haverá ainda a confe-
rência ‘Caridade Cristã’, pelo padre José 
Manuel Pereira de Almeida, na Ramada.
Para cada dia da semana, a vigariaria e a 
Cáritas Diocesana de Lisboa, que orga-
nizaram todo o programa, destacam uma 
periferia. Assim, a segunda-feira, dia 9, 
será dedicada aos doentes, destacando-
-se a conferência ‘Doença mental: cuidar 
e prevenir’, no salão paroquial de Famões, 
às 21h30. A terça-feira será destinada aos 
cuidadores & portadores de deficiência 
(conferência nas Patameiras, às 21h30), a 
quarta-feira vai refletir sobre os migrantes, 

estando prevista uma tertúlia no Centro 
Paroquial da Póvoa de Santo Adrião, a 
quinta-feira será sobre os pobres e a sexta-
-feira idosos & reclusos. 
No fim de semana, dias 14 e 15 de março, 
vai estar em debate o voluntariado cristão 
e o tema da semana, ‘Cáritas ao encontro 
das periferias’.

Semana Nacional-Vicarial Cáritas
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todo e ultrapassa-o ainda mais”, lem-
brou o Cardeal-Patriarca, na capela do 
hospital onde Jacinta Marto esteve nos 
últimos dias da sua vida.

Atender à vida infantil
O exemplo de santidade desta pas-
torinha de Fátima continua a chamar 
inúmeras pessoas que, através do seu 
trabalho, das suas vidas, são desafia-
dos para estarem “do lado de Deus”, tal 
como acontece com todos os trabalha-
dores daquele hospital, “uma casa que 
atende tão particularmente à vida e, 
em particular, à vida infantil”. “Através 
dos cuidados que, no dia a dia, aqui são 
prestados, é Deus a chamar à vida atra-
vés das mãos, da profissão e da devoção 
de tanta gente que aqui se entrega. É 
assim que Deus chama e a santidade 
acontece”, observou D. Manuel Cle-
mente. “Quem, no dia-a-dia, se entre-
ga aos cuidados dos nossos irmãos mais 
pequeninos e também das suas famílias 
e de todos aqueles que aqui colaboram, 
está do lado de Deus, está do lado da 
vida, está do lado da santidade de Deus. 
Está como Jacinta esteve: para que nin-
guém se perca, para que a vida aconte-
ça”, prosseguiu o Cardeal-Patriarca de 
Lisboa, numa celebração onde estive-
ram vários colaboradores e membros do 
Conselho de Administração do Centro 
Hospitalar de Lisboa Central e do pró-
prio Hospital Dona Estefânia.
Momentos antes da celebração, no audi-
tório do hospital teve lugar uma confe-
rência onde foram apresentados alguns 
factos sobre a presença de Jacinta Marto 
em Lisboa. O momento contou também 
com a presença do reitor de Santuário 
de Fátima, padre Carlos Cabecinhas, e 
da postuladora da causa de canonização 
de Francisco e Jacinta Marto, irmã Ân-
gela Coelho. Esta iniciativa, em Lisboa, 
inseriu-se no programa mais alargado, 
preparado pelo Santuário de Fátima e 
que teve início no dia 16 de fevereiro. 

Centenário da morte de Santa Jacinta Marto, em Lisboa

O Cardeal-Patriarca de Lisboa apresentou a vida de Santa Jacinta como modelo de 
santidade para os cristãos. Nas celebrações que assinalaram o centenário da morte da 
pastorinha de Fátima, e que passaram por locais significativos dos últimos momentos 
da sua vida em Lisboa, D. Manuel Clemente desafiou todos, em especial as crianças, a 
terem “o coração de Jacinta” para que “o Céu na terra” não tenha que esperar tanto.  
texto e fotos por Filipe Teixeira

tal como fizeram Jacinta, Francisco e 
Lúcia. “Eram crianças como as outras 
crianças. Mas, depois, houve um dia em 
que este chamamento de Deus brilhou 
como uma luz que eles nunca tinham 
visto e foram tocados pela santidade de 
Deus. A seguir, foram atingidos pelo 
seu contrário, que foi a visão do inferno 
– de que eles falavam – e que é, exa-
tamente, o contrário disto tudo. Des-
lumbrados pela santidade de Deus, ob-
tiveram um vislumbre negativo do que 
pode ser o seu contrário. E, nessa altura, 
Jacinta e o seu irmão Francisco ficaram 

completamente do lado de Deus e da-
quela Senhora que lhes trazia a santi-
dade de Deus”, referiu D. Manuel Cle-
mente, na homilia. “Atingidos, não só, 
por aquele horror que a vida pode não 
ser, como, sobretudo, tocados pela von-
tade de que ninguém se perdesse, nos 
poucos, mas intensos, anos de vida”, os 
pastorinhos de Fátima optaram por es-
tar “do lado de Deus, do lado de Jesus, 
para que ninguém se perca”. Esta “en-
trega” não acabou em 1920, mas “con-
tinua em 2020”, porque “a santidade de 
Deus não tem tempo, enche o tempo 

“DO LADO DE DEUS PARA  
QUE NINGUÉM SE PERCA”

O Hospital Dona Estefânia – o local 
onde Jacinta Marto “partiu para o Céu” 
–, foi o lugar central das celebrações 
que assinalaram, em Lisboa, no pas-
sado dia 20 de fevereiro, os 100 anos 
da morte da pastorinha de Fátima. No 
dia em que a Igreja assinalou a festa li-
túrgica dos Santos Francisco e Jacinta 
Marto, largas centenas de pessoas, de 
todas as idades e proveniências, marca-
ram presença na capela do hospital lis-
boeta para a Missa presidida pelo Car-
deal-Patriarca de Lisboa, tendo sido 
desafiadas a “corresponder a Deus”, 

  

  

  

A Missa no Domingo, 6 de outubro, assinalou a  
abertura do Sínodo dos Bispos para a Amazónia

O Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Central 
e do Hospital Dona Estefânia receberam o Cardeal-Patriarca de Lisboa

A capela do hospital recebeu centenas de pessoas

Padre Carlos Azevedo, capelão  
do Hospital Dona Estefânia
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MENSAGEM DE FÁTIMA CONTINUA 
A “DESPERTAR O DESEJO DO CÉU”
O assistente diocesano de Lisboa do Movimento da Mensagem de Fátima (MMF), padre José Fernando Ferreira, faz um balan-
ço positivo das comemorações do centenário da morte de Santa Jacinta Marto. Ao Jornal VOZ DA VERDADE, o sacerdote refere 
que as largas centenas de pessoas que participaram nas celebrações, em Lisboa, é a garantia de que a Mensagem de Fátima 
“continua atual” e a despertar as pessoas para uma “procura do Evangelho”. “Creio que se está a despertar para o caminho da 
fé. Na altura em que Nossa Senhora apareceu aos pastorinhos, estava-se a viver um período difícil, conturbado. Acho que os 
momentos que vivemos agora não são menos dos momentos de então. Tínhamos uma guerra e agora vemos situações onde 
se procura a morte em vez de procurar lugares de comunhão, carinho, amor, atenção, auxílio, de ir ao encontro dos irmãos. O 
despertar da Mensagem de Fátima foi o de abrirmos os olhos para o sofrimento de tantas pessoas que corriam o risco de ir para 
o inferno – como Nossa Senhora disse aos pastorinhos –, despertando o desejo do Céu e de que todos vão para o Céu. É bom 
despertarmos para esse gosto, das coisas do alto, do amor de Deus”, refere este sacerdote.

