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D. Américo Aguiar preside à peregrinação
aniversária de junho, em Fátima
O Bispo Auxiliar de Lisboa D. Américo Aguiar vai presidir, a 12 e 13 de junho, 
à primeira peregrinação internacional aniversária, no Santuário de Fátima, de-
pois do confinamento provocado pela pandemia. As celebrações vão ter início 
pelas 21h30 desta sexta-feira, com o Rosário internacional na Capelinha das 
Aparições, seguido de procissão das velas e celebração no altar do recinto. No 
sábado, o Rosário internacional terá lugar às 9h00, seguido de Missa, bênção 
dos doentes e procissão do adeus.
Esta peregrinação vai assinalar também o centenário da escultura de Nossa Senhora 
de Fátima que é venerada na Capelinha das Aparições. “A escultura foi encomen-
dada em 1919, por um devoto de Torres Novas, Gilberto Fernandes dos Santos, à 
Casa Fânzeres, de Braga. Obra do santeiro José Ferreira Thedim, inspirada numa 
imagem de Nossa Senhora da Lapa, venerada em Ponte de Lima, a Imagem foi 
modelada e executada conforme o relato das videntes”, descreve uma nota.

“PRESENÇA E PROTEÇÃO MUITO PRÓXIMAS”
Cardeal-Patriarca pede a Nossa Senhora da Penha de França, protetora da cidade de Lisboa, para “responder 
às múltiplas necessidades que a pandemia trouxe ou acrescentou”. pág.05
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Cáritas de Lisboa  
inaugura plataforma  
de donativos | pág.05

“Não cantem vitória,  
cumpram as normas  
que ajudam a evitar que  
a epidemia avance”,  
pede o Papa | pág.09

‘À procura da Palavra’: 
Chamados | pág.11

Guilherme Magalhães, médico que está na linha 
da frente do combate ao coronavírus, considera 
ser “importantíssimo” a presença das capelanias 
nos hospitais. No ‘3 DICAS’,  
o padre Fernando Sampaio, 
capelão hospitalar há 35 anos, 
frisou que a “pandemia interpela 
à proximidade”. pág.06

‘3 DICAS’

A FÉ COMO FONTE DE BEM-
-ESTAR NO SOFRIMENTO
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a“ESTE ANO, SANTO ANTÓNIO VEM À PORTA ACOLHER OS SEUS AMIGOS”
Reitor da Igreja de Santo António de Lisboa, frei Jorge Marques conta como vão decorrer, neste tempo de pandemia, as Festas 
de Santo António. “Fizemos um gesto ‘alternativo’ que foi colocar o andor de Santo António à porta da igreja”. pág.02
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Frei Jorge Marques, reitor da Igreja de Santo António de Lisboa

UMA “MANEIRA DIFERENTE” DE CELEBRAR
AS FESTAS DE SANTO ANTÓNIO
A pandemia trocou os planos das Festas de Santo António e das comemorações dos 800 anos como 
franciscano. Neste ano de 2020, o andor não sai à rua, mas fica à porta para “acolher os seus amigos, 
peregrinos, devotos”. Numa entrevista realizada à porta da Igreja de Santo António de Lisboa  
– onde “agora, até é possível ouvir os pássaros” –, o reitor frei Jorge Marques conta, ao Jornal  
VOZ DA VERDADE, o que ainda está pensado para assinalar o ano jubilar e aguarda, “com  
esperança”, pelo “recomeço” das visitas dos peregrinos de todo o mundo.
texto e fotos por Filipe Teixeira

Devido à pandemia, as Festas de Santo 
António deste ano obrigaram a algu-
mas alterações de planos na organiza-
ção – sobretudo com a não realização da 
habitual procissão no dia 13 de junho. 
O que é que a organização procurou va-
lorizar nas comemorações deste ano?
Procurámos valorizar a Festa de Santo 
António não apenas num só dia, mas em 
15 dias. Desde o dia 30 de maio – dia em 
que se comemora a canonização de San-
to António [em 1232] – até ao dia 13 de 
junho. Fazemo-lo com as nossas Missas, 
aqui na Igreja de Santo António, até com 
uma figura a que nós chamamos de ‘pa-
drinhos ou madrinhas de Santo António’ 
– são pessoas amigas, benfeitores, devo-
tos que nos acompanham, em cada dia, 
em cada Missa, na celebração em honra 

de Santo António. Depois, fizemos um 
gesto ‘alternativo’ que foi colocar o an-
dor de Santo António à porta da igreja. 
Como o santo não pode sair, vem até à 
porta acolher os seus amigos, peregrinos, 
devotos... Foi um gesto simples, diferen-
te, com que nós procuramos assinalar es-
tas festas.

Durante o tempo de confinamento, a 
Igreja de Santo António manteve-se 
aberta, pronta para atender as neces-
sidades de quem mais precisava. Que 
necessidades foram garantidas? Sentiu 
um aumento da procura?
Conseguimos manter aquilo que já rea-
lizamos aqui, há muitos anos, que é o 
‘Pão de Santo António’. Consiste em 
algumas carcaças de pão, leite e algumas 

Ao pretenderem assinalar os 800 anos de 
Santo António como franciscano, o que 
procuraram destacar?
Tomaram-se várias iniciativas, em várias 
cidades, tais como Pádua, Coimbra ou 
Lisboa, e ainda estão a decorrer, embora 
com algumas interrupções por causa da 
pandemia. Evocamos esta passagem que 
é uma viragem na vida de Santo António. 
Posso dizer que é o fim do confinamento 
de Santo António, no Mosteiro de Santa 
Cruz de Coimbra, para uma abertura ao 
mundo. Santo António percebeu que isso, 
na sua vida, só podia acontecer através da-
queles frades franciscanos que ele conhe-
ceu e daqueles primeiros cinco que foram 
martirizados, em Marrocos. Ele pediu para 
entrar na Ordem Franciscana, pedindo 
para mudar o nome de Fernando para An-
tónio, mas já pediu com uma ‘condição’ ou 
‘cláusula’: deixarem-no ir como missioná-
rio para Marrocos. Depois, sabemos o que 
aconteceu, mas esta vocação franciscana é 
eminentemente missionária. E é natural 
que, depois de tantos anos de reflexão da 
Palavra de Deus, com o coração cheio, ti-
vesse que transbordar, de alguma maneira...

Também o plano inicial das comemo-
rações deverá sofrer alterações, devido à 
pandemia. No entanto, o que ainda será 
possível aproveitar até ao final de janeiro 
de 2021?
Aqui, em Lisboa, em colaboração com o 
Núcleo de Santo António do Museu de 
Lisboa, está organizado um itinerário an-
toniano, na cidade. Também com a colabo-
ração do Turismo do Patriarcado, organi-
zámos o itinerário antoniano que sai desta 
igreja e vai até à capela do Vale de Santo 
António – uma capela que pouca gente co-
nhece e pouca gente sabe que existe, perto 
de Santa Apolónia. Passando pela Sé, por 
Alfama, por São Vicente de Fora e chegan-
do até essa capela, tem toda uma história, 
uma espiritualidade, uma mensagem que 
podemos acolher. Depois, há outras inicia-

mercearias. Para algumas pessoas que têm 
dificuldades em cozinhar, há pessoas que 
nos oferecem doses individuais de sopa, 
já feita, e que nós também distribuímos. 
Mesmo durante o tempo de confinamen-
to, conseguimos manter esse apoio. No 
princípio notou-se alguma diferença, mas 
como foi sendo reforçada a oferta, com 
alimentação, aqui no centro da cidade, a 
procura estabilizou. Somos procurados 
por cerca de 120 pessoas. Este pão dos po-
bres não é apenas dar os alimentos. Existe 
também uma proximidade, porque sabe-
mos os nomes de quem nos procura. Não 
são um número. Costumamos perguntar 
se está tudo bem e fazemos, semanalmen-
te, o ponto de situação. Há um afeto, uma 
proximidade, estamos juntos uns com os 
outros. Isso também é interessante. 

  

    

Igreja de Santo António de Lisboa

Durante o confinamento, a Igreja de Santo António continuou 
a garantir a distribuição do ‘Pão de Santo António’

Devido à pandemia, o andar com 
Santo António está à entrada da Igreja
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EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA
O Museu de Lisboa – Santo António criou um 
programa para assinalar o jubileu da criação 
de Santo António como franciscano. De entre 
várias iniciativas, destaca-se a representação 
artesanal da procissão de Santo António, 
composta por 330 peças, da autoria da oficina 
Irmãos Baraça, de Barcelos. Pode ser visitada 
no núcleo museológico dedicado a Santo 
António, em Lisboa.

Museu de Lisboa – Santo António
Largo de Santo António da Sé, 22 
Aberto de terça-feira a Domingo, das 11h00 
às 17h00 (horário temporário)
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tivas. Vamos também fazer uma conferên-
cia sobre Santo António, em ligação com 
o Brasil, uma exposição, na Igreja da Con-
ceição Velha, e estamos a valorizar, como 
alternativa, as redes sociais. Em cada dia, há 
uma mensagem alusiva e tem tido muita 
adesão. E, no dia 13 de junho, dia da Fes-
ta de Santo António, teremos aqui diversas 
Missas, condicionadas ao limite da igreja. 
A Missa da Festa será presidida por D. Joa-
quim Mendes, Bispo Auxiliar de Lisboa. 
No final, faremos a bênção à cidade e ao 
mundo, com a relíquia de Santo António. 
É a nossa maneira de, neste ano, podermos 
celebrar as Festas de Santo António.

