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Intenção de Oração 
do Santo Padre

UNIVERSAL 

Reconhecimento dos direitos das comunidades cristãs  
Pelas comunidades cristãs, em particular as que são perseguidas, para que 
sintam a proximidade de Cristo e para que os seus direitos sejam reconhecidos.

São Paulo VI
“Evangelizar constitui, de facto, a graça e a vocação própria  

da Igreja, a sua mais profunda identidade.”

A Fundação AIS, juntamente com a Arquidiocese de Évora e a Pastoral 
Universitária de Évora, estão a organizar a apresentação do RELATÓRIO 
2018 LIBERDADE RELIGIOSA NO MUNDO, na cidade de ÉVORA. 

7 MARÇO | 21h | ÉVORA

CASARÃO - PASTORAL UNIVERSITÁRIA DE ÉVORA (Rua Raimundo, 48 - Évora)

Apresentação:
Professora Dra. Ema Pires, Professora de Antropologia, Universidade de Évora

Com a presença de: 
D. Francisco Senra Coelho, Arcebispo de Évora
Dr. Pedro Vaz Patto, presidente da Comissão Nacional Justiça e Paz

Contamos com a sua presença!
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Entre a incerteza e a esperança

Reflectir

É já um clássico na literatura teoló-
gica contemporânea o comentário 
que o então professor de Teologia 
J. Ratzinger, mais tarde Bento XVI 
(2005-2013), escreveu sobre o Credo, 
o símbolo dos Apóstolos. Ainda antes 
de expor o conteúdo de cada um dos 
artigos – 12 no seu conjunto – nos quais 
o Credo se articula, J. Ratzinger faz uma 
aproximação ao que representa o acto 
de fé, tomando como referência a rela-
ção entre a fé e a dúvida, a dúvida e a 
incerteza. A este propósito, ele mostra 
como o risco é um elemento comum 
tanto ao crente como ao descrente.  
A capacidade de arriscar, a tensão entre 
a dúvida e a incerteza aproxima o crente 
do descrente no risco total de quem se 
lança no abismo: “se o fiel só pode reali-
zar a sua fé sobre o oceano do nada, da 
tentação e da dúvida, sendo oceano das 
incertezas o único lugar possível da sua 
fé, devemos admitir, dialecticamente, 
que o descrente, por outro lado, tam-
bém não pode ser visto simplesmente 
como um ateu”1. “Portanto”, continua o 
teólogo J. Ratzinger, “assim como o fiel 
se sabe constantemente ameaçado pela 

incredulidade que o acompanha como 
uma tentação sem fim, também a fé 
constitui para o incrédulo uma ameaça 
e uma tentação para o seu mundo apa-
rentemente completo. Por outras pala-
vras, não há como escapar do dilema 
da existência cristã. Quem quiser fugir 
das incertezas da fé terá de suportar as 
incertezas da ausência da fé e nunca 
poderá dizer com certeza definitiva 
que a fé não é a verdade. Só na recusa 
da fé se revela a sua irrecusabilidade”2.  
J. Ratzinger conclui a sua exposição 
sobre o princípio de incerteza: “Faz parte 
da configuração fundamental do desti-
no humano poder encontrar o carácter 
definitivo da sua existência tão somente 
na rivalidade interminável entre a dúvi-
da e a fé, entre a tentação e a certeza. 
Talvez seja justamente a dúvida aquilo 
que protege ambos da reclusão exclusi-
va no seu próprio eu, o lugar em que a 
comunicação poderá realizar-se”3.

A fé significa “um salto sobre um abismo 
infinito, ou seja, sobre o mundo tangível 
que se impõe ao homem: desde sem-
pre, a fé teve uma conotação de ruptura 

INTENÇÃO NACIONAL

Especialmente para os jovens, que eles possam aproveitar bem este tempo da 
Quaresma para projectarem o futuro, que é o hoje de Deus nas suas vidas. 
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Reflectir

e de salto arriscado, porque representa, 
em qualquer época, o risco de aceitar 
como verdadeira realidade e verdadeiro 
fundamento aquilo que é invisível por 
natureza. A fé nunca foi simplesmente 
uma atitude que descesse de forma 
automática até ao desnível da existên-
cia humana; ela foi sempre uma deci-
são que envolve toda a profundidade 
da existência, exigindo sempre uma 
viragem do homem condicionada por 
uma decisão”4. 