Lugar que inspira
Ao longo dos últimos anos, o local onde 
Jacinta Marto partiu para o Céu con-
tinua a ser procurado por milhares de 
“portugueses, estrangeiros, em família, 
individualmente, e até, em grupos or-
ganizados”, conta, ao Jornal VOZ DA 
VERDADE, o capelão, padre Carlos 
Azevedo. “Este é o lugar, por excelên-
cia, ao culto a Santa Jacinta. Há muitos, 
muitos anos que este espaço é procu-
rado por peregrinos do mundo intei-
ro”, aponta este sacerdote, referindo 
que “todas as horas, todos os momen-
tos e todas as informações disponíveis 
daquilo que foi a vida da Santa Jacin-
ta neste hospital continua a inspirar 
muitas pessoas e muitos profissionais”. 
Por isso, “termos, hoje, valorizado o es-
paço que assinala a sua presença é um 
dom muito grande”. “É uma mensagem 
que procura transmitir sentido para a 
vida”, sublinha o padre Carlos, garan-
tindo que “é a própria Jacinta que con-
duz todo este processo”. “Aquilo que a 
Jacinta aqui viveu é muito interpelante 
para aqueles que aqui procuram encon-
trar a sua saúde e sentido para o seu 
sofrimento”, garante.
A celebração que assinalou o centená-
rio da morte de Jacinta Marto decor-
reu no dia em que, na Assembleia da 
República, foi votada favoravelmente 
a despenalização da eutanásia. Tal fac-
to foi também assinalado pelo padre 
Carlos Azevedo como uma mensagem 
contrária àquilo que foi a vida da pas-
torinha. “Jacinta fala-nos do Céu e esta 
é uma votação que nos retira toda essa 
perspetiva e dimensão, e faz com que 
a vida seja só isto… mas a vida não é 
só isto. Para muitos de nós, o que nos 
dá sentido é a esperança na eternida-
de. Sabemos que esta economia, onde 
nós vivemos, uma economia do bem-
-estar, do prazer, do imediato, e onde 
se perde a dimensão, vai para além do 
que nós temos aqui. Hoje, estamo-nos 
a preparar para vivermos tempos mui-

to difíceis. Porquê? Em termos indivi-
duais, cada pessoa começa a ver a sua 
vida como algo que é para viver no do-
mínio do bem-estar, do prazer, sem a 
perspetiva de que a vida tem as suas 
contrariedades. Falta-nos aprender, 
com as tribulações e as dificuldades, a 
crescer e a amadurecer e a tornarmos a 
nossa vida mais feliz”, apontou o padre 
Carlos Azevedo. 

“Descobriu o Céu”
Dois dias depois, na Basílica da Estrela, 
o Cardeal-Patriarca voltou a desafiar os 
cristãos, em particular, os mais novos, a 
seguirem o exemplo da pastorinha de 
Fátima e a ambicionarem o Céu. “Foi 
isso que Santa Jacinta descobriu em 
Deus. Santa Jacinta descobriu Deus, 
descobriu o Céu, naquela luz que Nos-

sa Senhora lhe trouxe, e não quis senão 
estar no Céu e que toda a gente para lá 
fosse e que ninguém se perdesse no ca-
minho. Isto é a santidade”, observou D. 
Manuel Clemente. Na homilia da Mis-
sa que concluiu, no dia 22 de feverei-
ro, o tríduo de oração no centenário da 
morte de Santa Jacinta Marto, o Car-
deal-Patriarca dirigiu-se aos mais no-
vos, em grande número na assembleia, 
para animá-los a buscar a santidade, 
mesmo com pouca idade. “Santa Jacin-
ta continua aqui, connosco, a começar 
pelos meninos e meninas que são da 
idade dela. Ela não tinha completado 
10 anos e, no entanto, tudo isto já lhe 
enchia tanto o coração que, agora, trans-
borda para todos nós que estamos aqui. 
Estes sentimentos de compaixão, de não 
querer perder os outros, sentir os outros, 

mesmo que eles andem afastados destas 
coisas e do Céu. Foi esse o sentido da 
vida da Santa Jacinta. Isto pode ser vi-
vido por crianças da vossa idade e há de 
ser vivido por todos nós porque, se não 
formos como crianças não entraremos 
no reino de Deus, não entraremos no 
Céu”, alertou. “Temos que ter uma alma 
cândida, cheia de Céu, como foi a de 
Santa Jacinta, para que depois essa seja a 
nossa morada, já nesta terra, e a morada 
de muitos, pela nossa oração, reparação, 
testemunho. Se houver muitos meninos 
e meninas, muitos homens e mulheres 
com o coração de Jacinta, cheios do Co-
ração Imaculado de Maria e do Cora-
ção Sagrado de Jesus, então o Céu na 
terra já não tem que esperar tanto. E há 
muita gente à nossa espera!”, concluiu o 
Cardeal-Patriarca de Lisboa.

  A Missa, na Basílica da Estrela, concluiu o tríduo de oração 
no centenário da morte de Santa Jacinta Marto
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10 / Destaque

No início eram três crianças, um Anjo… e 
depois uma Senhora mais brilhante do que 
o Sol… Estávamos no primeiro quartel do 
século XX. Corria o ano de 1916. Francisco 
e Jacinta, 2 irmãozitos de 8 e 7 anos, respe-
tivamente e uma prima, Lúcia, de 10, apas-
centavam o rebanho numa propriedade da 
família, numa parte que chamavam “o Ca-
beço” onde tinham descoberto um rochedo 
com uma caverna que lhes servia de abrigo.
Chegada a Primavera, como de costume, 
levaram para lá o rebanho; entretanto uma 
chuva miudinha começara a cair. A certa 
altura reparam que as árvores são agitadas 
por um vento forte e começam a ver cami-
nhando em direção a elas, uma figura que, à 
medida que se aproximava iam distinguin-
do os traços faciais de um jovem de gran-
de beleza que lhes disse: “Não temais! Sou 
o Anjo da Paz. Orai comigo”. De imediato 
ajoelhou, curvou-se até ao chão e fê-los 
repetir três vezes com ele “Meu Deus, eu 
creio, adoro, espero e amo-Vos! Peço-Vos per-
dão para os que não crêem, não adoram, não 
esperam e Vos não amam!”. Algum tempo 
mais tarde (talvez em Abril) brincavam no 
quintal da casa, quando inesperadamente 
a mesma figura angélica surge junto deles 
e lhes diz: “Que fazeis? Orai, orai muito. Os 
Corações Santíssimos de Jesus e Maria têm 
sobre vós desígnios de misericórdia” (….) “De 
tudo o que puderdes oferecei a Deus um sa-
crifício em ato de reparação pelos pecados com 
que Ele é ofendido e de súplica pela conversão 
dos pecadores. Atraí assim sobre a vossa Pá-
tria, a paz. Eu sou o Anjo da sua Guarda, o 
Anjo de Portugal (…).”
A vida foi fluindo na normalidade costu-
mada. Alguns meses mais tarde, talvez Ou-
tubro, quando chegaram à gruta, começa-
ram a rezar, repetidamente, a oração que 
o Anjo lhes ensinara. Eis que uma luz os 
surpreende e levantando o olhar vêm o 
Anjo que tem na mão esquerda um cálice 
sobre o qual vêm uma Hóstia suspensa, de 
onde caiem algumas gotas de Sangue no 
cálice. Então o Anjo deixa o Cálice sus-
penso no ar e ajoelha junto dos três pe-
quenos e fá-los repetir com ele, três vezes: 
“Santíssima Trindade, Pai, Filho, Espírito 
Santo adoro-Vos profundamente e ofereço-
-Vos o preciosíssimo Corpo, Sangue, Alma e 
Divindade de Jesus Cristo, presente em todos 
os sacrários da terra, em reparação dos ul-
trajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele 
mesmo é ofendido. E pelos méritos infini-
tos do Seu Santíssimo Coração e do Coração 
Imaculado de Maria, peço-Vos a conversão 
dos pobres pecadores”. Em seguida ergueu-
-se e tendo tomado nas mãos o Cálice e 
a Hóstia, deu à Lúcia a Sagrada Hóstia 