Considera que a figura e a devoção a San-
to António, tão enraizadas na cidade de 
Lisboa, podem ser um exemplo a imitar 
– tal como pediu, recentemente, o Papa 
Francisco, numa carta dirigida aos reli-
giosos e devotos franciscanos?
Essa carta motiva-nos para seguir o tes-
temunho missionário de Santo António, 
o seu serviço aos mais desfavorecidos, até 
identificando o naufrágio de Santo Antó-
nio na Sicília, com tantos outros naufrágios 
de irmãos nossos no Mediterrâneo. Faz 
uma atualização e chama a atenção de to-

dos. O amor à Palavra de Deus, o apelo aos 
jovens para seguirem com generosidade o 
Evangelho e Jesus Cristo... São breves, mas 
incisivos apelos e convites para todos nós. 

É reitor da Igreja de Santo António de 
Lisboa desde julho de 2019. Qual o pri-
meiro balanço desta sua missão?
É um balanço muito positivo, até 13 de 
março. Antes, com muitos peregrinos... 
Nesta igreja costumamos viver uma expe-
riência de fé, em diferentes línguas, com 
diferentes povos. Só em grupos, recebemos 
uma média de mais de 100 mil pessoas por 
ano. Uma grande percentagem vem de Itá-
lia, depois da Polónia, Espanha e outros 
países da Europa. Mas há também muitos 
do Brasil, da América Latina, da América 
do Norte e da Ásia.
Durante o tempo de confinamento, os gru-
pos cancelaram as visitas, tudo parou. Te-
mos esperança que, qualquer dia, possamos 
recomeçar e eles possam vir de novo. Esta 
igreja vive mais de peregrinos estrangeiros 
do que nacionais ou até mesmo de Lisboa. 
Habitualmente, durante o ano, são os gru-
pos de estrangeiros que mais nos visitam, 
mas, nos dias 13 de junho são os de Lisboa 
e do resto de Portugal.

CULTO A SANTO ANTÓNIO PRESENTE EM TODO O 
MUNDO E COM MUITO POR DESCOBRIR
O trabalho de investigação da historiadora Maria Adelina Amorim, sobre a missionação 
da Ordem Franciscana em terras brasileiras, levou-a a descobrir um culto a Santo 
António que se reverte de “fascínio”, sobretudo pela “adaptabilidade” do santo “às 
múltiplas religiosidades do Brasil”. “O culto a Santo António é muito dúctil, muito 
plástico, permite todas as possibilidades”, garante, ao Jornal VOZ DA VERDADE, a 
historiadora, que aponta o culto como o segundo mais importante no Brasil, apenas 
precedido do culto a Nossa Senhora da Nazaré. “No Brasil, rara é a casa que não tenha 
a Senhora da Nazaré e o Santo António. O Santo António está em tudo, até no nome 
de muitos”, justifica a historiadora, que apresentou, no passado dia 9 de junho, uma 
conferência, em ligação com o Brasil, sobre a vida do santo franciscano, por ocasião das 
Festas de Santo António de Lisboa.
Maria Adelina Amorim, doutorada em História, especialidade em História e Cultura do 
Brasil, pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, destaca a associação do 
santo à questão militar – uma das associações mais comuns. “Em Portugal, temo-lo 
como protetor das companhias de infantaria e, no Brasil, essa dimensão é maior. Vamos 
encontrar em todos os municípios e antigas vereações coloniais sempre um Santo 
António a mais, na infantaria. Isto tem uma lógica”, aponta. “Era quase uma espécie 
de um mutualismo, porque Santo António entrava como se fosse um soldado a mais e 
recebia um soldo, pago por Portugal. Quando um dos soldados adoecia ou morria, o 
dinheiro servia para fazer face”, explica Maria Adelina Amorim.

Santo António, uma figura pública
Para além da dimensão militar, a investigadora doutorada integrada do CHAM – Centro de 
Humanidades da Universidade Nova de Lisboa, encontrou ainda uma outra dimensão do 
culto que considera ser de grande interesse para uma investigação que ainda está ainda 
por fazer: Santo António “enquanto vereador”. “Acho que até é mais surpreendente, 
porque aqui joga a questão pública, a história real e política e, ao mesmo tempo, o 
aspeto miraculoso”, considera. “Santo António entra, no tempo da administração 
colonial portuguesa, como vereador em várias câmaras brasileiras. Não se tratava de 
um pelouro atribuído, com funções específicas, mas tinha esta mesma duplicidade. 
Também recebia o soldo, que ficaria na câmara e servia para fins sociais ou outros. Nunca 
averiguei se ele teria capacidade de veto ou desempate nalguma decisão porque aí, isso 
seria ainda mais fascinante”, aponta Maria Adelina Amorim, destacando uma de muitas 
tradições que atualmente são possíveis encontrar em territórios que fizeram parte do 
império português. “Ainda hoje, em Macau, no dia de Santo António, a imagem vai 
fazer a vistoria aos muros da antiga fortaleza”, descreve. Também “em Goa, no tempo 
do Marquês de Pombal, um dos governadores decidiu destituir, por decreto, o Santo 
António das suas funções militares”. “Aconteceu que, passado uns dias, ele deu uma 
monumental queda do cavalo e o povo atribuiu essa queda ao facto de ter dispensado 
o santo. Imediatamente, o governador mandou que Santo António retomasse o lugar”, 
conta. “Mistura-se muito este aspeto do lendário, do histórico, do real. É por isso que 
Santo António tem ainda este fascínio”, considera Maria Adelina Amorim.  Frei Jorge Marques é reitor da Igreja de Santo 

António de Lisboa desde julho de 2019
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Neste tempo de pandemia fomos inundados 
pela expressão “Vamos todos ficar bem”! É uma 
expressão que procura legitimamente trazer con-
fiança à distopia que vivemos, mas pouco real e 
utópica. Juntamente com um mar de oportunida-
des de bem e mudança, de criatividade, de supera-
ção e generosidade, foram-nos reveladas também 
desigualdades, falhas dos sistemas, egoísmos in-
ternacionais. Há pessoas doentes, pessoas a mor-
rer, pessoas que perdem pessoas, pessoas sozinhas, 
pessoas cansadas, pessoas com fome, pessoas em 
guerra, pessoas em fuga pela sobrevivência. Não 
está tudo bem!
E mesmo quando este vírus que nos atormenta 
for vencido, como esperamos, nem tudo irá, 
automaticamente, ficar bem. Os problemas por 
resolver continuarão a existir, não só na nos-
sa vida pessoal, mas na cena internacional, em 
proporções e consequências de ordem social 
e económica que começamos a antever e nos 
provocam incertezas. Não vai ficar logo tudo 
bem!
Aceitar, sem resignação, com serenidade e espe-
rança, que nem tudo está bem, e que “não faz mal 
não estar bem” é condição de possibilidade para 
acreditarmos que, em conjunto, e com a força de 
Deus, podemos tornar tudo melhor.

Artigo publicado originalmente no portal 
dos jesuítas Ponto SJ (www.pontosj.pt)

Nestes tempos tão incertos a Mimi Froes es-
creveu uma canção que vale a pena ouvir para 
acalmar o coração. É uma música que nos dá 
colo e embala. Simples, serena e muito verda-
deira. Roubei-lhe o título para estes pensamen-
tos. 
Faço, em primeiro lugar, uma declaração de in-
tenções! Este texto não é um elogio da tristeza 
nem uma profecia da desgraça. Obviamente “não 
estar bem” não é bom nem desejável. Mas creio 
ser importante desfazer uma espécie de ditadura 
que às vezes nos é imposta de uma humanidade 
impecável, sempre bem, performativa. Simples-
mente, não corresponde à verdade. Nem do que 
sentimos, nem do que vivemos, nem do que so-
mos, nem sequer do que acreditamos!
Byung-Chul Han, em “A sociedade do cansaço”, 
defende que a negatividade do “dever” da socie-
dade que nos antecedeu foi hoje substituída pela 
excessiva positividade do “poder fazer”, onde a 
máxima “Yes we can!” encaixa na perfeição. Mas, 
de facto, nem sempre podemos.
É neste contexto que crescem hoje as doenças 
do foro neuronal, como a depressão, o défice de 
atenção, a hiperatividade ou o burnout. E o mais 
paradoxal é que um dos fatores apontados como 
causa da depressão é o facto de acharmos que não 
podemos estar deprimidos, que temos de atingir 
os objetivos custe o que custar, que devemos estar 
bem, hiper-positivos, em modo selfie, prontos para 
entrar nas redes a qualquer momento, com aque-
le sorriso que angaria muitos likes e comentários 
simpáticos.