Aqui está o sentido do creio com que se 
inicia o Credo e esclarecer isto, o senti-
do e o alcance de eu creio, é o objecto 
de uma introdução ao cristianismo.  
Diz J. Ratzinger, “a questão fundamental 
de uma introdução ao cristianismo é 
tentar esclarecer o que significa que um 
homem afirme ‘creio’5” , na consciên-
cia das dificuldades que se colocam 
ao homem no acto existencial da sua 
decisão no horizonte das diversas con-
figurações filosóficas a respeito da ver-
dade, desde o plano da metafísica, em 
que a verdade está ligada ao ser, até ao 
campo actual da perspectiva histórica 
de compreensão da realidade, onde a 
verdade se encontra no futuro, no plano 
da investigação e da invenção de um 
mundo novo.

A fé cristã é caracterizada pelo seu radi-
cal positivismo, o paradoxo do mistério 
da incarnação e da cruz: este “positivis-
mo cristão, a positividade irrevogável da 
religião cristã”  tem como consequência 

que “Deus ficou tão perto de nós que 
podemos matá-lo, de modo que pare-
ce deixar de ser Deus para nós”7. Os 
limites e as fronteiras entre a atitude 
mais profunda do crente e a incerteza 
da descrença aproximam-se e podem 
coincidir na mesma pessoa, como em 
Santa Teresinha do Menino Jesus que 
confessava ser envolvida pelas dúvidas 
do pior dos materialistas8.

A fé tem a ver com os fundamentos sobre 
os quais o homem edifica o projecto da 
sua existência. Será na dialéctica entre 
acreditar e confiar que poderá esperar-
-se o encontro do amor. Mas para isso 
será necessário passar pela morte: o 
morrer de amor de Cristo que salva o 
mundo. Mas será que ainda hoje é pos-
sível morrer-se de amor?

Pe. José Jacinto Ferreira de Farias, scj
Assistente Espiritual da Fundação AIS

1. J. RATZINGER, Introdução ao cristianismo (Cascais: Principia 2005) 31.

2. J. RATZINGER, Introdução ao cristianismo, 32.

3. J. RATZINGER, Introdução ao cristianismo, 33.

4. J. RATZINGER, Introdução ao cristianismo, 36.

5. J. RATZINGER, Introdução ao cristianismo, 33.

6. J. RATZINGER, Introdução ao cristianismo, 38.

7. J. RATZINGER, Introdução ao cristianismo, 38.

8. J. RATZINGER, Introdução ao cristianismo, 29.
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ROMÉNIA
UMA NAÇÃO, UMA RELIGIÃO?

Superfície
238.391 km2 

População
19.373.000 habitantes

Religiões
Cristãos: 98,5 %  
  Ortodoxos: 85 %
  Outros: 15% 
Agnósticos: 0,8 %
Muçulmanos: 0,4 %
Outros: 0,3 %

Língua oficial
Romeno 

Na Roménia, a comunidade católica está com dificuldade em ver reem-
bolsados os bens confiscados durante o período comunista e entregues 
à Igreja Ortodoxa, ao passo que esta beneficia do apoio, nomeadamente 
financeiro, das autoridades civis.

No papel, a Roménia é um dos países 
ex-comunistas que mais êxito teve na 
sua transição para a democracia libe-
ral, para a integração europeia e para 
a abertura aos capitais estrangeiros. 
Provas disso: contrariamente à Hungria, 
Polónia e mesmo à República Checa 
e à Eslováquia, o que actualmente lá 
se passa não provoca o clamor das 
instâncias europeias ou do Parlamento 

Europeu, nem os comentários da 
imprensa ocidental. O último exemplo 
deste “dois pesos duas medidas” foi o 
despedimento, a 9 de Julho de 2018, de 
Laura Kövesi, responsável pela Direcção 
Nacional Anti-Corrupção, em conflito 
com o partido social-democrata no 
poder, do qual muitos responsáveis 
foram condenados ou são alvo de per-
seguições. Laura Kövesi tinha, contudo, 
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Fundado no início do séc. XV, o 
mosteiro Prislop representa um 
dos lugares mais importantes da 
Igreja Ortodoxa na Transilvânia.