“Quero que aprendam a ler?” O quê? 
Os acontecimentos, o quotidiano que 
se vive à nossa volta, com critérios de 
Evangelho, à luz dos ensinamentos do 
Magistério da Igreja, da doutrina cris-
tã, na fidelidade a Deus e aos homens e 
mulheres do nosso tempo.
O Papa Bento XVI afirmou em Fátima 
(13 de Maio de 2010), na Homilia da 
Missa: «Iludir-se-ia quem pensasse que a 
missão profética de Fátima esteja concluí-
da. […]. O homem pode despoletar um ci-
clo de morte e de terror, mas não consegue 
interrompê-lo. Na Sagrada Escritura é 
frequente aparecer Deus à procura de justos 
para salvar a cidade humana e o mesmo fez 
aqui em Fátima (…). Então eram só três, 
cujo exemplo de vida irradiou e se multipli-
cou … por toda a superfície da terra (…)».
A própria Mensagem de Fátima nos desa-
fia a irmos ao encontro das periferias, dos 
mais frágeis, dos menos crentes, que bem 
necessitam de quem lhes abra as portas 
da esperança, lhes desvende o sentido da 
vida, de toda e qualquer vida. 
Frágeis eram as crianças. Porém, foram 
bem capazes de atos heróicos em favor 
dos outros, a bem da humanidade.
S. João Paulo II, na cerimónia da beati-
ficação dos pastorinhos (13 de Maio de 
2000), na sua Homilia, dirigindo-se às 
crianças sugeriu-lhes: «Pedi aos vossos pais 
e educadores que vos metam na “escola” de 
Nossa Senhora, para que Ela vos ensine a 
ser como os pastorinhos, que procuravam fa-
zer tudo o que lhes pedia. Digo-vos que «se 
avança mais em pouco tempo de submissão e 
dependência de Maria (…). Foi assim que os 
pastorinhos se tornaram santos depressa».
Tendo Nossa Senhora aparecido na nossa 
Diocese que era e é, o coração de Portu-
gal, não deveríamos esforçarmo-nos por 
conhecer bem o que a Mãe do Céu nos 
quis comunicar?
O Santuário de Fátima organiza, com 
frequência Cursos sobre a Mensagem. 
Procuremos adquirir as grelhas de leitura 
que nos permitam aprender a ler, a com-
preender melhor aquilo que os aconteci-
mentos nos mostram, e mais ainda o que 
está oculto que é, por vezes, o mais im-
portante. 
A Senhora de Fátima espera que sejamos 
Seus Mensageiros levando a toda a parte a 
alegria de nos sabermos amados por Deus. 
E não esqueçamos que na «comunhão dos 
santos», todos e cada um de nós é respon-
sável pelo Céu de tantos que “não crêem, 
nem adoram, não esperam e não amam”.

texto por Maria Arlete Silva

e dividindo pelo Francisco e pela Jacinta 
o Sangue contido no Cálice, foi dizendo: 
“Tomai e bebei o Corpo e Sangue de Jesus 
Cristo, horrivelmente ultrajada o pelos ho-
mens ingratos. Reparai os seus crimes e conso-
lai o vosso Deus”. E prostrou-se novamente 
por terra repetindo com eles, por mais três 
vezes as mesmas orações, e… desapareceu.
Podemos, talvez, intuir que este ciclo de 
aparições do anjo, durante o ano de 1916, 
constituiu uma preparação para aquilo 
que viria a acontecer.
Em 13 de Maio de 1917 dá-se a primeira 
aparição de Nossa Senhora que lhes reco-
menda “Rezem o Terço todos os dias para al-
cançar a paz para o mundo“.
A paróquia de Fátima, que envolvia vá-
rios lugares, nomeadamente Aljustrel 
onde as crianças viviam, pertencia ao 
Patriarcado de Lisboa e, nesse contexto, 
o pároco de Fátima comunicou ao seu 
Bispo o que estava a acontecer pedindo 
orientações, tendo sido nomeado o Padre 
Manuel Nunes Formigão para investigar 
a veracidade das Aparições.
Saberemos nós que na aparição de Julho, 
Nossa Senhora lhes recomendou: “Quan-
do rezais o Terço dizei no fim de cada mis-
tério: «Ó meu Jesus perdoai-nos, livrai-nos 
do fogo do inferno, levai as alminhas todas 
para o Céu, principalmente aquelas que 
mais precisarem»?
Na segunda aparição (13 de Junho), no 
diálogo com os pastorinhos disse-lhes: 
“Quero que aprendam a ler!”. 
Esta vontade expressa pela Senhora, 
que tinha assegurado que o Francisco e 

a Jacinta iriam brevemente para o Céu, 
leva-nos a pensar que não se limitava, à 
aprendizagem escolar, mas o seu alcance 
ia para além.
Sabemos, pela Sagrada Escritura, que uma 
mensagem, de conteúdo profético, ainda 
que pronunciada em contexto meramente 
humano, refere-se, em geral, a duas etapas 
de realização: uma de imediato e outra 
mais distante, não se limitando ao tempo 
e lugar onde são pronunciadas, mas estan-
do para além desse tempo e desse lugar.
Isto leva-nos a pensar que, Nossa Senhora 
referir-se-ia à aprendizagem escolar, por 
um lado, mas, por outro a Senhora teria 
no seu olhar um horizonte mais vasto para 
além daquelas três crianças, via milhões de 
crentes que nos anos futuros ali haviam de 
passar e precisavam, de modo profético, 
“aprender a ler” a realidade em cada épo-
ca, e os «sinais dos tempos» nos diversos 
acontecimentos que vão surgindo no de-
senrolar da história.
Vejamos. Nossa Senhora afirmou: “A Rús-
sia converter-se-á”. Mas que significaria a 
palavra Rússia para três zagalitos de 10, 8 
e 7 anos sem outros horizontes que não 
fossem os da serra d’Aire e lonjuras em 
redor? E os anos foram rolando e assisti-
mos a profundas transformações no mun-
do: fomos testemunhas do desmoronar da 
U.R.S.S., do ressurgir da Fé amordaçada 
durante décadas, e até o que acontece hoje 
com o Daesh, não estava já anunciado? “Se 
não deixarem de ofender a Deus… virá uma 
guerra pior do que esta…” Sabemos nós ler 
estes e outros acontecimentos à luz da Fé?