Pelo contrário, a experiência comum diz-nos que 
não estamos sempre bem. Nem sempre acorda-
mos com o mesmo estado de espírito, nem sem-
pre as condições e circunstâncias da vida nos vão 
ser favoráveis, nem sempre os sentimentos que 
carregamos são os mais leves e alegres.
“Não faz mal não estar bem” significa que, de fac-
to, temos direito a estar tristes e a falar disso, que é 
importante aceitar a vulnerabilidade e a indigên-
cia não apenas como fatores externos, mas como 
condição que nos constitui.
Em primeiro lugar é importante acolher os nos-
sos próprios sentimentos e identificá-los, dar-
-lhes nomes, mesmo os mais difíceis. É impor-
tante não deixar que mandem eles na nossa vida. 
É importante não os acariciar como animais de 
estimação para nos vitimizarmos depois, diante 
dos outros, em proveito próprio. É importante 
não os deixarmos confinados num baú escondi-
do sem a possibilidade de saírem. É importante 
pedir ajuda a um colo onde possamos largar essas 
cargas pesadas e aprender a falar do que sentimos 
com transparência, sendo quem somos, para não 
deixar que a tristeza se agarre a nós como um pa-
rasita que nos suga ou como um fato que a certa 
altura já não conseguimos despir. Os sentimentos 
são ‘seres’ que precisam de ser libertados para não 
se tornarem libertinos e insubordinados.
Em segundo lugar, é preciso criar no coração um 
campo sem minas, para acolher os outros na sua 
tristeza, na sua fragilidade, na sua necessidade. 
Quando vemos alguém triste salta logo o dese-
jo de dizer palavras de consolo e dar conselhos. 

Queremos assegurar que vai ficar tudo bem, mes-
mo quando isso escapa das nossas mãos. Não será 
melhor aprendermos simplesmente a acolher o 
outro, com humildade, sem necessidade de dizer 
alguma coisa, sem aquela tentativa inútil de justi-
ficação apressada mais para nosso consolo do que 
verdadeira ajuda? É certo que a tristeza dos outros 
também nos deixa inseguros, nos faz lembrar as 
nossas próprias inquietações, e traz à superfície os 
nossos medos. Mas é essencial que o outro en-
contre em nós um espaço de acolhimento não 
defensivo e aberto onde se possa dizer e partilhar. 
Em terceiro lugar é essencial aceitar que a vul-
nerabilidade faz parte de nós. Desde o choro do 
recém-nascido ao gemido de quem morre, pas-
sando pela incerteza e pela impossibilidade de 
dominar todas as coordenadas da vida, a neces-
sidade está inscrita no nosso ser. Somos desde o 
princípio vulneráveis, indigentes, não bastantes a 
nós próprios.
A história da salvação está cheia de exemplos 
de vulnerabilidade e os frágeis, os vulneráveis, os 
imperfeitos são lugares privilegiados do amor de 
Deus e da sua misericórdia.
E se tomarmos a vida e a Páscoa de Jesus como 
modelo de todas as vidas percebemos que a vul-
nerabilidade não é apenas uma coordenada an-
tropológica, mas um lugar teológico. Jesus nasce 
na fragilidade da carne e em situação precária, 
comove-se e chora pelos amigos, sente tristeza 
e angústia, é condenado à morte, sente o aban-
dono, morre quase sozinho, ressuscita na solidão 
do sepulcro, sem grande espetacularidade, e um 
dos sinais disso é o vazio. Deus nasce vulnerável 
e morre vulnerável (Cf. Jean VANIER, Jesus vul-
nerável). A vulnerabilidade não é um obstáculo, 
mas o caminho que com amor, precisamos de 
percorrer.

landa ou uma Bélgica (nas piores coisas) com 
aquele desprezo pela Vida dos mais vulneráveis?
6. Depois do COVID-19 onde Portugal esgrimiu 
pela Vida, temos agora a Eutanásia-20 onde nos 
impõem a Morte?
Não se trata de uma Liberdade ou de um direito, 
trata-se de uma escravidão e determinismo Polí-
tico que se instalaria na Sociedade (como vimos 
agora nos países onde a Eutanásia está legalizada) 
e que moldará o pensamento dos próprios pro-
fissionais de saúde e das famílias. O que será o 
futuro?
7. Será entregue no Parlamento, nos próximos 
dias a Iniciativa Popular de Referendo à Eu-
tanásia onde se pede que o Parlamento ouça o 
Povo, nesta decisão tão dramática e fraturante 
para a Sociedade. É com muita expectativa que 
esperamos uma decisão de Responsabilidade das 
Instâncias Políticas. Depois do COVID-19 não 
nos imponham a Eutanásia.
Alguém, faça parar tamanha afronta!  

1. A “Ana” que vive em Santo Tirso há 76 anos, 
foi no passado mês de Abril confrontada com 
uma infecção que veio a declarar que estava com 
COVID-19. Foi internada num hospital do Por-
to, onde, a cada hora se espantava com os cuida-
dos de saúde que médicos, enfermeiros e auxilia-
res lhe prestavam, sem cessar. Eram incansáveis, 
consigo e com todos os doentes que ali estavam. 
Por vezes deixavam um queixume do cansaço, dos 
filhos que não viam, das faltas de condições de 
trabalho, etc.
A Ana, mesmo com a terrível doença, não deixava 
de pensar no Bem que lhe assistia através daque-
les homens e mulheres. Tudo faziam para salvar 
vidas. Era como que uma euforia pela Vida. Uma 
exaltação da Vida que não cede às dificuldades. 
Fora do Hospital os filhos preocupados, mas con-
fiantes, esperaram a sua saída, já em Maio. Foi 
uma alegria.
2. A “Beatriz”, irmã da Ana, vive desde nova na 
Holanda. Lá fez a vida, casou, tem uma filha e 
agora com 75 foi apanhada por esta “pandemia 

que veio da China”. Com a tosse e a falta de ar… 
teve a ajuda da filha, que se socorreu do Serviço 
de Saúde e das normas que não Holanda esta-
vam ao seu dispor. Confirmado o COVID-19, foi 
dito à filha de Beatriz que os Hospitais eram para 
pessoas mais novas. A mãe com 75 anos já não 
tinha indicação para ir para Hospitais. A filha de 
Beatriz viu a mãe asfixiar lentamente e finalmen-
te veio o FIM. Ainda lhe propuseram “acelerar o 
FIM”…
A violência daqueles dias finais – provocada pela 
doença e pela ditadura de um Sistema de Saúde 
que não tem lugar para os de mais idade – pode 
ser facilmente imaginados…
3. Comparo estas 2 histórias de Vida porque, duas 
irmãs, a viverem ambas em Países Europeus mas 
com culturas diferentes (por enquanto) recebem 
tratamento na doença e no confronto com a Vida, 
através de pessoas anónimas (médicos, enfermei-
ros, etc.) atitudes completamente opostas.
A velha Holanda paladina da Eutanásia, tem uma 
cultura de “descarte” dos mais vulneráveis que já 

entrou na mentalidade comum. As pessoas dei-
xaram de se questionar. Aceitam resignadamente, 
que uma pessoa de 75 anos não tem acesso ao 
Hospital, não tem acesso ao ventilador… Essa 
pessoa é para deixar entregue à sua sorte, à sua 
doença.
A velha Holanda do sucesso (que atraiu a Bea-
triz…) e dos eficientes, não tem lugar para idosos 
e incapacitados.
Por isso a Eutanásia naquele país, vingou e dá 
agora ainda mais frutos em momentos de crise.
4. Portugal tem um Serviço de Saúde onde os 
seus profissionais “juram diariamente” defender 
a Vida. Qualquer Vida. O país tem-se empenha-
do (e hipotecado) para defender a Vida. E muito 
bem. É, assim a Solidariedade.
5. Porém, há uma cegueira ideológica que na ca-
lada dos corredores de S. Bento se prepara para 
MUDAR PORTUGAL para o vale da morte.
Ainda estamos na incerteza da morte provocada 
pelo COVID-19 e já o “grupo de trabalho” do 
Parlamento agendou o reinício dos trabalhos do 
Homicídio e Suicídio a pedido – da Eutanásia. 
Que pressa? Que vontade de ter mais mortes? 
Que necessidade? Que dualidade de critérios? 
Somos Pela Vida ou Pela Morte?
O que se pretende é fazer de Portugal uma Ho-

Isilda Pegado

COVID-19 – EUTANÁSIA – 20

P. Nuno Amador

Não faz mal não estar bem
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O Cardeal-Patriarca pediu a Nossa Senhora da Penha de França, protetora da cidade de Lisboa, para livrar o mundo da pandemia 
do novo coronavírus. Na Solenidade da Santíssima Trindade, D. Manuel Clemente explicou o sentido desta invocação mariana.