Roménia

conseguido levar a julgamento e obtido 
a condenação de milhares de políticos 
com casos de corrupção que gangre-
nam o país.

A Igreja Católica Latina da Roménia é 
vítima de um destes escândalos que 
perduram. Um prédio de 18 andares foi 
construído sem licença, mesmo junto à 
catedral São José, e ameaça o edifício 
que faz parte dos monumentos histó-
ricos, apesar dos protestos dos fiéis e 
da Santa Sé. O construtor foi conde-
nado pela justiça, mas o presidente da 
Câmara de Bucareste recusa-se a fazer 
aplicar a sanção.

A Igreja Ortodoxa Romena reivindica 
16 milhões de fiéis, 85% da população 
do país. Instrumentalizada na época 

comunista pelo regime, conserva 
laços estreitos com o mundo político 
e com os partidos que dirigem o país. 
A construção de igrejas é disso o sinal 
mais evidente. Calcula-se que cerca de 
dez são, em média, acabadas todos os 
meses, o que deveria dar testemunho 
da vitalidade da ortodoxia romena, tal 
como o florescimento dos mosteiros. 
Mas a origem estatal do financiamen-
to causa problemas. A nova catedral 
de Bucareste, chamada “catedral da 
salvação da nação romena”, que foi 
consagrada em Novembro de 2018, tor-
nar-se-á, sem dúvida, o maior edifício 
ortodoxo do mundo. A sua construção, 
largamente financiada pelo Estado na 
sequência do voto do Parlamento, deu 
origem a numerosos debates. A maioria 
dos Romenos aprova-a, mas preferia 
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Roménia

A nova catedral de Bucareste foi 
consagrada em Novembro de 2018. 

que ela tivesse sido financiada pela 
Igreja Ortodoxa e não pelo Estado.

TENSÕES CONSTANTES 
Quase 30 anos após o fim das perse-
guições, D. Mesian, Bispo de Lugoj, fala 
prudentemente sobre a situação actual 
da Igreja Católica na Roménia. Sem 
dúvida que alguns bens foram devolvi-
dos pelo Estado à sua Igreja, liquidada, 
proibida e privada de todo o lugar de 
culto, durante a época comunista. Mas 
igrejas e casas paroquiais nem sempre 
foram restituídas e o Estado não se 
empenha em resolver este problema.

O ECUMENISMO
As relações entre a Igreja Ortodoxa e 
a Igreja Católica, sobretudo a de rito 
bizantino, são delicadas. Em 2008, 

o Santo Sínodo da Igreja Ortodoxa 
Romena especificou que membros 
da Igreja Ortodoxa, clérigos ou leigos, 
não podem participar em actos sacra-
mentais ou litúrgicos de outras Igrejas. 
Assim, oficialmente não pode haver 
uma oração conjunta.

Um casamento misto entre uma pessoa 
ortodoxa e uma pessoa de outra confis-
são cristã só pode ter lugar com apro-
vação especial do bispo ortodoxo da 
localidade. Alguns bispos recusam ter-
minantemente conceder essa licença.

Após a queda do comunismo, em 1989, 
a Semana de Oração pela Unidade em 
Bucareste foi marcada todos os dias por 
uma celebração numa igreja diferente, 
começando ou terminando na catedral 
ortodoxa, na presença do patriarca. 
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Roménia

Actualmente, este já não participa e 
a oração já não tem lugar na catedral 
patriarcal. Os Ortodoxos Romenos 
podem assistir à oração ecuménica 
organizada pelas outras Igrejas cristãs, 
desde que não haja conteúdo litúrgico. 

Todavia, se a situação ecuménica ofi-
cial se deteriorou, localmente existem 
boas relações, conforme a abertura 
de um bispo e o carácter conciliador 
de um sacerdote ou de uma religiosa. 
Tudo isto se faz discretamente, para 
não atiçar as críticas dos fundamenta-
listas. São prova disso a existência do 
Centro Ecuménico de Sibiu e o Centro 
Carmelita de Stânceni.

Oração

Para que o ecumenismo e a unidade 
entre as Igrejas cristãs seja uma reali-
dade mais visível na Roménia num futu-
ro próximo, nós Te pedimos Senhor!

