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EVANGELIZAÇÃO 

Junho: O caminho do coração 
Rezemos para que aqueles que sofrem encontrem caminhos 
de vida, deixando-se tocar pelo Coração de Jesus.

Pe. Werenfried van Straaten, fundador da AIS

Deus foi-Se embora! Se expulsarmos da sociedade o Espírito de 
Deus, que tudo conduz e anima, então o mundo voltará ao caos... 

No entanto, cada pessoa é igualmente a porta 
através da qual Ele quer voltar. 

Outrora, voltou na pessoa de Jesus Cristo. 

Hoje, procura em milhões de pessoas a entrada para este tempo.

Intenção de Oração 
do Santo Padre
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O confinamento e a 
distância social

Reflectir

Neste mês de Junho somos convidados a 
pensar e a cuidar do coração: do nosso e 
estarmos atentos ao coração dos outros, 
cujo pulsar se manifesta no seu olhar. Um 
provérbio muito conhecido reza assim: 
“o coração mai’los olhos são dois amigos 
leais; quando o coração está triste, logo os 
olhos dão sinais”. 

O “coração” aqui é tomado em sentido 
simbólico: evoca a intimidade dos afec-
tos, dos sentimentos, das emoções. Não 
é universal, todavia, o alcance simbólico 
do coração como sede dos sentimentos e 
das emoções. Na Sagrada Escritura, são as 
entranhas, os intestinos que são aponta-
dos como a sede das reacções emocionais 
que agitam o homem, nos momentos de 
alegria, de dor ou de desespero. 

Seja o coração, sejam os intestinos ou até 
o fígado, como em algumas culturas asiáti-
cas, os órgãos do nosso corpo que reagem 
mais directamente aos nossos estados de 
alma ou todos ao mesmo tempo, o mais 
importante é termos consciência de que 
o mistério do nosso ser é complexo, e os 
nossos estados de alma têm sempre, mais 
ou menos intensamente, uma manifesta-
ção sensível, de que o coração e as entra-
nhas são os órgãos mais afectados. E, de 
facto, todos sentimos isso: em estados de 

ansiedade, são os intestinos que reagem; 
em estados de emoção, são as palpitações 
cardíacas mais aceleradas. Somos uma 
unidade de corpo, alma e espírito, e estas 
“partes” ou dimensões do nosso ser estão 
intimamente interligadas. 

Não somos seres puramente espirituais; 
não somos seres puramente “animais”; 
não somos seres puramente “corporais 
e materiais”. Somos a síntese admirável 
disto tudo. Pela nossa alma espiritual 
sentimo-nos, conscientes ou não disso, 
vocacionados para nos encontrarmos com 
Deus. A nossa finalidade última, a razão 
pela qual viemos a este mundo é encon-
trarmo-nos face a face com Deus, vermos 
a Deus como Ele é. Por isso, nada do que 
é material, nenhuma coisa deste mundo 
consegue saciar-nos plenamente. Nenhum 
amigo por mais dedicado que seja, nenhu-
ma esposa, nenhum marido, nenhum filho 
ou discípulo consegue preencher o vazio 
do coração, acalmar a ansiedade visceral, 
apagar este fogo que arde sem se ver, esta 
ferida que dói e não se sente, esta dor que 
desatina sem doer… (Camões).

Que fizemos nestes meses de “confina-
mento”? O distanciamento social, por 
causa do risco de contágio, pode ser uma 
ocasião para meditarmos e “sentirmos” 



4 Sementes de Esperança  |  Junho 2020

Reflectir
que nem toda a proximidade física é 
salutar. Pensando nas indicações da DGS 
para os cuidados a termos na relação 
com o próximo, potencial risco de con-
tágio de consequências imprevisíveis, 
vieram à minha memória as recomen-
dações que na adolescência nos eram 
dadas pelos nossos formadores, para 
evitarmos todo o contacto físico com os 
outros: nem abraços, nem beijos, nem 
toques. Nada de “jogos de mão”, porque 
a proximidade física, a familiaridade era 
um perigo para a vivência da castidade, 
da pureza virginal que nos era proposta 
como ideal de santidade. 