“Que Nossa Senhora da Penha de França nos livre desta pandemia”

“No ano de 1599, houve uma grande peste 
– uma pandemia, também –, muito centra-
da em Lisboa. Por iniciativa da Câmara da 
altura, encomendou-se a Nossa Senhora da 
Penha de França – que era uma devoção 
recente, trazida para aqui do seu sítio ori-
ginal, em Espanha – a proteção da cidade 
e o que é certo é que a pandemia passou. A 
partir daí, a Câmara de Lisboa proclamou 
Nossa Senhora da Penha de França como 
protetora da cidade de Lisboa. Nós tam-
bém ainda temos uma pandemia, e por isso 
estamos aqui outra vez, na Penha de Fran-
ça, para pedir a Nossa Senhora que nos li-
vre desta pandemia, a nós e a todos os que 
ela ataca, por esse mundo além”, explicou o 
Cardeal-Patriarca de Lisboa, no início da 
Missa na Igreja de Nossa Senhora da Pe-
nha de França.
A celebração aconteceu na manhã deste 
Domingo, 7 de junho, na “primeira opor-
tunidade” que D. Manuel Clemente “teve, 
após o confinamento começar a abrandar, 
com toda a cautela que é preciso”. Na ho-
milia, o Cardeal-Patriarca recordou que, 
“durante muitos séculos”, foi “a própria 
Câmara de Lisboa, até ao século XIX, que 
organizou, todos os anos, uma procissão, 
aqui, à Senhora da Penha de França, como 
protetora da cidade”. “Nesta presente pan-
demia, que ainda não passou, mesmo aqui, 
nós temo-la, à Senhora da Penha de Fran-
ça, como uma presença e uma proteção 
muito próximas, e assim a invocamos e eu 

quis estar aqui, na primeira oportunidade 
deste cauteloso desconfinamento em que 
estamos, para invocá-l’A neste título, tam-
bém, que a cidade lhe deu, de sua proteto-
ra”, acrescentou.

Viver no amor
Esta celebração decorreu no Domingo da 
Santíssima Trindade. “Celebrar a Santís-
sima Trindade, ou seja, Deus Pai, Filho e 
Espírito Santo, celebrar esta verdade de 
Deus que nós aprendemos de Jesus Cristo, 
é percebermos o que havemos de ser uns 
para os outros, para vivermos no amor e 
para termos paz, e nestas presentes circuns-
tâncias”, desafiou, sublinhando que, “quem 
vive no amor, salva a cidade”. “À maneira de 
Deus, queremos ser um só, numa só cida-
de. À maneira de Deus, Pai, Filho, no amor 

Cardeal-Patriarca pede proteção para a cidade de Lisboa

do Espírito, somos vários, mas como um só, 
partilhando a mesma vida, dada e recebida, 
garantida em nós, garantida para todos”, 
concluiu D. Manuel Clemente.
No final da celebração, que foi transmitida 
em direto pela página da paróquia no Fa-
cebook (www.facebook.com/Paroquianos-
sasenhorapenhafranca), o pároco da Penha 
de França, padre Bartolomeu Teixeira da 
Mota, agradeceu “a boa surpresa” que foi 
a visita do Cardeal-Patriarca e a proteção 
da cidade de Lisboa à padroeira da paró-
quia. “É uma honra, para nós, podermos ser 
paroquianos da protetora da nossa cidade. 
Rezamos por isso, e por todos aqueles que 
têm sido vítimas desta pandemia”, referiu 
o sacerdote, pedindo “um aplauso” a Nossa 
Senhora.
texto e fotos por Diogo Paiva Brandão

Consagração e prece  
a Nossa Senhora da 
Penha de França
Durante a celebração, o Cardeal-
-Patriarca pediu a proteção de 
Nossa Senhora da Penha de Fran-
ça, a quem a cidade de Lisboa re-
correu na grande peste de 1599. 
“Nossa Senhora da Penha de 
França, esta consagração reforça-
-nos a certeza de que estais onde 
Cristo Vos colocou, como Mãe 
próxima e solícita de quantos tra-
balham na saúde e em todas as 
concretizações da solidariedade 
humana e cristã, para responder 
às múltiplas necessidades que a 
pandemia trouxe ou acrescen-
tou”, rezou D. Manuel Clemente. 
A oração de consagração e prece a 
Nossa Senhora da Penha de Fran-
ça pode ser lida, e vista em vídeo, 
em www.vozdaverdade.org.

Comunidade Vida e Paz agradece a benfeitores 
Instituição de apoio às pessoas na situação de sem-abrigo, tutelada pelo Patriarcado, 
agradeceu a todos os benfeitores e garantiu que o impacto da pandemia “tem sido  
ultrapassado graças à solidariedade gerada” (informações: www.cvidaepaz.pt)

Uma doação em dinheiro, do valor que entender, que ajude nas refeições, nas habitações e na proteção dos 
voluntários. É este o convite que a Cáritas Diocesana de Lisboa faz com a Loja de Donativos.

Cáritas de Lisboa convida para a Loja de Donativos

“Se deseja continuar a seguir e a colabo-
rar com a Missão da Cáritas Diocesana 
de Lisboa (CDL), seja no contexto da 
atual crise sanitária, seja a mais médio-
-longo prazo, tem agora a possibilidade 
de o fazer através de uma Loja de Do-
nativos em dinheiro”, refere a instituição. 
Acessível em https://lojadedonativos.
caritaslisboa.pt, “esta plataforma não só 
lhe dá a conhecer as mais prementes ne-
cessidades do momento, como lhe facilita 

a oferta do seu donativo”, acrescenta o 
texto, destacando as necessidades: “Ca-
rência alimentar, falta de rendimentos 

Nova plataforma

para pagamentos de bens e serviços 
básicos, ameaças à integridade física e 
moral da pessoa humana, falta de pro-

teção e de acompanhamento na educa-
ção e no desenvolvimento integral dos 
mais novos”.
Desde o início da pandemia, recorde-se, 
os apoios concedidos pela Cáritas de Lis-
boa às paróquias e instituições da Dioce-
se de Lisboa rondam os 300 mil euros. 
“Muitas mais ajudas em dinheiro estão a 
ser necessárias, dada a dimensão da ca-
tástrofe socioeconómica sofrida hoje por 
centenas de famílias”, lembra a CDL.
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‘3 DICAS’ – Capelanias hospitalares

“PANDEMIA INTERPELA À PROXIMIDADE,
APESAR DO DISTANCIAMENTO”
O diretor do Departamento da Pastoral da Saúde do Patriarcado de Lisboa considerou, no programa ‘3 
DICAS’, que “as questões da assistência espiritual religiosa” deveriam estar “nas medidas de contingência”. 
A emissão dedicada às ‘Capelanias hospitalares’ contou ainda com um médico de Medicina Interna, 
Guilherme Magalhães, que sublinhou “a importância da dimensão espiritual” na recuperação dos doentes.

No início da pandemia, os capelães 
hospitalares afirmaram-se “angustia-
dos” por não poderem dar apoio aos 
doentes com covid-19. “Manifestámo-
-nos angustiados porque as novidades 
que afetam a vida humana, sobretudo 
se nos põem em frente à morte, angus-
tiam imenso. Não fomos só nós, os ca-
pelães, que nos angustiámos, mas todo 
o pessoal da saúde se angustiou muito. 
E também os próprios doentes”, obser-
vou o padre Fernando Sampaio, diretor 
do Departamento da Pastoral da Saúde 
do Patriarcado de Lisboa, no progra-
ma ‘3 DICAS’ de dia 8 de junho, subli-
nhando que “as medidas de contingên-
cia” afastaram “um pouco” os capelães 
dos doentes, “porque isso era necessá-
rio para defesa dos próprios doentes, 
para defesa dos próprios profissionais”. 
“Como andamos de serviço em servi-
ço, muitas vezes torna-se complicado 
o controle de quem nós contactamos 
e não se sabia, sobretudo no início, se 
as pessoas estavam infetadas ou não, e 
tornava-se muito complicado”, acres-
centou, nesta emissão dedicada às ‘Ca-
pelanias hospitalares’. Com o confina-
mento, os capelães passaram a estar “em 
chamada para os próprios doentes”. 
“Isso criou, de facto, esse afastamento; 
no entanto, esse afastamento foi útil e 
era necessário para clarificar as coisas 
ao nível do próprio hospital, para nos 
ajudar a nós também, e para ajudar os 
profissionais”, reforçou.
Quando tudo ficou “clarificado”, em 
termos de contingência, os capelães co-
meçaram “a visitar os doentes”. “Evi-
dentemente que em relação a esta situa-
ção dos doentes infetados, nós estamos 
bastante mais afastados. As medidas de 
contingência, em si, não contemplam 
a questão da assistência espiritual re-
ligiosa e, no fundo, contempla apenas 
a sobrevivência das pessoas. Este é um 
tempo que nos faz refletir a todos nós. 
Do ponto de vista da dimensão espi-
ritual, é um tempo que nos interpela 
fortemente, que nos interpela à pro-
ximidade, apesar do distanciamento”, 

considerou este sacerdote, que é cape-
lão do Hospital de Santa Maria há pra-
ticamente 35 anos.