Um dos inúmeros 
oratórios do país.
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“O homem é um aprendiz, a dor o seu mestre:/ ninguém se conhe-
ce a si próprio até que sofra.” Dia de dor, a Sexta-feira Santa parece 
reassumir em si todo o sofrimento do mundo.

O Cristo crucificado é o emblema de um tormento universal que faz olhar para Ele 
crentes e ateus, como dizia o escritor italiano Alfredo Oriani (1852-1909): “Crentes ou 
incrédulos, ninguém sabe subtrair-se ao encanto dessa figura, nenhuma dor renun-
ciou sinceramente ao fascínio da sua promessa”.

Voltemo-nos, também nós, para essa realidade que tememos e da qual procura-
mos evadir-nos. Na verdade, a dor não é só maldição, e é isso que nos recorda o poe-
ta romântico francês Alfred de Musset (1810-1857) na sua poesia “A noite d’outubro”, 
composta precisamente quanto estava doente e provado pelos excessos de uma 
vida atormentada.

“A dor é uma espécie de mestre que nos purifica da banalidade, da estupidez, da 
superficialidade, reenviando-nos para a interioridade, para as realidades que ver-
dadeiramente contam, para a consciência, para o sentido da vida.”

A dor como mestra
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Oração

Esopo, o célebre contador de fábulas grego, cunhou um jogo de palavras, pathèmata-
-mathèmata, “os sofrimentos são ensinamentos”. Reencontremos, então, a capaci-
dade de atravessar o território tenebroso da provação não com o desespero no 
coração, mas com a expetativa de uma aurora.

Também Cristo, apesar de gritar a sua extrema desolação (“meu Deus, meu Deus, 
porque me abandonaste?”), no fim aplaca-se na confiança: “Pai, nas tuas mãos 
entrego o meu espírito”. Será ainda o mesmo Musset a escrever: “Nada nos torna 
tão grandes como uma grande dor”.

Cardeal Gianfranco Ravasi in https://www.snpcultura.org/a_dor_como_mestra.html, 28.03.2018

Oração a Jesus Crucificado

Eis-me aqui, ó bom e dulcíssimo Jesus;

prostrado de joelhos diante da vossa Divina Presença,

Vos peço e suplico com o mais ardente fervor,

que imprimais no meu coração vivos sentimentos de fé,

esperança e caridade,

e um verdadeiro arrependimento dos meus pecados,

com vontade firmíssima de os emendar;

enquanto eu, com grande afecto e dor de alma,

considero e medito nas vossas Cinco Chagas,

tendo diante dos olhos

o que já o Santo Profeta David dizia por Vós,

ó bom Jesus: “Trespassaram as minhas mãos

e os meus pés, e contaram todos os meus ossos”.

(Indulgência plenária nas sextas-feiras da Quaresma)
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Meditação

Pára, olha e regressa

O tempo de Quaresma é propício para corrigir os acordes disso-
nantes da nossa vida cristã e acolher a notícia sempre nova, feliz 
e esperançosa da Páscoa do Senhor. Na sua sabedoria materna, a 
Igreja propõe-nos prestar especial atenção a tudo o que possa 
arrefecer e oxidar o nosso coração crente.

Múltiplas são as tentações a que nos vemos expostos. Cada um de nós conhece 
as dificuldades que deve enfrentar. E é triste constatar, nas vicissitudes diárias, 
como se levantam vozes que, aproveitando-se da amargura e da incerteza, nada 
mais sabem semear senão desconfiança. E, se o fruto da fé é a caridade – como 
gostava de repetir Santa Teresa de Calcutá –, o fruto da desconfiança é a apatia e a 
resignação. Desconfiança, apatia e resignação: os demónios que cauterizam e 
paralisam a alma do povo crente.

A Quaresma é tempo precioso para desmascarar estas e outras tentações e 
deixar que o nosso coração volte a bater segundo as palpitações do coração de 
Jesus. Toda esta liturgia está impregnada por este sentir, podendo-se afirmar que 
o mesmo ecoa em três palavras que nos são oferecidas para “aquecer o coração 
crente”: pára, olha e regressa.
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Meditação

Pára um pouco, deixa esta agitação e este correr sem sentido que enche a alma de 
amargura sentindo que nunca se chega a parte alguma. Pára, deixa esta obrigação 
de viver de forma acelerada, que dispersa, divide e acaba por destruir o tempo da 
família, o tempo da amizade, o tempo dos filhos, o tempo dos avós, o tempo da 
gratuidade... o tempo de Deus.