AINDA A MENSAGEM DE FÁTIMA?
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AGENDA 
VOCACIONAL
• 3 de março – Terça.com Vo-
cação

• 6 a 8 de março – Pit Stop

• 17 de março – Terça.com Na-
morados

• 22 de março – “Seminário 
Aberto” no Seminário dos Olivais

• 2 a 4 de abril – Estágio da Pás-
coa do Pré-Seminário

• 3 a 6 de abril – Luzeiro da Pás-
coa

• 5 a 8 de abril – Campanário da 
Páscoa do Pré-Seminário

PIT STOP – 24 A 26 DE ABRIL
O Pit Stop é um retiro de silêncio para todas as 
idades e para todos os estados de vida. Marca-
do pelo silêncio, este Pit Stop é um tempo ideal 
para ouvir a voz de Deus. 
A próximo Pit Stop (6 a 8 de março) já está es-
gotado, mas estão disponíveis as inscrições para 
o Pit Stop de 24 a 26 de abril. 

As inscrições já estão disponíveis em 
www.vocacoesxpto.net/pitstop

SEMANA.COM
26 DE ABRIL A 2 DE MAIO
Como tem acontecido nos últimos anos, durante a Se-
mana de Oração pelas Vocações, que este ano se ce-
lebra de 26 de abril a 2 de maio, serão várias as comu-
nidades religiosas que lançam o desafio aos jovens de 
partilharem o seu dia-a-dia, partilhando os momentos 
de oração, de refeição ou de convívio. Em breve, no 
nosso site (www.vocacoesxpto.net/semana-com) po-
derá consultar a lista das comunidades que estarão 
disponíveis para acolher quem desejar partilhar uma 
semana diferente e fazer a sua inscrição.

MOSTEIRO INVISÍVEL 
VOCACIONAL
As vocações são sustentadas pela oração. Há medida 
que esta cresce, a ousadia lança-nos no encalço de 
Deus em busca da Sua vontade. O Mosteiro Invisível 
Vocacional pretende dar resposta a este desafio, for-
mando uma verdadeira comunidade de oração pelas 
vocações. Por meio de uma inscrição online tornamo-
-nos membros deste Mosteiro onde recebemos men-
salmente uma proposta de intenção pela qual ofere-
cemos as nossa orações e esforços. 

Consulte o site para saber mais e fazer a sua inscrição: 
www.vocacoesxpto.net/miv

Sector de Animação Vocacional
Email: vocacoesxpto@gmail.com 
Site: www.vocacoesxpto.net
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Irmã Leonella decidiu aceitar o desa-
fio de abrir uma escola de enfermagem 
na capital da Somália. Mas ela parecia 
não ter medo. Foi. Para trás deixava o 
Quénia. Abraçar desafios era a sua vo-
cação. A geografia dos lugares pouco 
importava, mesmo que estivessem as-
sinalados como sendo perigosos, espe-
cialmente para os Cristãos. Leonella 
Sgorbati existia para servir. Tinha 23 
anos quando ingressou no instituto das 
Missionárias da Consolata. A vontade 
de servir levou-a a estudar enfermagem 
em Inglaterra. Foi já nessa dupla con-
dição de irmã e enfermeira que partiu 

para o Quénia, onde viria a ser superio-
ra-regional da congregação. Os que a 
acompanharam nesses anos recordam-
-se do seu entusiasmo, da forma como 
tratava os doentes e como se empenha-
va na formação das jovens enfermeiras. 

Fé em silêncio
Era um exemplo. Talvez por causa dis-
so, desse entusiasmo transbordante, 
Leonella seria convidada a abraçar um 
novo desafio. Criar uma escola de en-
fermagem na Somália. Ninguém des-
conhecia os riscos do empreendimento. 
Ela própria sabia que o país estava mi-

Leonella Sgorbati nasceu em Itália, em 
Gazzola, no norte do país, mas passou 
grande parte da sua vida em África. 
Primeiro no Quénia e mais tarde na 
Somália. Partiu para África aos 30 anos 
e despediu-se da vida, em Mogadíscio, 
esvaindo-se em sangue, aos 65 anos de 
idade. Morreu praticamente no meio da 
rua, a um domingo, 17 de Setembro de 
2006. O muçulmano Mohammed Os-
man era o seu guarda-costas. Estava a 
seu lado. Ainda tentou colocar-se entre 
Leonella e os terroristas. Casado, tinha 
quatro filhos. Morreu também. Passa-
vam 30 minutos do meio-dia. Leonella 
Sgorbati, das Missionárias da Conso-
lata, era bem conhecida. Na capital da 
Somália, onde foi assassinada, pratica-
mente não há Cristãos. Nem em Mo-
gadíscio nem no resto do país. Desde 
a década de 90 do século passado que 
a Somália está mergulhada num esta-
do de conflito permanente. Os atenta-
dos são comuns e o país está debaixo de 
controlo de milícias jihadistas e de se-
nhores da guerra, donos de verdadeiros 
exércitos do mal. Alguns dos atentados 
traduzem uma violência incomum. Três 
dias depois do Natal, no final do ano 
passado, por exemplo, a explosão de 
um carro-bomba provocou cerca de 80 
mortos e pelo menos uma centena de 
feridos em Mogadíscio. O carro foi de-
tonado na hora de ponta num dos mais 
movimentados cruzamentos da capital. 
Foi deliberado. A ideia era mesmo ma-
tar o maior número possível de pessoas. 

Irmã e enfermeira
Já havia um clima de profunda violên-
cia em Mogadíscio em 2001, quando a 

nado por grupos radicais que preten-
diam impor uma visão extremista do 
Islão. Desde o início que o trabalho da 
Irmã Leonella Sgorbati foi visto com 
desconfiança. Com muita desconfian-
ça. Diziam que ela usava a escola para 
catequisar os jovens estudantes. Claro 
que isso seria uma enorme imprudência 
num país mergulhado em caos, com os 
poucos cristãos a terem de viver a sua 
fé em silêncio, quase clandestinamente. 
A casa das irmãs – ao todo eram cinco 
religiosas – tinha então o único sacrá-
rio presente em todo o país. A Somália 
era mesmo um território hostil para os 
Cristãos. Era e continua a ser. Foi nes-
te contexto que aconteceu o assassinato 
da irmã. 