A importância das famílias 
e das comunidades
O padre Fernando Sampaio é também 
presidente da Coordenação Nacio-
nal das Capelanias Hospitalares e foi 
questionado, neste ‘3 DICAS’, sobre 
os ecos que lhe têm chegado dos res-
tantes capelães hospitalares da diocese. 
“Cada hospital é um mundo próprio, e 
nem todos reagiram da mesma forma”, 
começou por responder. “Houve cape-
lães que permaneceram nas capelanias 
– como é o nosso caso, aqui, no Santa 
Maria –, mas houve outros que acaba-
ram, de acordo com as administrações, 
por ir para casa. Isso não significa que 
o hospital ficasse sem capelão, significa 
apenas que muitos dos nossos colegas 
ficaram de chamada. Quando os doen-
tes queriam, solicitavam e os capelães 
vinham”, acrescentou, assegurando que 
“a grande maioria das capelanias per-
maneceram com os capelães presentes”.
Deste tempo de pandemia, houve dois 
aspetos que chamaram a atenção des-
te capelão. “Ficámos em chamada e as 
chamadas diminuíram drasticamente – 
também os doentes diminuíram a sua 
presença nos hospitais, e não tivemos 

posição. Eu visitei alguns doentes, para 
dar a santa unção ou prestar assistência 
aos próprios doentes, e eles expressa-
vam isso: a angústia grande de estarem 
sozinhos”, assegurou, sublinhando que 
“os elementos da fé, os elementos ha-
bituais ligados à celebração dos sacra-
mentos ajudam no sentimento de per-
tença, ajudam os doentes a perceberem 
que a comunidade está com eles, que a 
Igreja está com eles”.
Do tempo de pandemia, este sacerdote 
lamentou que “muitos doentes” tenham 
“passado mal”, com uma “angústia mui-
to grande”. “Sobretudo os doentes ido-
sos, que se queixavam da ausência da 
própria família. Foi um tempo de an-
gústia muito grande, que nos deve en-
sinar a todos, e eu lanço aqui uma ideia: 
porque é que as medidas de contingên-
cia não hão de conter, também, as ques-
tões da assistência espiritual religiosa, 
as questões do apoio emocional? Por-
que é que se há de cuidar das pessoas 
no sentido físico, do corpo, no básico, 
e não se há de olhar as pessoas na sua 
totalidade?”, questionou o responsável 
pela Pastoral da Saúde do Patriarcado 
de Lisboa.

Experiência “desafiante”
O ‘3 DICAS’ contou também com a 
presença de Guilherme Magalhães, 
médico de Medicina Interna, em Cui-
dados Paliativos, que, devido à contin-
gência da covid-19, está colocado como 
internista na Enfermaria de Medicina 
do Hospital Curry Cabral e também na 
Urgência do Hospital de São José, que 
partilhou que a sua experiência, desde o 
início da pandemia, tem sido “desafian-
te”. “Penso que é a palavra mais correta. 
Primeiro, tivemos que criar os circui-
tos para garantir que não havia áreas 
de contaminação. Depois, a própria 
forma como abordávamos os doentes 
implicava medidas, como vestir os fa-
tos que nos impedem, de certa forma, 
de comunicar com o doente e impedem 
que o doente veja uma cara, o que acaba 
por desumanizar um pouco o contacto 

muitas chamadas de doentes com co-
vid”, referiu. No entanto, na solicitação 
da assistência espiritual religiosa houve 
algo que “fez a diferença”: “a interven-
ção das famílias a pedir assistência para 
os seus familiares que estavam doentes 
e a intervenção das comunidades cris-
tãs a pedir assistência para os doentes 
das comunidades”. Foram aspetos que 
“criaram uma diferença enorme”. Nes-
te sentido, o padre Sampaio destacou “a 
importância das famílias como porta-
-vozes dos doentes” e “a importância 
das comunidades cristãs neste sentido 
de apoio às famílias e apoio aos pró-
prios doentes”.

A fé como fonte de alívio
Neste nono programa ‘3 DICAS’, o pa-
dre Fernando Sampaio garantiu ainda 
que “as questões da fé, como as ques-
tões emocionais, são extraordinaria-
mente importantes como apoio e como 
fortalecimento para os próprios doen-
tes”. “Nos doentes em fase terminal, 
nos doentes com sofrimento severo, ou 
com ansiedade, geralmente a fé é fonte 
de alívio na ansiedade, fonte de sentido 
e fonte de bem-estar no sofrimento se-
vero. O que quer dizer que, neste tem-
po de pandemia, o facto de os doentes 
estarem em solidão fez acrescer a an-
gústia dos próprios. Esta é a minha su-
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com o doente. Houve profissionais, no 
Hospital de São José, que plastificaram 
fotografias deles e colocaram junto ao 
peito, com o nome. O que fizemos, por 
vezes, era colocar o nosso nome no fato, 
com uma caneta, e púnhamos uma fra-
se, para ser diferente para o doente que 
está ali a ver-nos e perceber que está ali 
um médico, que está ali um enfermei-
ro”, contou. 
Afirmando ter um “gosto preferencial” 
pelos cuidados paliativos, este médi-
co garantiu que tem procurado, “sem-
pre”, “humanizar” o contacto com cada 
doente. “Como o senhor padre Sam-
paio estava a falar há pouco, há, da par-
te de alguns profissionais, pouca sen-
sibilidade, pouca atenção, para a parte 
espiritual. Acho que é esse o tendão 
de Aquiles nos profissionais de saúde, 
que leva a que não sejam tantas vezes 
chamados os capelães”, apontou, lem-
brando depois dois casos, no Hospital 
Curry Cabral: “Conseguimos que uma 
mulher visitasse o seu marido em fase 
terminal e conseguimos que uma filha 
visse o pai, após seis meses”.
Guilherme Magalhães destacou ain-
da os telefonemas “aos familiares” dos 
doentes, para “os tranquilizar”, e as 
possibilidades das novas tecnologias. 
“Outra coisa que conseguimos e foi 
excelente – e o meu agradecimento à 
NOS – foi a instalação de Wi-Fi nos 
dois pavilhões covid, que permite aos 
doentes mais jovens e aos doentes mais 
idosos, com ajuda, que possam fazer vi-
deoconferência com os seus familiares, 
para diminuir este isolamento que é tão 
impactante e que é muito difícil. Para 
mim, os doentes são os grandes heróis”, 
manifestou.

Vida de fé
Este médico de 38 anos é casado e pai 
de três filhos (o mais velho com 5 anos) 

e, durante a pandemia, esteve dois me-
ses afastado dos filhos e só viu a mulher 
uma vez por semana... “Foi muito in-
teressante, porque houve períodos em 
que eu conseguia rezar, pelo menos, a 
oração da noite com os meus filhos e 
acho que era muito importante, princi-
palmente com o mais velho, que já reza 
o Pai-Nosso, a Avé-Maria, o Anjo-da-
-Guarda...”, recordou, lembrando ain-
da que teve de acabar por fazer uma 
coisa que  “achava ridículo”, os “abra-
ços virtuais, encostando o telemóvel ao 
ombro”. A celebração da fé foi também 
vivida com a esposa. “Com a minha mu-
lher, combinávamos sempre a hora a que 
‘íamos’ à Missa, para estarmos em Deus 
ao mesmo tempo, em oração, para cele-
brarmos a mesma Missa e sentirmo-nos 
mais próximos”, partilhou.
Sobre a importância da fé na sua missão, 
Guilherme Magalhães disse ser “a pedra 
angular, sem dúvida”. “Os cuidados pa-
liativos tentam abordar o doente de uma 
forma total. Não só a parte física, psi-
cológica e social, mas também a parte 
espiritual. É importantíssimo o médico 
estar apetrechado de informação sobre 

as várias religiões e sobre as várias fés. 
A mim, enquanto médico, uma coisa 
que é importantíssima no momento em 
que eu estou perante o doente é senti-
-lo como uma dádiva de Deus na minha 
vida. Nem sempre é fácil, com as cor-
rerias e as coisas todas que existem no 
hospital, mas olhar para o doente e ver 
que está ali uma pessoa – ‘Estive doente 
e vieste visitar-me’ é a frase mais cer-
ta que nós, médicos católicos, devemos 
sempre levar perante um doente. Por ve-
zes, não é o medicamento, não é o exa-
me, que melhora o doente, mas sim a re-
lação terapêutica entre o profissional e o 
doente, que dá confiança, dá esperança 
ao doente”, considerou.