Pára um pouco com essa necessidade de aparecer e ser visto por todos, mostrar-
-se constantemente “em vitrina”, que faz esquecer o valor da intimidade e do 
recolhimento.

Pára um pouco com o olhar altivo, o comentário ligeiro e desdenhoso que nas-
ce de se ter esquecido a ternura, a compaixão e o respeito pelo encontro com os 
outros, especialmente os vulneráveis, feridos e até imersos no pecado e no erro.

Pára um pouco com essa ânsia de querer controlar tudo, saber tudo, devassar tudo, 
que nasce de se ter esquecido a gratidão pelo dom da vida e tanto bem recebido.

Pára um pouco com o ruído ensurdecedor que atrofia e atordoa os nossos ouvidos 
e nos faz esquecer a força fecunda e criativa do silêncio.

Pára um pouco com a atitude de fomentar sentimentos estéreis e infecundos 
que derivam do fechamento e da autocomiseração e levam a esquecer de sair ao 
encontro dos outros para compartilhar as cargas e os sofrimentos.

Pára diante do vazio daquilo que é instantâneo, momentâneo e efémero, que nos pri-
va das raízes, dos laços, do valor dos percursos e de nos sentirmos sempre a caminho.

Pára, para olhar e contemplar!

Olha os sinais que impedem de se apagar a caridade, que mantêm viva a chama 
da fé e da esperança. Rostos vivos com a ternura e a bondade de Deus, que age no 
meio de nós.

Olha o rosto das nossas famílias que continuam a apostar dia após dia, fazendo 
um grande esforço para avançar na vida e, entre muitas carências e privações, não 
descuram tentativa alguma para fazer da sua casa uma escola de amor.

Olha os rostos interpeladores das nossas crianças e jovens carregados de futuro e 
de esperança, carregados de amanhã e de potencialidades que exigem dedicação 
e salvaguarda. Rebentos vivos do amor e da vida que sempre conseguem abrir 
caminho por entre os nossos cálculos mesquinhos e egoístas.
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Meditação

Olha os rostos dos nossos idosos, enrugados pelo passar do tempo: rostos porta-
dores da memória viva do nosso povo. Rostos da sabedoria operante de Deus.

Olha os rostos dos nossos doentes e de quantos se ocupam deles; rostos que, na 
sua vulnerabilidade e no seu serviço, nos lembram que o valor de cada pessoa não 
pode jamais reduzir-se a uma questão de cálculo ou de utilidade.

Olha os rostos arrependidos de muitos que procuram remediar os seus erros e 
disparates e, a partir das suas misérias e amarguras, lutam por transformar as situa-
ções e continuar para diante.

Olha e contempla o rosto do Amor Crucificado, que continua hoje, a partir da 
cruz, a ser portador de esperança; mão estendida para aqueles que se sentem 
crucificados, que experimentam na sua vida o peso dos fracassos, dos desenga-
nos e das desilusões.

Olha e contempla o rosto concreto de Cristo crucificado por amor de todos sem 
exclusão. De todos? Sim; de todos. Olhar o seu rosto é o convite cheio de esperança 
deste tempo de Quaresma para vencer os demónios da desconfiança, da apatia e 
da resignação. Rosto que nos convida a exclamar: o Reino de Deus é possível!

Pára, olha e regressa. Regressa à casa de teu Pai. Regressa sem medo aos braços 
ansiosos e estendidos de teu Pai, rico em misericórdia (cf. Ef 2, 4), que te espera!

Regressa! Sem medo: este é o tempo oportuno para voltar a casa, a casa do “meu 
Pai e vosso Pai” (cf. Jo 20, 17). Este é o tempo para se deixar tocar o coração... 
Permanecer no caminho do mal é fonte apenas de ilusão e tristeza. A verdadeira 
vida é outra coisa muito diferente, e bem o sabe o nosso coração. Deus não Se 
cansa nem Se cansará de estender a mão (cf. Bula Misericordiae Vultus, 19).