Polenta para o almoço
Era domingo, de manhã, quando a irmã 
deixou a casa comunitária a caminho 
das aulas. Despediu-se alegremente 
com a promessa de que haveria polen-
ta para o almoço. Passavam 30 minu-
tos do meio-dia quando Leonella re-
gressou. Estava quase a abrir o portão 
da casa quando se escutou o barulho 
brutal de uma rajada de metralhadora. 
As irmãs, em casa, sobressaltaram-se e 
correram para a rua. Havia já uma poça 
de sangue em volta do corpo de Leo-
nella Sgorbati. A seu lado jazia Mo-
hammed Osman. Leonella não morreu 
logo. Ainda a levaram para o hospital, 
mas já era impossível salvá-la. As suas 
últimas palavras dizem muito do que 
foi a sua vida: “Perdoo, perdoo, per-
doo”. Uma cruz que pertencia à Irmã 
Leonella Sgorbati está, desde 2008, na 
Basílica de São Bartolomeu, em Roma, 
dedicada aos mártires dos séculos XX 
e XXI. O processo de beatificação da 
irmã enfermeira foi aberto em 2013.

texto por Paulo Aido,
Fundação Ajuda à Igreja que Sofre

  

    

2006. Mogadíscio, na Somália – Irmã Leonella, Missionária da Consolata

Sete tiros
Foi atingida a tiro pelas costas. Leonella regressava a casa depois de um dia na escola de 
enfermagem em Mogadíscio, onde leccionava, quando dois homens dispararam sobre ela. 
Foram sete tiros. A irmã não morreu logo. Ainda a levaram para o hospital, mas era já impossível 
salvá-la. As suas últimas palavras dizem muito do que foi a sua vida: “Perdoo, perdoo, perdoo”. 

www.fundacao-ais.pt | 217 544 000

As suas últimas palavras dizem muito do que foi a sua vida: “Perdoo, perdoo, perdoo”.

A Irmã Leonella Sgorbati. Missionária da Consolata no Quénia e na Somália.
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Jornalista da Rádio Renascença, 
à conversa com Diogo Paiva Brandão

1. O Papa manifestou a sua “proximi-
dade” para com as pessoas afetadas pela 
epidemia de coronavírus. “Desejo exprimir 
novamente a minha proximidade para com 
os doentes do coronavírus e aos profissio-
nais de saúde que deles cuidam, bem como 
às autoridades civis e a todos aqueles que 
se empenham a assistir os pacientes e a 
parar o contágio”, assinalou Francisco, na 
audiência-geral de quarta-feira, 26 de feve-
reiro, que decorreu na Praça de São Pedro, 
ao ar livre, evitando assim concentrações 
em espaços fechados.

2. Em Quarta-feira de Cinzas, o Papa 
centrou a sua intervenção, na audiência-
-geral, no tempo da Quaresma, convidando 
os católicos a “desligar” os ecrãs e dedicar 
tempo à Bíblia e à caridade. “A Quaresma 
é o tempo propício para dar lugar à Palavra 
de Deus. É o tempo para desligar a televi-
são e abrir a Bíblia. É tempo para desligar-
-se do telemóvel e conectar-se ao Evange-
lho”, declarou. “Não é fácil fazer silêncio 
no coração”, assumiu o Papa, desafiando 
os crentes a “renunciar a palavras inúteis, a 
bisbilhotices”, combatendo um ambiente 
“poluído” pela violência verbal, “que as redes 
ampliam”. “É tempo para falar tu a tu com 
o Senhor”, apontou, apelando à oração e ao 
que chamou de “ecologia do coração”.
A intervenção partiu do simbolismo do 
deserto, na Bíblia, sublinhando que este re-
mete, hoje, para quem vive na solidão e no 
abandono. “Quantos pobres e idosos estão 
ao nosso lado e vivem no silêncio, sem fazer 
barulho, marginalizados e descartados”, la-
mentou. “O caminho no deserto quaresmal 
é um caminho de caridade em direção aos 
mais fracos”, acrescentou.

3. O Papa Francisco apela, na sua Men-
sagem para a Quaresma, a que não se deixe 
“passar em vão este tempo de graça” e que 
o Mistério pascal seja colocado “no centro 
da vida”. “Colocar o Mistério pascal no cen-
tro da vida significa sentir compaixão pelas 
chagas de Cristo crucificado, presentes nas 
inúmeras vítimas inocentes das guerras, 
das prepotências contra a vida desde a do 
nascituro até à do idoso, das variadas for-
mas de violência, 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”, lê-se na mensagem 
divulgada dia 24 de fevereiro, pelo Vaticano.
Francisco sustenta que quem crê no 
anúncio da Ressurreição “rejeita a men-
tira de que a nossa vida teria origem em 
nós mesmos, quando na realidade nasce 
do amor de Deus Pai, da sua vontade de 
dar vida em abundância”. “Não deixemos 
passar em vão este tempo de graça, na 
presunçosa ilusão de sermos nós o dono 
dos tempos e modos da nossa conversão 
a Ele”, diz o Papa. Na mensagem, Fran-
cisco sublinha, ainda, que “o diálogo que 
Deus quer estabelecer com cada homem, 
por meio do Mistério pascal do seu Fi-
lho, não é como o diálogo atribuído aos 
habitantes de Atenas, que ‘não passavam 
o tempo noutra coisa senão a dizer ou a 
escutar as últimas novidades’”. “Este tipo 
de conversa, ditado por uma curiosidade 
vazia e superficial, carateriza a munda-
nidade de todos os tempos e, hoje em 
dia, pode insinuar-se também num uso 
pervertido dos meios de comunicação”, 
aponta. Assim, o diálogo deve estabe-
lecer-se “coração a coração, de amigo 

a amigo”, pelo que “é tão importante a 
oração” neste tempo quaresmal. A oração 
“antes de ser um dever, expressa a neces-
sidade de corresponder ao amor de Deus, 
que sempre nos precede e sustenta”.
No texto papal, fala-se também da neces-
sidade de partilha e condena-se a lógica 
da acumulação de riqueza: “A partilha, 
na caridade, torna o homem mais hu-
mano; com a acumulação, corre o risco 
de embrutecer, fechado no seu egoísmo. 
Podemos e devemos ir mais além, consi-
derando as dimensões estruturais da eco-
nomia”. Neste quadro, Francisco lembra 
que convocou para Assis, neste tempo 
de Quaresma – mais concretamente, de 
26 a 28 de março –, um grupo de “jovens 
economistas, empreendedores e trans-
formativos, com o objetivo de contribuir 
para delinear uma economia mais justa e 
inclusiva do que a atual”.
A Mensagem do Papa para a Quaresma 
2020, divulgada esta semana, visa orien-
tar o tempo de preparação para a Páscoa, 
que se iniciou na Quarta-feira de Cinzas, 
26 de fevereiro. Intitula-se ‘Em nome de 
Cristo, suplicamo-vos: reconciliai-vos 
com Deus’, partindo de uma passagem da 
segunda carta de São Paulo aos Coríntios.

4. O Papa alertou para os perigos dos 
discursos populistas, que alimentam o 
“medo” entre as populações. “A retórica 
do choque de civilizações serve apenas 
para justificar a violência e alimentar o 
ódio. O falhanço e a fragilidade da po-
lítica e o sectarismo são causas de radi-
calismos e terrorismo”, alertou Francisco, 
durante o Encontro com os Bispos do 
Mediterrâneo, promovido pela Confe-

rência Episcopal Italiana, em Bari, com 
o tema ‘Mediterrâneo, Fronteira de paz’. 
“Assusto-me quando ouço alguns discur-
sos, de líderes das novas formas de po-
pulismo. Parece-me ouvir discursos que 
semeavam medo e depois ódio nos anos 
30 do século passado”, referiu, numa pas-
sagem improvisada da sua intervenção. 
Francisco foi recebido pela população 
Bari, na Praça Cristóvão Colombo, se-
guindo para a Cripta da Basílica de São 
Nicolau, onde esteve com os Bispos do 
Mediterrâneo. No seu discurso, denun-
ciou ainda a “cultura do descarte”, que tra-
ta algumas pessoas como “coisas”. 
Francisco chamou também a atenção para 
a insanidade da guerra e a importância de 
não se normalizar os conflitos. “A guerra é 
verdadeiramente uma loucura, pois é lou-
co destruir casas, pontes, fábricas, hospi-
tais, matar pessoas e destruir recursos, em 
vez de construir relações humanas e eco-
nómicas”, declarou. “É uma loucura a que 
não podemos resignar-nos: a guerra nun-
ca poderá passar por normalidade, nem 
ser aceite como via inevitável para regu-
lar divergências e interesses contraposto”, 
vincou ainda. Por isso, o objetivo de toda a 
sociedade humana deverá continuar a ser 
a paz: “Não há alternativa possível à paz” 
para ninguém, afirmou o Papa.