Esta educação moral foi depois, a partir 
dos anos 60, considerada repressiva e 
daí veio a liberalização dos costumes, em 
que tudo era permitido, nada era pecado, 
desde que fosse feito por “amor”. Mas 
agora, este vírus chinês, que representa 
uma ameaça invisível presente em toda 
a parte, conseguiu fazer valer o que fora 
abandonado. A saúde pública tornou-se 
o valor supremo (mesmo para a Igreja!), 
por amor do qual nos obrigaram a sacri-
ficar tudo, mesmo a liberdade! Na revo-
lução sexual dos costumes nos anos 60, 
deixámos de obedecer a Deus, aos seus 
mandamentos, sobretudo, neste caso, ao 
sexto e ao nono mandamento: guardar 
castidade nas palavras, nas obras, nos 
pensamentos e nos desejos. Ao proibir o 
adultério, o sexto mandamento vai muito 
mais longe. Indica o caminho para chegar 
à delicadeza do coração, cultivando o res-
peito e a pureza das relações humanas, 
purificadas de todo o interesse egoísta e 
pautadas pelo cuidado do bem do outro, 

que, em última instância, não é outra coi-
sa senão conseguir concretizar a sua fina-
lidade última: chegar à santa comunhão 
com Deus, à visão beatífica, contemplar a 
Deus tal como Ele é. Mas Deus serviu-se 
do “vírus chinês” para pôr um pouco de 
ordem no caos moral em que a humani-
dade se encontra!

Que fizemos durante este tempo de 
confinamento? Que vamos fazer depois? 
Aprendemos alguma coisa? 

Neste mês do coração, vamos recordar 
e tomar a sério o que o Anjo disse aos 
Pastorinhos em Fátima, em 1916: “os 
Corações de Jesus e de Maria têm sobre 
vós desígnios de misericórdia. Oferecei 
constantemente ao Altíssimo orações 
e sacrifícios.” “Como nos havemos de 
sacrificar?”, perguntei. “De tudo o que 
puderdes oferecei um sacrifício em acto 
de reparação pelos pecados com que Ele 
é ofendido e de súplica pela conversão 
dos pecadores. Atraí assim sobre a vossa 
pátria a paz. Eu sou o Anjo da sua guarda, 
o Anjo de Portugal. Sobretudo aceitai e 
suportai com submissão o sofrimento que 
o Senhor vos enviar”. 

Acolhamos, como dirigidas a cada um de 
nós, estas palavras e façamos como os 
Pastorinhos, aceitando e suportando com 
submissão o sofrimento que o Senhor 
nos enviar! 

Pe. José Jacinto Ferreira de Farias, scj

Assistente Espiritual da Fundação AIS
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HONDURAS

UM DESAFIO ENORME

Superfície
112.492 km2 

População
9 milhões de habitantes

Religiões

Cristãos: 95,7%

Agnósticos: 1,9%

Outros: 2,4%

Língua oficial
Espanhol, línguas  
ameríndias

Terra de missão durante muito tempo, as Honduras são confrontadas 
com uma violência e uma pobreza extremas. Para a jovem Igreja local, o 
desafio é enorme.

Santa Rosa de Copan, na fronteira com 
a Guatemala e El Salvador, é uma cida-
de a partir da qual um grande número 
de hondurenhos deixa o país, em 
direcção ao norte. Uma cidade onde a 
Igreja realiza um importante trabalho 
pastoral junto dos candidatos a partir 
e migrantes repatriados, centenas de 
pessoas que fracassaram entrar nos 
EUA. No Outono passado as caravanas 
de milhares de migrantes chamaram 

a atenção sobre este pequeno país 
de nove milhões de habitantes da 
América Latina.

“Todos os dias, muitas camionetas 
cheias de jovens deixam San Pedro 
(capital económica do país) pela 
estrada do norte. A maior parte vem 
das regiões mais pobres da provín-
cia”, lamenta D. Angel Garachana, 
missionário espanhol que se tornou 

Oceano
Pacífico

 • Costa Rica

Panamá •

• Jamaica

•Nicarágua

•Honduras

•Belize• México

• Cuba

Guatemala •

El Salvador •

• Colômbia
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Honduras

Bispo de San Pedro Sula e é o actual 
presidente da Conferência Episcopal. 
“As caravanas de migrantes não são 
uma novidade, mas uma lamentável 
realidade do quotidiano”, explica D. 
José Antonio Canales Motiño, Bispo de 
Danli, a mais jovem diocese do país, 
criada em 2017, e natural de San Pedro 
Sula. E continua, “Há quatro décadas 
que vemos dirigirem-se para os EUA 
pequenas caravanas de hondurenhos. 
Infelizmente, os inúmeros membros 
da caravana são jovens licenciados 
sem possibilidade de exercer as suas 
competências aqui, por falta de opor-
tunidades profissionais.”