Regressa sem medo para experimentar a ternura sanadora e reconciliadora de 
Deus! Deixa que o Senhor cure as feridas do pecado e cumpra a profecia feita a 
nossos pais: “Dar-vos-ei um coração novo e introduzirei em vós um espírito novo: 
arrancarei do vosso peito o coração da pedra e vos darei um coração de carne” 
(Ez 36, 26).

Pára, olha e regressa!

Papa Francisco, Homilia, 14 de Fevereiro de 2018 (Quarta-feira de Cinzas)
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Actualidade

O NOSSO PAI SÃO JOSÉ
São José foi escolhido para ser pai adotivo do Salvador
Não é sem razão que a Igreja, no meio da Quaresma, tira o roxo no dia 19 de Março e colo-
ca o branco na Liturgia, para celebrar a festa de São José, esposo da Virgem Maria. Entre 
todos os homens do seu tempo, Deus escolheu o glorioso São José para ser pai adotivo 
do seu Filho divino e humanado. E Jesus era-lhe submisso, como mostra São Lucas.

Santa Gertrudes (1256-1302), um grande místico da Saxónia, afirmou que “viu os Anjos 
inclinarem a cabeça quando no céu pronunciavam o nome de São José”.

Santa Teresa de Ávila (1515-1582), a primeira doutora da Igreja, a reformadora do 
Carmelo, disse: “Quem não achar mestre que lhe ensine a orar, tome São José por mes-
tre e não errará o caminho”. E declarava que em todas as suas festas lhe fazia um pedido 
e que nunca deixou de ser atendida. Ensinava ainda que cada santo nos socorre numa 
determinada necessidade, mas que São José nos socorre em todas.

O Evangelho fala pouco da sua vida, mas exalta-o por ter vivido segundo “a obediência 
da fé” (cf. Rm 1,5). Deus dá-nos a graça para viver pela fé (cf. Rm, 5,1.2; Hb 10,38) em 
todas as circunstâncias. São José, um homem humilde e justo, “viveu pela fé”, sem a 
qual “é impossível agradar a Deus” (cf. Hab 2,3; Rm 1,17; Hb 11,6).

O grande doutor da Igreja Santo Agostinho compara os outros santos às estrelas, e São 
José ele o compara ao Sol. A esse grande santo Deus confiou Suas riquezas: Jesus e a 
Virgem Maria. Por isso, o Papa Pio IX, em 1870, declarou São José Padroeiro da Igreja 
Universal com o decreto “Quemadmodum Deus”. Leão XIII, na Encíclica “Quanquam 
Pluries”, propôs que ele fosse tido como “advogado dos lares cristãos”. Pio XII o decla-
rou como “exemplo para todos os trabalhadores” e fixou o dia 1º de maio como festa 
ao José Trabalhador.
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Actualidade 

São José foi pai verdadeiro de Jesus, não pela carne, mas pelo coração; protegeu o 
Menino das mãos assassinas de Herodes o Grande, e ensinou-lhe o caminho do traba-
lho. O Senhor não se envergonhou de ser chamado “filho do carpinteiro”. Naquela rude 
carpintaria de Nazaré Ele trabalhou até iniciar Sua vida pública, mostrando-nos que o 
trabalho é redentor.

Na história da salvação coube a São José dar a Jesus um nome, fazendo-O descenden-
te da linhagem de Davi, como era necessário para cumprir as promessas divinas. A José 
coube a honra e a glória de dar o nome a Jesus na Sua circuncisão. O Anjo disse-lhe: 
“Ela dará à luz um filho e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu 
povo dos seus pecados” (Mt 1,21).

A vida exemplar desse grande santo da Igreja é exemplo para todos nós. Num tempo 
de crise de autoridade paterna, na qual os pais já não conseguem “conquistar seus filhos” 
e fazerem-se obedecer, o exemplo do Menino Jesus submisso a seu pai torna-se urgente. 
Isso mostra-nos a enorme importância do pai na vida dos filhos. Se o Filho de Deus quis 
ter um pai, ao menos adotivo, neste mundo, o que dizer de muitos filhos que crescem 
sem o progenitor? O que dizer de tantos “filhos órfãos de pais vivos” que existem no Brasil, 
como nos disse aqui mesmo em 1997 o Papa João Paulo II? São José é o modelo de pai 
presente e atencioso, de esposo amoroso e fiel.