Deus no hospital
Nesta emissão do ‘3 DICAS’ – que pela 
primeira vez não decorreu em direto, 
para não coincidir com o fecho da edi-
ção em papel do Jornal VOZ DA VER-
DADE –, este médico destacou ainda 
ser “importantíssima” a presença dos 
capelães hospitalares e dos voluntários 
da capelania nos hospitais. “Já tive vá-
rias experiências de pessoas que estavam 

afastadas e que no momento de fragi-
lidade queriam rezar mais, queriam re-
zar o terço. Enquanto médico, gostaria 
de estar ao lado deles e de rezar o ter-
ço – já houve uma vez ou outra que o 
consegui –, mas os voluntários, aqui, são 
essenciais, porque os capelães são muito 
requeridos em várias coisas. A presen-
ça do senhor padre nas enfermarias dá 
uma tranquilidade aos doentes que eu 
acho que é importantíssimo”, defendeu, 
assumindo que “há ainda pouca sensi-
bilidade dos profissionais de saúde para 
esta área”.
Guilherme Magalhães garantiu ainda 
que, neste tempo de pandemia, “nun-
ca” chegou a duvidar da presença de 
Deus no hospital, e disse “admirar os 
doentes que conseguiram estar serenos 
e cumprir as regras com aquilo que era 
exigido”. “Mais do que os profissionais 
de saúde, acho que os doentes são uns 
heróis, que conseguiram cumprir o con-
finamento. São os verdadeiros heróis e 
agradeço todos os dias o testemunho 
que eles deram”, terminou este médico.

texto por Diogo Paiva Brandão

AS ‘3 DICAS’

Neste programa do Jornal VOZ DA VERDADE, de-
dicado às ‘Capelanias hospitalares’, foi o médico 
Guilherme Magalhães que deixou as três dicas.

1.ª DICA: “A importância da vida, para uma questão 
que é tão importante, como a questão que foi debati-
da no Parlamento, da eutanásia, que veio mostrar que 
a nossa vida é importante e interfere com a vida do 
outro. É muito importante cuidarmos não só da nossa 
vida e da vida do outro – aqui, a parte contraditória 
da pandemia, com a lei que agora querem aprovar na 

Assembleia. Por isso, é importante a autonomia do 
doente, mas também é importante lembrar que, des-
sa autonomia, faz parte o respeito pelo outro.”
2.ª DICA: “A vulnerabilidade, que permite-nos re-
pensar a nossa vida, permite-nos cingir àquilo que é 
essencial e à futilidade das coisas do nosso dia-a-dia 
e permite-nos também perceber que nesta pandemia 
houve, de facto, coisas que deixaram de acontecer, 
e que eram do nosso dia-a-dia, como o futebol ou a 
cultura, e passámos a viver literalmente daquilo que 
é essencial, que é a comunidade familiar, a célula da 
sociedade. A vulnerabilidade deve estar presente na 
nossa vida, não como uma coisa derrotista, mas como 

algo construtivo, que nos permite viver com esperan-
ça para o futuro, sabendo que somos frágeis.”
3.ª DICA: “A oração, ou a espiritualidade, é muito im-
portante para ajudar as pessoas, de certa forma, a dar 
a sua tranquilidade, a dar serenidade para a incerte-
za que existe relativamente ao futuro, relativamente 
àquela pessoa que nos é próxima e não sabemos o 
que vai acontecer. A oração a Deus Nosso Senhor é 
essencial para nos mantermos em união, todos, não 
física, mas, de certa forma, por via do Espírito Santo, 
que acaba por nos unir numa teia invisível. Eu senti 
isso nos momentos em que estive em oração com a 
minha família, com amigos e com a minha mulher.”

    Padre Fernando Sampaio Guilherme Magalhães
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miliar à luz da Palavra de Deus e verificar 
como os viver melhor. 
O tempo de confinamento aumentou a 
intensidade das relações. Para algumas 
famílias foram tempos fáceis, para outras, 
tempos mais difíceis. Em qualquer dos 
casos, muitos deram-se conta que era im-
portante levantar os olhos e passar de uma 
perspetiva só horizontal a um olhar ver-
tical, onde a fé ilumina a vida quotidiana.
“Peço-te que não passes sem entrar em 
nossa casa” (Abraão – Gen 18,3), esta foi 
a frase que serviu de linha para viver a me-
ditação. 
O amor como unidade. A relação entre 
uma pessoa que ama e a realidade amada, 
a amabilidade ou o elogio foram alguns 
dos pontos apresentados durante o reti-
ro. A importância dos pequenos gestos e 
a visão do tudo, foi apresentado como um 
ponto fundamental para se ganhar cons-
ciência da verdadeira fragilidade e assim 

bem ao que íamos nem como iria funcio-
nar esta nova modalidade de retiro, em 
casa, com crianças… O Espírito Santo 
haveria de cuidar!
A experiência foi muito boa! Começando 
pelas comunicações profundas e interpe-

Uma proposta, um retiro

Retiro da Pastoral da Família

Em tempo de confinamento, muito do 
que pôde ser feito foi proposto através das 
plataformas informáticas, tendo havido 
muitas celebrações e momentos de oração, 
assim como palestras. Não porque estas 
tenham sido a forma ideal, mas porque foi 
a forma encontrada para que a Mensagem 
de Deus continuasse viva.
A Pastoral da Família do Patriarcado não 
foi diferente e propôs em maio, para as fa-
mílias, que estavam há muito tempo em 
casa, um dia de retiro no tempo pascal. A 
proposta teve diferentes tempos para as 
famílias, com momentos para adultos e 
momentos para crianças e adolescentes. 
Por sua vez, a Missa e o Terço foram pro-
postos para toda a família.
O objetivo do retiro era que as famílias ti-
vessem a possibilidade de dedicar um dia 
à oração e à reflexão, procurando rezar e 
dialogar com Deus e com os outros mem-
bros da família, alguns aspetos da vida fa-

Este período de isolamento levou-nos 
a valorizar mais aquilo que, na nossa 
vida, temos como adquirido e que agora 
percebemos o impacto que tem quando 
nos falta, em todas as vertentes da nossa 
vida, sendo a nossa espiritualidade, sem 
dúvida, uma delas. De repente temos 
vontade de ir a tudo aquilo que sempre 
arranjámos desculpas para faltar. Mas 
não é possível... E se um retiro vos en-
trasse pela casa dentro? Isso seria bom! 
E se o pudessem fazer em família? Bem, 
melhor ainda!
Não temos as desculpas que é longe, que 
os miúdos têm atividades, que isto e mais 
aquilo… um retiro que vem ter connos-
co e vem preencher uma necessidade de 
pararmos. Sim, porque confinámos, mas 
não parámos. Fechámo-nos em casa, mas 
não abrimos assim tanto mais espaço a 
Deus, para pensarmos, para nos alinhar-
mos com Ele. 
E ali estava. À distância de uma inscri-
ção que fizemos de imediato! «Mas mãe, 
o que é um retiro? Vamos sair de casa? 
Temos de fazer trabalhos?». Fomos man-
tendo a ansiedade das crianças em “lume 
brando” para manter vivo o interesse e a 
curiosidade. Nós próprios não sabíamos 

poder perdoar e ser perdoado. 
Retomou-se ainda a ideia de como a Co-
municação com Deus, através da oração 
pessoal, de casal e familiar, e a importân-
cia dos sacramentos são essenciais para a 
união familiar a Deus. Estes e outros pon-

ladoras do Pe. Duarte da Cunha que nos 
fez questionar (muito) e termos mesmo 
de parar para conseguir responder a es-
sas perguntas e inquietações. Passando 
pelos vídeos muito bem preparados 
para as crianças, as atividades e desafios 

tos foram oferecidos às famílias como me-
ditação.
Ainda nesta página, temos o testemunho 
de um casal, Rute e João Casimiro, que es-
teve no retiro e conta como este dia se re-
velou importante para a sua vida familiar.

que lhes lançaram, num formato ligei-
ro para terem tempo de serem crianças 
durante o retiro.
Marcou-nos, nesse dia, a nossa hora de 
almoço, depois da Eucaristia. Nessa altu-
ra partilhámos, em família, o que tínha-
mos feito e as reflexões que nos foram 
pedidas. Os miúdos vinham com folhas 
escritas (a mais pequena com desenhos) 
com aquilo que tinham refletido sobre 
cada membro da família e nós partilhá-
mos as nossas. Foi um momento de ale-
gria, de comunhão e de união!
É opinião comum que as coisas, daqui 
para a frente, não vão ser como até aqui. 
Na forma como a Igreja chega a cada um 
de nós, acreditamos que também não o 
será. Esta foi claramente uma experiên-
cia positiva. A participação de famílias 
no retiro foi seguramente superior ao que 
seria em modo presencial. Além disso, já 
falámos do retiro a outros casais e já tive-
mos alguns que foram ouvir as comuni-
cações do Pe. Duarte para refletirem em 
casal. Portanto, um retiro que perdura no 
tempo… Não será, seguramente, apenas 
este o caminho de futuro, mas será, certa-
mente, mais um caminho a explorar!
texto por Rute e João Casimiro
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Jornalista da Rádio Renascença, 
à conversa com Diogo Paiva Brandão

1. O Papa apelou à prudência, para evi-
tar que o novo coronavírus se propague. 
Francisco apelou ainda a que se cumpram 
as regras sanitárias, apesar da fase aguda 
da epidemia estar superada em Itália. “Não 
cantem vitória, cumpram as normas que 
ajudam a evitar que a epidemia avance”, 
pediu, no passado Domingo, 7 de junho. 
“Infelizmente, noutros países o vírus ain-
da continua a fazer muitas vítimas. Só na 
sexta-feira passada, num país morreu uma 
pessoa por minuto. Terrível”, comentou, 
provavelmente a pensar no Brasil. Francisco 
exprimiu depois a sua “proximidade a essas 
populações, aos doentes e seus familiares e a 
todos os que cuidam deles.”
Durante a oração do Angelus, que proferiu 
da janela do palácio apostólico, o Papa falou 
do amor de Deus que “ama o mundo, ape-
sar dos seus pecados e ama cada um de nós, 
mesmo quando erramos e nos afastamos 
d’Ele”. No Domingo da Santíssima Trin-
dade, Francisco sublinhou que “a beleza, a 
verdade e a bondade inexaurível” de Deus, 
uno e trino, “está ao serviço do mundo, quer 
salvá-lo e recriá-lo”.
No final, o Papa recordou que neste, mês de 
junho, especialmente dedicado ao Coração 
de Jesus, este “Coração humano e divino 
de Jesus é a fonte onde podemos alcançar a 
misericórdia, o perdão e a ternura de Deus”. 
E pediu aos fiéis presentes que repetissem 
com ele, uma oração que a sua avó lhe ensi-
nou: “Jesus, fazei o meu coração semelhante 
ao Vosso”.