5. D. José Tolentino de Mendonça 
foi nomeado, pelo Papa, como membro 
do Conselho Pontifício da Cultura, in-
formou o Vaticano, no passado dia 21 
de fevereiro. O cardeal português, que é 
o atual responsável pelo Arquivo Apos-
tólico do Vaticano, regressa assim a este 
dicastério, de que foi consultor.

1. 2.

5.

4.3. 

O Papa Francisco manifestou “proximidade” com os doentes infetados pelo coronavírus. Na semana em que teve  
início a Quaresma e foi publicada a mensagem do Papa, Francisco visitou Bari, onde criticou discursos populistas,  
e nomeou D. Tolentino de Mendonça para o Conselho Pontifício da Cultura.

“Quaresma é tempo para desligar a televisão e abrir a Bíblia”
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Queridos irmãos e irmãs!
O Senhor concede-nos, também neste 
ano, um tempo propício para nos prepa-
rarmos para celebrar, de coração renovado, 
o grande Mistério da morte e ressurrei-
ção de Jesus, perne da vida cristã pessoal 
e comunitária. Com a mente e o cora-
ção, devemos voltar continuamente a este 
Mistério. Com efeito, o mesmo não cessa 
de crescer em nós na medida em que nos 
deixarmos envolver pelo seu dinamismo 
espiritual e aderirmos a ele com uma res-
posta livre e generosa.
1. O Mistério pascal, fundamento da conversão
A alegria do cristão brota da escuta e re-
ceção da Boa Nova da morte e ressurrei-
ção de Jesus: o kerygma. Este compendia 
o Mistério dum amor «tão real, tão ver-
dadeiro, tão concreto, que nos proporcio-
na uma relação cheia de diálogo sincero 
e fecundo» (Francisco, Exort. ap. Christus 
vivit, 117). Quem crê neste anúncio re-
jeita a mentira de que a nossa vida teria 
origem em nós mesmos, quando na rea-
lidade nasce do amor de Deus Pai, da sua 
vontade de dar vida em abundância (cf. Jo 
10, 10). Se, pelo contrário, se presta ouvi-
dos à voz persuasora do «pai da mentira» 
(Jo 8, 44), corre-se o risco de precipitar 
no abismo do absurdo, experimentando 
o inferno já aqui na terra, como infeliz-
mente dão testemunho muitos aconteci-
mentos dramáticos da experiência huma-
na pessoal e coletiva.
Por isso, nesta Quaresma de 2020, quero 
estender a todos os cristãos o mesmo que 
escrevi aos jovens na Exortação apostó-
lica Christus vivit: «Fixa os braços aber-
tos de Cristo crucificado, deixa-te salvar 
sempre de novo. E quando te aproximares 
para confessar os teus pecados, crê firme-
mente na sua misericórdia que te liberta 
de toda a culpa. Contempla o seu sangue 
derramado pelo grande amor que te tem 
e deixa-te purificar por ele. Assim, pode-
rás renascer sempre de novo» (n. 123). A 
Páscoa de Jesus não é um acontecimento 
do passado: pela força do Espírito Santo 
é sempre atual e permite-nos contemplar 
e tocar com fé a carne de Cristo em tan-
tas passoas que sofrem.
2. Urgência da conversão
É salutar uma contemplação mais pro-
funda do Mistério pascal, em virtude do 

qual nos foi concedida a misericórdia 
de Deus. Com efeito, a experiência da 
misericórdia só é possível «face a face» 
com o Senhor crucificado e ressuscitado, 
«que me amou e a Si mesmo Se entre-
gou por mim» (Gl 2, 20). Um diálogo 
coração a coração, de amigo a amigo. 
Por isso mesmo, é tão importante a ora-
ção no tempo quaresmal. Antes de ser 
um dever, esta expressa a necessidade 
de corresponder ao amor de Deus, que 
sempre nos precede e sustenta. De facto, 
o cristão reza ciente da sua indignidade 
de ser amado. A oração poderá assumir 
formas diferentes, mas o que conta ver-
dadeiramente aos olhos de Deus é que 
ela escave dentro de nós, chegando a 
romper a dureza do nosso coração, para 
o converter cada vez mais a Ele e à sua 
vontade.
Por isso, neste tempo favorável, deixe-
mo-nos conduzir como Israel ao deserto 
(cf. Os 2, 16), para podermos finalmente 
ouvir a voz do nosso Esposo, deixando-a 
ressoar em nós com maior profundidade 
e disponibilidade. Quanto mais nos dei-
xarmos envolver pela sua Palavra, tanto 
mais conseguiremos experimentar a sua 
misericórdia gratuita por nós. Portanto 
não deixemos passar em vão este tempo 
de graça, na presunçosa ilusão de sermos 
nós o dono dos tempos e modos da nos-
sa conversão a Ele.

3. A vontade apaixonada que Deus tem de 
dialogar com os seus filhos
O facto de o Senhor nos proporcionar 
uma vez mais um tempo favorável para a 
nossa conversão, não devemos jamais dá-
-lo como garantido. Esta nova oportuni-
dade deveria suscitar em nós um sentido 
de gratidão e sacudir-nos do nosso torpor. 
Não obstante a presença do mal, por vezes 
até dramática, tanto na nossa existência 
como na vida da Igreja e do mundo, este 
período que nos é oferecido para uma mu-
dança de rumo manifesta a vontade tenaz 
de Deus de não interromper o diálogo de 
salvação connosco. Em Jesus crucificado, 
que Deus «fez pecado por nós» (2 Cor 5, 
21), esta vontade chegou ao ponto de fazer 
recair sobre o seu Filho todos os nossos 
pecados, como se houvesse – segundo o 
Papa Bento XVI – um «virar-se de Deus 
contra Si próprio» (Enc. Deus caritas est, 
12). De facto, Deus ama também os seus 
inimigos (cf. Mt 5, 43-48).
O diálogo que Deus quer estabelecer com 
cada homem, por meio do Mistério pas-
cal do seu Filho, não é como o diálogo 
atribuído aos habitantes de Atenas, que 
«não passavam o tempo noutra coisa se-
não a dizer ou a escutar as últimas novi-
dades» (At 17, 21). Este tipo de conversa, 
ditado por uma curiosidade vazia e super-
ficial, carateriza a mundanidade de todos 
os tempos e, hoje em dia, pode insinuar-se 