Nas Honduras são muitos os que 
procuram fugir do país para escapar 
à violência e à pobreza. Com efeito, o 

país é conhecido por ser um dos mais 
pobres e violentos. E com boas razões: 
70% dos hondurenhos vive abaixo do 
limiar da pobreza, de acordo com o 
Banco Mundial, e a taxa de homicídios 
voluntários do país é a segunda mais 
elevada do mundo, excepto os países 
em guerra, segundo as estatísticas 
das Nações Unidas publicadas em 
2016. Uma violência endémica à qual 
o Estado não parece ser capaz de dar 
uma resposta adequada, como por 
exemplo os maras, bandos armados 
nascidos em meados dos anos 90, 
que se desenvolveram por todo o 
país. Uma violência endémica à qual 
o Estado também parece não querer 
dar uma resposta firme. “Aquilo que 
prevalece nas Honduras é o uso do 
poder para enriquecer os indivíduos, 

A Catedral de S. Miguel Arcanjo vela 
sobre Tegucigalpa, capital do país. 
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Honduras

Nas Honduras, os leigos desempenham 
um papel “significativo”.

as famílias e os grupos”, denuncia, 
sem rodeios, D. José Motiño, “o que 
desencadeia a violência, a emigração 
e a instabilidade social e política.”

Oração
Para que a pobreza e a violência 
tenham um fim nas Honduras e haja 
oportunidades de emprego digno 
para todos, nós Te pedimos Senhor!

RARAS VOCAÇÕES SACERDOTAIS

Independente desde 1821, este país 
evangelizado pelos franciscanos 
espanhóis no séc. XVI foi durante mui-
to tempo terra de missão, ao contrário 
de outros países da América Central. 
Até 2014, a maioria dos bispos eram 

estrangeiros. Entre eles, há hoje dois 
espanhóis, um irlandês, dois malte-
ses, um canadiano “muito impreg-
nados da realidade do país” sublinha  
D. José Motiño, um dos quatro bispos 
hondurenhos. 

Neste país, onde segundo o Barómetro 
Latino 2017 37% da população é cató-
lica, o que o torna o país da América 
Central com a menor percentagem de 
católicos, as vocações à vida sacerdo-
tal são ainda raras. Em 2017, havia 436 
sacerdotes e 200 seminaristas. Como o 
Papa Bento XVI sublinhou por ocasião 
da visita ad limina dos bispos deste 
país em 2018, “os leigos desempenham 
um papel significativo como catequis-
tas e delegados da Palavra”. “Muito 
comprometidos, estes tornaram-se os 
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pilares desta Igreja”, confirma D. José 
Motiño, “mas têm uma necessidade 
urgente da figura sacerdotal.”

Nos últimos 50 anos, a população 
passou de 2,5 milhões para 9 milhões 
de habitantes. O número de dioceses 
passou de duas para dez, das quais 
três foram estabelecidas depois de 
2005, mas o pequeno número de 
sacerdotes e de leigos empenhados 
e formados não é suficiente para 
satisfazer as necessidades pastorais 
de uma população que não pára de 
aumentar. Para a Igreja deste país, 
que também enfrenta o proselitismo 
das seitas, o desafio é enorme.

Oração
Para que Deus conceda mais voca-
ções sacerdotais entre o povo das 
Honduras, nós Te pedimos Senhor

Honduras

Rua de uma favela onde 
os maras têm poder.

FORMAÇÃO POLÍTICA

A Assembleia Anual dos bispos da 
América Central, que se realiza todos os 
anos num país diferente, em 2018 teve 
lugar nas Honduras, algumas semanas 
antes das JMJ no Panamá. No final do 
encontro, os bispos pediram para se 
“escutar, caminhar, formar” os jovens 
e se “promover a formação política dos 
Cristãos a fim de que actuem segundo 
os valores do Evangelho”.
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Para tudo há um momento

Oração

Para tudo há um momento e um tempo para cada 
coisa que se deseja debaixo do céu:

tempo para nascer e tempo para morrer,
tempo para plantar e tempo para arrancar o que se plantou, 

tempo para matar e tempo para curar,
tempo para destruir e tempo para edificar,

tempo para chorar e tempo para rir,
tempo para se lamentar e tempo para dançar,

tempo para atirar pedras e tempo para as ajuntar, 
tempo para abraçar e tempo para evitar o abraço,

tempo para procurar e tempo para perder,
tempo para guardar e tempo para atirar fora,

tempo para rasgar e tempo para coser,
tempo para calar e tempo para falar,

tempo para amar e tempo para odiar,
tempo para guerra e tempo para paz.
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Meditação

A PAZ QUE FAZ SORRIR 
O CORAÇÃO

A paz é o “grande dom de Jesus”, o “dom de despedida” 
deixado aos discípulos - “Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz” - 
- e o tesouro precioso que distingue o cristão. É a paz 
verdadeira, não a banal tranquilidade, mas a paz “profunda”, 
que “faz sorrir o coração” até “durante todas as provações, 
dificuldades, ‘tribulações’” que se encontram na vida.