Celebrar a festa de São José é lembrar que a família é fundamental para a sociedade e 
que não pode ser destruída pelas falsas noções de família, “caricaturas de família”, que 
nada têm a ver com o que Deus quer. É lutar para resgatar a família segundo a vontade e 
o coração de Deus. Em todos os tempos difíceis os Papas pediram aos fiéis que recor-
ressem a São José; hoje, mais do que nunca é preciso clamar: “São José, valei-nos!” 
Ao falar desse santo, o Papa João Paulo II, na exortação apostólica “Redemptoris Custos” 
(o protetor do Redentor), de 15 de agosto de 1989, declarou: “Assim como cuidou com 
amor de Maria e se dedicou com empenho à educação de Jesus Cristo, assim também 
guarda e protege o seu Corpo Místico, a Igreja” (nº1). “Hoje ainda temos motivos que per-
duram, para recomendar todos e cada um dos homens a São José (nº 31).

Celebrar a festa de São José é celebrar a vitória da fé e da obediência sobre a rebeldia e 
a descrença que hoje invadem os lares, a sociedade e até a Igreja. O homem moderno 
quer liberdade; “é proibido proibir!”; e, nesta loucura lança a humanidade no caos.

São José, tal como a Virgem Maria, com o seu “sim” a Deus, no meio da noite, prepa-
rou a chegada do Salvador. Deus Pai contou com ele e não foi decepcionado. Que o 
Altíssimo possa contar também conosco! Cada um de nós também tem uma missão 
a cumprir no plano divino. E o mais importante é dizer “sim” a Deus como São José. 
“Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado” (Mt 1,24).

Felipe Aquino, in https://formacao.cancaonova.com/igreja/santos/o-nosso-pai-sao-jose/



SEMENTES DE ESPERANÇA - Folha de Oração em Comunhão com a Igreja que Sofre

PROPRIEDADE
DIRECTORA

REDACÇÃO E EDIÇÃO

FONTE
FOTOS

CAPA
PERIODICIDADE

IMPRESSÃO
PAGINAÇÃO

DEPÓSITO LEGAL
ISSN

Fundação AIS 
Catarina Martins de Bettencourt
Pe. José Jacinto Ferreira de Farias, scj, Maria 
de Fátima Silva, Alexandra Ferreira
L’Église dans le monde – AIS França
© AIS; © Mihail; TeroVesalainen/Bigstock.com; Vista de Tlstú, Ladislav 
Záborský; Ícone de São José, pai e esposo, Irmãos Servos da Casa da Mãe 

Pietà, Gustave Moreau
11 edições anuais
Gráfica Artipol
JSDesign
352561/12
2182-3928

Isento de registo na ERC ao 
abrigo do Dec. Reg. 8/99 
de 9/6 art.º 12 n.º 1 A

Destaque

Via Sacra 
Caminho-Morte-Ressurreição
Abandonado e sozinho na cruz, entre o céu 
e a terra, Jesus resgatou-nos a todos. Mas 
só quando O amamos e permanecemos 
unidos a Ele conseguimos o resgate dos 
nossos pecados e nos é dada a chave que 
nos abre o Céu. Estar unidos a Ele deve 
ser para nós mais valioso do que todos os 
tesouros que a terra nos possa oferecer.

Pe. Werenfried van Straaten, fundador da AIS  

Edição de bolso. As orações e meditações foram escritas 
como um serviço que a Fundação AIS oferece aos seus 
benfeitores e amigos, e a quantos quiserem fazer uso 
delas. Na sabedoria da Igreja, a Via Sacra é um alimento 
substancial da fé, um instrumento que dá sentido 
ao sofrimento humano, um caminho que parte de 
Jerusalém, passa pelo Gólgota e conduz à Casa do Pai. 

Autor: Joaquín Alliende-Luco

42 páginas

Rua Professor Orlando Ribeiro, 5 D, 1600-796 LISBOA
Tel  217 544 000  |  IBAN: PT50 0269 0109 0020 0029 1608 8
fundacao-ais@fundacao-ais.pt  |  www.fundacao-ais.pt

Cód. VS001
€ 4,00