também num uso pervertido dos meios de 
comunicação.
4. Uma riqueza que deve ser partilhada, e 
não acumulada só para si mesmo
Colocar o Mistério pascal no centro da 
vida significa sentir compaixão pelas cha-
gas de Cristo crucificado presentes nas 
inúmeras vítimas inocentes das guerras, 
das prepotências contra a vida desde a do 
nascituro até à do idoso, das variadas for-
mas de violência, 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 lu-
cro, que é uma forma de idolatria.
Também hoje é importante chamar os 
homens e mulheres de boa vontade à par-
tilha dos seus bens com os mais necessi-
tados através da esmola, como forma de 
participação pessoal na edificação dum 
mundo mais justo. A partilha, na carida-
de, torna o homem mais humano; com 
a acumulação, corre o risco de embrute-
cer, fechado no seu egoísmo. Podemos e 
devemos ir mais além, considerando as 
dimensões estruturais da economia. Por 
este motivo, na Quaresma de 2020 – mais 
concretamente, de 26 a 28 de março –, 
convoquei para Assis jovens economis-
tas, empreendedores e transformativos, 
com o objetivo de contribuir para delinear 
uma economia mais justa e inclusiva do 
que a atual. Como várias vezes se referiu 
no magistério da Igreja, a política é uma 
forma eminente de caridade (cf. Pio XI, 
Discurso à FUCI, 18/XII/1927). E sê-lo-á 
igualmente ocupar-se da economia com o 
mesmo espírito evangélico, que é o espíri-
to das Bem-aventuranças.
Invoco a intercessão de Maria Santíssima 
sobre a próxima Quaresma, para que aco-
lhamos o apelo a deixar-nos reconciliar 
com Deus, fixemos o olhar do coração no 
Mistério pascal e nos convertamos a um 
diálogo aberto e sincero com Deus. Assim, 
poderemos tornar-nos aquilo que Cristo 
diz dos seus discípulos: sal da terra e luz 
do mundo (cf. Mt 5, 13.14).

Roma, em São João de Latrão, 7 de outubro 
de 2019,
Memória de Nossa Senhora do Rosário.

Franciscus

«Em nome de Cristo, suplicamo-vos:  
reconciliai-vos com Deus» (2 Cor 5, 20)

Mensagem do Papa Francisco para a Quaresma de 2020



Domingo, 1 de março de 2020

Domingo /15www.twitter.com/vozverdade www.facebook.com/vozdaverdade Domingo /15www.twitter.com/vozverdade www.facebook.com/vozdaverdade

Não faleis mal 
dos outros
O pequeno livro ‘Não faleis mal dos 
outros’, da autoria de frei Emiliano 
Antenucci, recolhe os ensinamentos do 
Papa Francisco sobre “não falar mal dos 
outros” e elabora, ainda, um pequeno 
manual para os cristãos não terem essa 
prática, que, como disse o Santo Padre, 
é “terrorismo”. “A fofoca e a maledicên-
cia devem ser afastadas da vida cristã 
para construir-se uma comunidade, um 
mundo, uma Igreja mais livres e aco-
lhedores”, refere a sinopse desta obra.
‘Não faleis mal dos outros’ foi publica-
do recentemente pela Paulus Editora.
Informações: 
https://paulus.pt/nao-faleis-mal-dos-
-outros

À PROCURA DA PALAVRA

DOMINGO I QUARESMA ANO A
“Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, 
a fim de ser tentado pelo Diabo.”
Mt 4, 1

Todas as tentações pelo P. Vítor Gonçalves

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 | CPD - Canta Povo de Deus, Santuário de 
Fátima | LHC - Liturgia das Horas. Edição para Canto. Tempo Comum, Secretariado Nacional de Liturgia | LHC II - Liturgia das Horas. Edição para Canto. Vol. II, Secretariado Nacional de Liturgia 

 

1 Nas estrofes, em vez do Magnificat é preferível escolher o texto dum salmo, por exemplo o Sl 118, 33-40. 
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Quase ao terminar o filme “O advo-
gado do diabo”, de Taylor Hackford, 
o personagem diabólico, magnifica-
mente interpretado por Al Pacino, diz, 
de frente para a câmara: “A vaidade é 
o meu pecado preferido!” E frequen-
temente me lembro destas palavras e 
do olhar do actor quando leio o relato 
das tentações de Jesus no deserto, 
tão nossas e tão minhas! Nelas se po-
dem resumir as tentações essenciais 
da nossa relação com Deus, mas tam-
bém com os outros e com o mundo, 
na medida em que posso colocar-me 
no centro de tudo. Vencê-las, imitan-
do Jesus, pode, ainda assim, produzir 
a tentação duma “pontinha de vaida-
de” capaz de recolocar o “herói” de 
tais batalhas no próprio centro que 
tinha recusado!
A tentação de “sermos deuses” por 
nós próprios percorre a história hu-
mana. Do paraíso aos homens e im-
peradores que quiseram ser adorados, 
encontramos sempre as mesmas con-

sequências: afastamento da humani-
dade, prepotência e violência sobre 
os outros, solidão absoluta. Pelo po-
der das armas, do dinheiro, da fama, 
não aceitam a vida dos homens seus 
irmãos. Tentam fazer de Deus um ins-
trumento ao seu serviço, para alterar 
a condição humana em proveito pró-
prio, recusando a tarefa comum do 
homem na construção do mundo.
Jesus fez-se semelhante a nós tam-
bém nas tentações. E enfrentou-as 
verdadeiramente identificado com a 
nossa condição humana. Como Filho 
de Deus nada eliminou da sua huma-
nidade. As suas respostas estão ao 
nosso alcance, pela confiança em Deus 
e atenção constante à sua palavra. É 
com as Escrituras que Jesus rejeita o 
projecto aliciante mas escravizador do 
Diabo. Do deserto, após um longo je-
jum, onde a fragilidade mais se mani-
festa, a um monte alto, onde os olhos 
se inebriam com o domínio do hori-
zonte, Jesus recusa quebrar a relação 

amorosa com o Pai. É no amor a Deus 
que podemos encontrar a mesma força 
das respostas de Jesus. Mais essencial 
que os bens e a volúpia do ter, amá-l’O 
com todo o coração; maior do que usar 
Deus em proveito próprio, amá-l’O 
com toda alma; melhor do que o poder 
de muitos reinos, amá-l’O com todas 
as forças. E só assim podemos derrotar 
o Diabo: recusando ser centro, e ter no 
centro de nós, Aquele que nos ama e 
nunca escraviza.
De muitas formas se manifestam es-
tas tentações no decorrer da vida 
humana. Pequenas e grandes, novas 
e conhecidas, exigem vigilância e fi-
delidade, esperança e misericórdia. 
Relembram-nos que ser filho de Deus 
não é “seguro contra todos os riscos”. 
Que estamos mais próximos de todos 
e mais humanos. Que a responsabili-
dade do amor de Deus vale mais do 
que todas as “prisões doiradas” ou 
“altares etéreos”, vendidos por quem 
os parece oferecer! 