Inspirando-se no Evangelho do dia (Jo 14, 27-31), o Papa reflectiu sobre o “gran-
de dom de Jesus, a todos nós, aos discípulos: viver em paz. Viver em paz no 
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coração, na consciência, viver em paz na família, na comunidade, viver em paz”, 
relacionando-o imediatamente com outra realidade que parece contrastante, 
a das tribulações. Também nisto, a inspiração veio da liturgia da Palavra, com 
o trecho dos Actos dos Apóstolos (14, 19-28) no qual se narra de Paulo que é 
apedrejado e perseguido em Listra, e afirma: “Devemos entrar no reino de Deus 
através de muitas tribulações”.

Perante “tantos sofrimentos”, o Pontífice perguntou-se: “Mas onde está a paz de 
Jesus?”. Neste sentido acrescentou a recordação do momento em que “o Senhor 
Jesus revela a Ananias o mistério de Paulo” e “diz-lhe: “Ele deverá sofrer muito 
por mim”. Mostrar-lhe-ei estes sofrimentos”.

Eis, então, a dúvida: “Mas a paz de Jesus e estas tribulações que parecem 
ser caminho para entrar no reino de Deus: como podem estar relacionadas 
estas duas coisas?”. E o Papa observou que não se trata só de uma co-presença 
mas é “ainda mais”. Com efeito “esta vida de perseguição, de tribulação” que 
“parece ser uma existência sem paz”, ao contrário, é “uma bem-aventurança”. 
Diz isto o próprio Jesus, que termina as bem-aventuranças com estas palavras: 
“Felizes sereis quando disserem mal de vós, vos insultarem, vos persegui-
rem”. Portanto, considerou o Pontífice, “a paz de Jesus, caminha com esta vida 
de perseguição, de tribulação”. Mas qual paz?

Trata-se, explicou Francisco, de “uma paz que está muito abaixo de todas as 
coisas, é muito profunda. Uma paz que ninguém pode tirar, uma paz que é 
um dom, como o mar que na profundidade é tranquilo e na superfície tem 
ondas”. E “viver em paz com Jesus é ter esta experiência dentro, que perma-
nece durante todas as provações, dificuldades, ‘tribulações’”.

Nesta perspectiva, acrescentou o Pontífice, compreende-se como os santos 
“no momento do martírio” não perderam a paz: “Pensai - disse - em Felicidade, 
Perpétua, nestas jovens, Inês. Dizem as testemunhas que iam para o martírio 

Meditação
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como ‘se fossem para as núpcias’. Mas, sofriam...”. Ou ainda o “velho Policarpo” 
que no fogo dizia: “Não, não, não... não me pregueis: não fugirei”.

Esta paz, “a paz de Jesus”, evidenciou o Papa, “é um dom” e “não a podemos 
obter por meios humanos, indo a um médico que nos dê a paz ou tomando tran-
quilizantes”. Isto é muito diferente: “é o Espírito Santo dentro de nós e este 
Espírito Santo concede-nos a fortaleza”.

Para fazer compreender melhor este conceito, Francisco acrescentou uma expe-
riência pessoal: “Na semana passada tive a possibilidade de ir visitar um doente, 
um homem que trabalhou muito, que trabalhava bem, a sua vida estava bem, 
tudo corria bem, e de repente, em três dias, uma doença grave que não sabemos 
como acabará. Mas ele estava em paz. Confidenciou-me: “Estou assim, o Senhor 
saberá. Vossa Santidade reze por mim”“. E comentou: “Um cristão é isto”, um 
homem ao qual “todos os planos e projectos” são alterados pela doença, 
mas no qual “a paz permanece sempre”.

Porque a paz, a de Jesus, “nos ensina a ir em frente na vida”. “Ensina-nos 
a suportar”. A este propósito o Papa reflectiu sobre o significado do termo 
“suportar”: “uma palavra cujo significado não compreendemos bem”, mas que é 
“muito cristã, significa carregar sobre os ombros”. Isto é: “carregar nos ombros 
a vida, as dificuldades, o trabalho, tudo, sem perder a paz”. E mais: “car-
regar nos ombros e ter a coragem de ir em frente”. Mas só se entende isto 
“quando temos o Espírito Santo dentro que nos concede a paz de Jesus”.