2. O Papa Francisco uniu-se a estrelas do 
desporto para promover um leilão solidário, 
destinado a ajudar hospitais que enfrenta-

ram a crise da covid-19 no norte da Itália. A 
iniciativa tem como lema ‘We run together’ 
(‘Corremos juntos’) e conta, entre os seus 
organizadores, com a ‘Athletica Vaticana’, a 
equipa de atletismo do Estado da Cidade 
do Vaticano, e o ‘Átrio dos Gentios’, projeto 
do Conselho Pontifício da Cultura para o 
diálogo entre crentes e não-crentes.
O montante recolhido com a venda de ob-
jetos – incluindo camisolas da equipa de 
atletismo do Vaticano, assinadas pelo Papa 
– e de experiências com atletas visa apoiar 
as equipas de saúde dos hospitais de Brescia 
e Bérgamo, que estiveram na linha da frente 
do combate à pandemia.
Francisco ofereceu alguns objetos que re-
cebeu de desportistas de topo, ao longo das 
várias audiências do seu pontificado, como 
uma bicicleta personalizada – com as cores 
da Santa Sé –, um presente de Peter Sagan, 
campeão do mundo de ciclismo.
Até dia 8 de agosto, é possível participar 
nesta “corrida da solidariedade”, em www.
charitystars.com.

3. “Proteger o meio ambiente e respei-
tar a biodiversidade do planeta são questões 
que dizem respeito a todos”, escreveu o Papa 
Francisco, numa carta ao Presidente colom-
biano, Ivan Duque Márquez. A missiva foi 
divulgada por ocasião do Dia Mundial do 
Ambiente, que este ano deveria ter ocorri-
do em Bogotá, mas é assinalado apenas de 
forma virtual por causa da pandemia de co-
vid-19. “Não podemos fingir-nos saudáveis 
num mundo doente. As feridas causadas à 
nossa Mãe Terra são feridas que também 
sangram em nós”, escreveu Francisco.
O Papa recorda ainda que “não podemos 

ficar calados diante desse clamor quando 
verificamos os custos muito altos da des-
truição e exploração do ecossistema. Não é 
hora de continuar a olhar para o outro lado, 
indiferentes aos sinais de um planeta que 
está a ser saqueado e violado, pela ganância 
pelo lucro e em nome – muitas vezes – do 
progresso”. “Está dentro de nós a possibi-
lidade de inverter a marcha e apostar num 
mundo melhor e mais saudável, deixando-o 
como um legado para as gerações futuras. 
Tudo depende de nós; se realmente quiser-
mos”, acrescentou Francisco.
A carta recorda as comemorações do quinto 
aniversário da Encíclica Laudato Si’, chama 
a “atenção para o grito que a Mãe Terra nos 
dá” e convida todos a participarem no ano 
especial de reflexão sobre esta encíclica, que 
decorre até maio de 2021.

4. O Papa Francisco pediu um reforço da 
educação e da cultura para a humanidade 
superar a crise gerada pelo coronavírus, que, 
na sua opinião, pode ser uma oportunidade 
de criar um futuro melhor. O Papa fez es-
tas reflexões numa mensagem enviada aos 
participantes num evento organizado pela 
Fundação Scholas Occurrentes, por ocasião 
do Dia Mundial do Ambiente.
Francisco disse que as crises são necessá-
rias à humanidade, porque sem elas estaria 
“enferma e adormecida”. Destacou que os 
momentos de dificuldade podem significar 
rutura e perigo, mas também oportunidade 
e abertura. O Papa sublinhou que Scholas 
é uma comunidade que educa e ajuda jo-
vens e adultos de todo o mundo a promover 
a cultura do encontro e do diálogo e citou 
três imagens: o filme italiano de Fellini ‘A 

Estrada da Vida’, o quadro de Caravaggio 
‘A Vocação de São Mateus’ e o romance de 
Dostoevski ‘O Idiota’. Francisco fez estas 
evocações para destacar três conceitos – a 
gratidão, o sentido e a beleza, necessários 
para que a humanidade acredite num futu-
ro melhor.
No encontro digital organizado por esta 
fundação, participaram nove primeiras da-
mas da América Latina e do Caribe, que 
leram diferentes passagens da encíclica 
Laudato Si’ sobre o cuidado com o meio 
ambiente.
Scholas Occurrentes é uma Organização 
Internacional de Direito Pontifício presen-
te em 190 países, incluindo Portugal, mais 
concretamente em Cascais, e que integra 
mais de 400 mil centros educativos.

5. ‘O vídeo do Papa’, neste mês de junho, 
tem como intenção especial os que sofrem e 
os que passam por todos os tipos de dificul-
dades. Francisco deseja que “encontrem ca-
minhos de vida, deixando-se tocar pelo Co-
ração de Jesus”. Em tempos de pandemia, 
o Papa recorda que este “caminho cheio de 
compaixão, transforma a vida das pessoas e 
aproxima-as do Coração de Cristo, que nos 
acolhe a todos na revolução da ternura”.
Esta é uma iniciativa da Rede Mundial de 
Oração do Papa que, neste mês de junho, 
vai ao encontro da tradicional devoção ao 
Coração de Jesus. Esta tradição tem por 
base as revelações a Santa Margarida Ma-
ria Alacoque no século XVII e no posterior 
culto ao Sagrado Coração no século XIX. A 
devoção surgiu reforçada com as revelações 
da Divina Misericórdia, a Santa Faustina 
Kowalska no início do século XX.

1. 2. 4.

5.

3. 

O Papa Francisco pediu prudência, para conter o coronavírus. Na semana em que se uniu a estrelas do desporto para 
promover um leilão solidário, o Papa enviou uma carta ao Presidente da Colômbia, pelo Dia Mundial do Ambiente,  
defendeu a educação e a cultura para superar a crise e anunciou as intenções de oração para este mês de junho.

“Não cantem vitória, cumpram as normas”, apela o Papa
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pelos habitantes da região. São crianças 
e adultos que se preparam para o baptis-
mo e a primeira comunhão.

Desafio maior
O Padre Totet é uma espécie de guardião 
de um tesouro que parece escondido no 
meio da selva. A igreja do rio surpreen-
de sempre os que se deslocam por ali nas 
compridas jangadas tão comuns no Cam-
boja. É estranho, no meio da densa vege-
tação, escutar o chilrear das crianças que 
andam na catequese ou os rumores de 
orações quando a comunidade se junta 
para a missa. Para o Padre Totet, o desafio 
maior é responder à fé crescente das co-
munidades que vivem do rio e que moram 
nas suas margens. São pessoas com vidas 
empobrecidas, austeras, habituadas apenas 
ao essencial. Mas são pessoas que desco-
briram, ao longo dos tempos, a riqueza da 

fé. E o Padre Totet sabe que não pode de-
siludi-las. A existência ali, naquele serpen-
tear de rios, de uma comunidade católica 
num país marcado por uma perseguição 
religiosa tão feroz como o Camboja é, já 
de si, quase um milagre.

Memória de insultos
A comunidade do Padre Totet divide-se 
essencialmente por duas igrejas. A do rio, 
que se equilibra docemente no rumor das 
águas, e a outra, meio encravada na densa 
vegetação, que foi fundada por um missio-
nário francês no século XIX. Os tempos 
de violência do regime comunista e depois 
também a guerra entre Camboja e Vietna-
me deixaram marcas. E feridas. A própria 
igreja, nas suas paredes ainda esburacadas, 
testemunha esse tempo de violência, dor 
e morte. As paredes têm buracos de balas. 
Imensos buracos de balas. Mas resistiu e 

A Igreja foi construída no século XIX. 
As suas paredes, ainda com marcas de 
feridas de balas, são o testemunho silen-
cioso dos tempos cruéis que se abateram 
sobre o Camboja durante o regime co-
munista do Kmer Vermelho e da guerra 
com o Vietname. Foram tempos inuma-
nos de violência e de perseguição. Fo-
ram tempos em que a comunidade ca-
tólica foi praticamente dizimada. Entre 
1975 até ao final da década de noventa, 
as religiões foram proibidas e rezar em 
público tornou-se uma ousadia prati-
camente impossível. Nessas décadas de 
penumbra e sofrimento, os cristãos fo-
ram duramente atingidos. As poucas 
igrejas que existiam foram destruídas ou 
profanadas. O Padre Totet Banaynaz é 
simpático. O seu sorriso carinhoso tem 
ajudado muitas pessoas a descobrir Deus 
pelas terras do Camboja. Não é fácil ser 
sacerdote num país onde a comunidade 
católica é extremamente reduzida. Mas 
não é a falta de fiéis que o faz esmorecer. 
Pelo contrário.