DOMINGO II DA QUARESMA – ANO A (8 DE MARÇO) 

CÂNTICO

Convertei-nos, Senhor, mostrai-nos 

Eu Vos procuro, Senhor 

Jesus tomou consigo 

Nosso Senhor Jesus Cristo destruiu a morte 

Da nuvem ouviu-se uma voz 

Veio uma voz do céu 

O seu rosto brilhava como sol 

Senhor, Tu és a luz 

COMPOSITOR

M. Luís 

F. Santos 

C. Silva 

F. Santos 

F. Santos 

F. Silva 

F. Santos 

A. Oliveira 

CAC 141 

LHC 114/CPD 210 

CEC I 95 

LHC II 324 

LHC II 318 1 

LHC II 295 

LHC II 316 

CEC II 182 

FONTEUSO LITÚRGICO 

Entrada 

Entrada 

Ofertório 

Apresentação dos Dons 

Comunhão 

Comunhão  

Pós Comunhão 

Final 
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Segunda-feira, dia 2

Ciclo ‘O prazer de Ler e Pensar’, que 

reúne especialistas nos domínios da 

literatura e da espiritualidade cristã, na 

Capela do Rato, em Lisboa, das 18h15 

às 20h00 

Terça-feira, dia 3

Início do curso ‘Catequética: A Alegria 

de Evangelizar’, em regime b-Learning 

(presencial e online), promovido pelo 

Centro de Formação a Distância, do 

Instituto Diocesano da Formação Cris-

tã (IDFC), em parceria com o Sector da 

Catequese de Lisboa, até 27 de junho

Quinta-feira, dia 5

Apresentação da Jornada Mundial da 

Juventude Lisboa 2022, por D. Américo 

Aguiar, Bispo Auxiliar de Lisboa e coor-

denador-geral para o setor logístico-

-operativo da JMJ, nos VIII Workshops 

Internacionais de Turismo Religioso, que 

se realizam, de 5 a 7 de março, em Fáti-

ma e na Guarda

Apresentação dos livros ‘Ressuscitarão 

os mortos?’ e ‘O fim do mundo. Das 

profecias da desgraça ao júbilo da Pa-

rusia’, ambos da autoria do cónego Ma-

nuel Alberto Pereira de Matos, por Juan 

Ambrosio, na sede do IDFC-PL (Igreja 

do Sagrado Coração de Jesus), em Lis-

boa, pelas 21h15

Sexta-feira, dia 6

Encontro do Cardeal-Patriarca com 

os agentes da Pastoral da Liturgia, no 

âmbito da Visita Pastoral à Vigararia de 

Oeiras, na Paróquia de Linda-a-Velha, 

às 21h30

Sábado, dia 7

Visita guiada sobre a ‘História do Pa-

triarcado de Lisboa’, no Mosteiro São 

Vicente de Fora, organizado pelo Mu-

seu do Patriarcado de Lisboa, às 10h30

AGENDA SEMANAL [2 a 8 de março] Editorial

O TEMPO FAVORÁVEL
P. Nuno Rosário Fernandes, diretor
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Sessão evocativa da professora Manue-

la Silva (1932-2019), promovida pelo 

Instituto Superior de Economia e Ges-

tão (ISEG) e o Grupo Economia e Socie-

dade (GES), no ISEG, em Lisboa, entre 

as 9h30 e as 18h45, com intervenções 

de Guilherme d’Oliveira Martins, Rosá-

rio Carneiro, José Leitão, João Ferreira 

do Amaral, João Cravinho e Viriato So-

romenho Marques, entre outros

50.º encontro peregrinação nacional 

promovido pela Federação Portugue-

sa dos Centros de Preparação para o 

Matrimónio, com o tema ‘A Alegria do 

Amor no Matrimónio Cristão’, nos dias 

7 e 8 de março, no Centro Pastoral Pau-

lo VI, em Fátima

Encontro Nacional de Estudantes do 

Ensino Superior, em Fátima, com o 

tema ‘Ser para o outro’, promovido 

pelo Secretariado Nacional da Pastoral 

Universitária

Domingo, dia 8

Eucaristia no início da Semana Nacional 

- Vicarial Cáritas da Vigararia de Loures-

-Odivelas, com o tema ‘Cáritas ao En-

contro das Periferias’, presidida pelo 

Cardeal-Patriarca, D. Manuel Clemente, 

às 11h00, na Póvoa de Santo Adrião

Conferência ‘Caridade Cristã’, pelo pa-

dre José Manuel Pereira de Almeida, 

secretário da Comissão Episcopal da 

Pastoral Social e Mobilidade Humana, 

na Paróquia da Ramada, inserida na 

Semana Nacional - Vicarial Cáritas da 

Vigararia de Loures-Odivelas, entre as 

15h30 e as 16h30

5.ª Corrida dos Salesianos, cuja receita 

reverte a favor de projetos sociais, pro-

movida pela Fundação Salesianos, com 

início às 10h00, na Praça do Império, 

em Belém, Lisboa

Contudo, observa o Papa Francisco, 
“Deus ama também os seus inimi-
gos”, e por isso todos podem fazer 
esta mesma experiência da misericór-
dia de Deus. Por isso, assim como os 
católicos – que falam mal uns contra 
os outros, contra os seus padres, bis-
pos e até o Papa, que criticam, jul-
gam, condenam, que matam fisica-
mente ou por palavras, no mau uso 
dos meios de comunicação, no boato, 
na praça pública, que defendem teo-
rias e ideologias contra o Evangelho, 
que vivem situações de vida distantes 
de Deus – se podem salvar, também 
os que não são católicos ou crentes 
têm a mesma oportunidade de se 
reencontrar, porque Deus é para to-
dos e este é o tempo favorável. 

para a nossa conversão, não devemos 
jamais dá-lo como garantido. Esta 
nova oportunidade deveria suscitar 
em nós um sentido de gratidão e 
sacudir-nos do nosso torpor”, acen-
tua. De facto, Deus tem este desejo 
de nos salvar, transformando-nos, 
também, mas é preciso que, todos 
nós, façamos a nossa parte, e essa 
precisa da vontade de cada um. O 
Papa Francisco salienta, ainda, que 
este período do ano “que nos é ofe-
recido para uma mudança de rumo 
manifesta a vontade tenaz de Deus 
de não interromper o diálogo de sal-
vação connosco”, ou seja, Deus não 
desiste de nós, mas somos nós que, 
muito facilmente, desistimos d’Ele e 
O deixamos de lado. 

Está a começar a Quaresma e, mais 
uma vez, todos somos lembrados da 
necessidade de mudança. E é preci-
so mudar atitudes, comportamentos 
habituais, modos de estar, de fazer e, 
até, de falar. 
Na mensagem que escreveu para a 
Quaresma, o Papa Francisco deixa 
um apelo para acabar com as con-
versas alimentadas por “curiosida-
de vazia e superficial”. A dita bisbi-
lhotice, o anseio de saber e de falar 
constantemente da vida dos outros. 
Na audiência-geral da passada quar-
ta-feira, o Papa Francisco lembrou 
que a Quaresma é o tempo propício 
para “dar lugar à Palavra de Deus”, 
“desligar a televisão e abrir a Bíblia. É 
tempo para desligar-se do telemóvel 
e conectar-se ao Evangelho”, frisou.  
Estas são atitudes que precisaremos 
ter em conta, hoje em dia, e cada 
vez mais, para aproveitar o tempo 
que nos é dado para a nossa con-
versão. O Papa Francisco refere, ain-
da, na Mensagem para a Quaresma, 
que publicamos neste jornal, que “o 
facto de o Senhor nos proporcionar 
uma vez mais um tempo favorável 

“Assim como os católicos se podem salvar, 
também os que não são católicos ou 
crentes têm a mesma oportunidade de se 
reencontrar, porque Deus é para todos e este 
é o tempo favorável.”