De facto, acontece que os homens, no actual modo de viver, muitas vezes se 
encontram num estado de “nervosismo explosivo, nervosos: ‘O que acontece-
rá, o que devo fazer, estou atarefado...’”. Em certos casos, pode-se fazer tudo, 
carregar-se de compromissos “mas sem perder a paz”. Porque se tudo isto “me 
fizer perder a paz, alguma coisa não funciona. Mas se pudermos fazer tudo 
sem perder a paz, tudo está a correr bem”.

Meditação
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Meditação

Por conseguinte, é preciso pedir ao Senhor “este dom da paz”. Foi Ele, explicou o 
Pontífice, que no-lo prometeu: “Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, mas não 
como aquela que o mundo dá”. Uma promessa que explica a própria natureza 
do dom: “O mundo oferece outra paz: está tranquilo, tens dinheiro no banco, 
nada te falta, podes ir em frente, fica tranquilo”. Ao contrário, a paz de Jesus 
vai além, “vai até às dificuldades mais graves” e “permanece lá. É a paz que 
a coragem de ir em frente te dá, a paz que te faz sorrir o coração”.

De resto - disse Francisco naquela que ele mesmo definiu um pequeno acrésci-
mo à meditação sobre as leituras do dia - a “pessoa que vive esta paz nunca 
perde o sentido do humor. Sabe rir de si mesma, dos outros, aliás da pró-
pria sombra, ri-se de tudo...”. Este sentido de humor, explicou, “está muito 
próximo da graça de Deus”. E renovou a oração ao Senhor a fim de que “nos 
conceda esta paz que vem do Espírito Santo, a paz que é própria d’Ele e que nos 
ajuda a suportar, a carregar, muitas dificuldades na vida”: a paz de Jesus “na 
vida diária”, “nas tribulações” e “com aquela pitada de sentido de humor que 
nos faz respirar bem”.

Papa Francisco, Homilia, 21 de Maio de 2019
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Actualidade 

Mártires e Heróis do Amor

Bispo Stefano  
Li Side
CHINA

O Bispo Stefano Li Side, de Tianjin, na República Popular da China, mor-
reu em 8 de Junho de 2019, aos 92 anos, ainda em prisão domiciliária.

O Bispo Li Side nunca vacilou na sua fidelidade à Santa Sé, e foi essa fide-
lidade que levou à sua detenção, em várias ocasiões, incluindo 17 anos 
em campos de trabalho forçado e o exílio numa remota aldeia nas mon-
tanhas, em prisão domiciliária, desde 1992.

As autoridades comunistas chinesas nem sequer permitiram que tivesse 
um funeral ou enterro público num cemitério católico.

Oremos: “A Igreja na China, sobretudo neste momento, precisa da oração 
da Igreja universal. Convido, em primeiro lugar, todos os católicos chineses 
a continuar a intensificar a própria oração, sobretudo a Maria, Virgem forte. 
Mas também para todos os católicos do mundo rezar pela Igreja que está 
na China deve ser um compromisso: aqueles fiéis têm direito à nossa ora-
ção, precisam da nossa oração.” Bento XVI
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ENFRENTAR O CANCRO  
COM NOSSA SENHORA
Catherine Stewart não se sentia bem, 
mas estava longe de imaginar que lhe ia 
ser diagnosticado um cancro do cólon 
de estádio III. A sua vida sofreu uma 
enorme reviravolta. Mas Catherine não 
se rendeu e resolveu virar-se para Nossa 
Senhora e para os mistérios do Rosário, 
procurando neles o alívio e a força que 
lhe faltavam. Nossa Senhora tornou-se 
então a mais querida companheira na 
sua jornada de luta contra o cancro.

Uma vez recuperada, Catherine decidiu partilhar neste livro a sua história, para que 
outros possam também fazer da Mãe de Jesus a sua companheira de viagem nos 
momentos mais avassaladores das suas vidas.

O “sim” que Maria deu a Deus assume uma outra dimensão quando é aplicado à cir-
cunstância de se padecer de cancro. Como diz Catherine Stewart, “a viagem de Maria 
começou de maneira muito semelhante. Ela estava a desempenhar tarefas normais 
e rotineiras quando, de repente, experimentou a presença de Deus de uma forma 
mais profunda”.

Através das suas reflexões originais sobre o Rosário, associadas a orações e propostas 
de prática espiritual, Catherine mostra de que forma Nossa Senhora está disposta a 
caminhar junto de cada doente de cancro, trazendo-lhe força, consolo e alegria.
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