A única católica
A história do país, desde esses anos trá-
gicos em que o Camboja ficou man-
chado de sangue, prova que é sempre 
possível renascer apesar dos holocaus-
tos. Sempre que sente desânimo peran-
te alguma contrariedade, o Padre Totet 
lembra o exemplo de uma das suas pa-
roquianas, uma mulher já idosa que du-
rante cerca de 15 anos foi a única cató-
lica em Prek-Toal, uma localidade que 
não é mais do que um conjunto de ca-
sas construídas sobre jangadas de bam-
bu na foz do rio que corre de Battam-
bang até ao lago TonleSap: “Não havia 
padre nem comunidade cristã”, explica 
Totet Banaynaz. Mas isso não a impe-
dia de, todos os anos, pelo Natal, jun-
tar vizinhos e amigos e comemorar o 
nascimento de Jesus. Hoje, há por ali, 
na margem do rio, uma igreja flutuante 
assente também sobre jangadas de bam-
bu. Esta igreja que oscila ao sabor do rio 
tem vindo a ser cada vez mais procurada 

é hoje um símbolo da presença cristã na-
quela região da Indochina. O Padre Totet 
quer recuperar a igreja, devolvê-la ao so-
nho inicial do missionário francês que a 
fez erguer do nada no ano de 1881. Recu-
perar a igreja será um sinal de triunfo pe-
rante a memória dos insultos a que esteve 
sujeita durante o regime sanguinário de 
Pol Pot. Diz o padre: “Durante esse tem-
po, esta igreja tornou-se um lugar muito 
secular, sem respeito”. E recorda como na 
ânsia da perseguição aos cristãos, o templo 
foi profanado. “A Igreja foi estábulo para 
vacas e mais tarde fábrica de descasque de 
arroz. Todos os sinais de santidade tinham 
desaparecido. Mas as pessoas têm boa me-
mória.”

Receber alguma coisa...
As pessoas têm boa memória, mas são 
muito pobres. “A nossa colecta diária é de 
cerca de 3 euros”, explica o padre. E acres-
centa que os três euros representam, em 
toda a sua pobreza, muita generosidade. 
Recuperar a igreja significa ter de envolver 
pessoas de fora. A comunidade local não 
tem recursos para tanto. “Dependemos 
sempre de pessoas de fora que queiram 
ser missionárias connosco… Eu trato os 
benfeitores que nos apoiam como parcei-
ros missionários”, diz o sacerdote. “Temos 
sempre algo para lhes dar: o exemplo da 
nossa vida, a nossa simplicidade e o nosso 
sofrimento.” E o exemplo de fé que cresce 
de dia para dia. Agora, na aldeia da igre-
ja que ainda tem marcas de balas nas pa-
redes, há já setenta baptizados. São como 
que uma semente que tem vindo a crescer 
em terra fértil. Recuperar a igreja é o so-
nho do Padre Totet. Ele pede-nos ajuda. 
“Digo sempre às pessoas de cá: ninguém é 
tão pobre que não tenha nada para dar. E 
ninguém é tão rico que não possa receber 
alguma coisa.”

texto por Paulo Aido,
Fundação Ajuda à Igreja que Sofre

No Camboja, os cristãos precisam de ajuda depois de anos de perseguição 

Renascer do holocausto
A igreja do Padre Totet Banaynaz é um memorial dos anos de violência e barbárie que se abateram 
sobre o Camboja. As paredes esburacadas de balas são a legenda desses tempos em que os cristãos 
foram duramente perseguidos. A comunidade quase foi dizimada e só agora está a renascer. Mas 
são ainda muito poucos e muito pobres. Por isso, o Padre Totet pede-nos ajuda. 

www.fundacao-ais.pt | 217 544 000

  

  

  O Padre Totet é o guardião de um 
tesouro escondido no Camboja.

No Camboja, os cristãos precisam de ajuda depois de anos de perseguição.

A Igreja foi estábulo e fábrica 
de descasque de arroz. 
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Santo António: 
Um Santo Popular
O livro ‘Santo António: Um Santo Popu-
lar’, da autoria do professor e investigador 
José de Carvalho, é inteiramente dedicado 
ao mais conhecido santo português: Santo 
António. “Aqui conhecerá toda a história 
e curiosidades sobre Fernando Martins 
de Bulhões, do seu nascimento à sua mor-
te, qual a sua herança, e de que forma esta 
chegou aos dias de hoje”, salienta a sinopse.
Com prefácio de frei Henrique Pinto 
Rema, Franciscano, “considerado o maior 
especialista mundial da vida e obra de San-
to António”, esta obra publicada pela Farol, 
uma chancela da 20|20 Editora, inclui 
também diversas orações e a tradução 
da Carta Apostólica do Papa Pio XII na 
qual lhe é conferido o título de Doutor 
da Igreja. “Esta é uma obra essencial para 
melhor conhecer o homem e o santo que, 
tendo vindo ao mundo em Lisboa no sé-
culo XII, tem hoje devotos um pouco por 
todo o globo. Inclui 30 orações e respon-
sos e 16 páginas com imagens de Santos 
e Igrejas que celebram Santo António”, 
acrescenta a nota.
Informações: www.faroleditora.pt

À PROCURA DA PALAVRA

DOMINGO XI COMUM
“Depois chamou a Si os seus doze discípulos
e deu-lhes poder de expulsar os espíritos impuros
e de curar todas as doenças e enfermidades.”
Mt 10, 1

Chamados 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 | CN - Cantoral Nacional para 
a Liturgia, Secretariado Nacional de Liturgia – Serviço Nacional de Música Sacra, Fátima 2019. | OC - Carlos Silva, Orar Cantando, Secretariado Nacional de Liturgia | SR - Manuel Luís, Salmos Responsoriais 

 

1 https://ocantonaliturgia.blogspot.com/2017/06/o-senhor-e-forca-do-seu-povo.html  | 2 http://cantarliturgico.blogspot.pt/2016/03/partitura-em-vos-senhor-eu-pus-minha.html | 3 ou Az. Oliveira, CEC II 58 

DEPARTAMENTO 
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SUGESTÃO CULTURAL

Há no acto de chamar alguém um cer-
to sabor a criação. Como se do nada e 
do silêncio aquela voz fizesse surgisse 
algo novo. Não se trata apenas de dizer 
um nome mas de convocar uma pessoa. 
Não guardamos a memória dos primeiros 
tempos em que, por boas e menos boas 
razões, éramos convocados pela voz da 
mãe, do pai e de muitos outros? E por 
tantos outros momentos em que o nosso 
nome foi dito com o sabor de um sorteio 
da lotaria ou a ternura de uma vida que 
nos deseja? 
Percorremos os textos da Bíblia e mara-
vilhamo-nos com o Deus que chama. É 
criador chamando à vida e tudo faz com 
a sua palavra; convoca-nos para o diálo-
go e procura-nos quando fazemos o mal 
e nos escondemos; é íntimo de homens 
e mulheres que responsabiliza por todos; 
chama-nos porque nada quer fazer na 
criação sem nós. A sua omnipotência não 
é, sobretudo, a da força e do domínio, é a 
de amar, e todo o amor convoca à partici-
pação, ao gosto de “fazer juntos” à alegria 

de dizermos “nós” e não só “eu”. Imagi-
no as vezes que Maria e José chamaram: 
“Jesus”, e Ele a acorrer aos seus apelos. 
Encantam-me aqueles que, assim nos 
contam os evangelhos, O chamaram, do 
cego de Jericó ao “bom” ladrão da cruz. 
Mas revejo-me ainda mais naqueles que 
Jesus chamou pelo nome e a alguns até 
o mudou: Pedro, Zaqueu, Marta e Maria, 
Lázaro. Todo o nome na boca de Jesus 
tem a força de uma recriação.
Não é por acaso, que no diálogo com os 
pais que pedem o baptismo para um filho 
seu, começa-se por perguntar o seu nome. 
O nome é uma identidade, um imenso 
universo de qualidades únicas e possibili-
dades extraordinárias. É uma porta, para 
algo maior do que a simples junção de le-
tras e sons. Deus, que nos conhece para lá 
de qualquer nome, está sempre a chamar-
-nos. Não no sentido pobre com que se 
diz na liturgia das exéquias: “Deus cha-
mou a Si o nosso irmão..., a nossa irmã...”. 
Pois, quantas vezes fica a impressão que 
alguém expressava assim: “Chamou, mas 

não devia ter ainda chamado, porque nos 
faz muita falta!” O que nos falta é enten-
der cada dia como chamamento à vida 
mais plena que só em Deus encontra foz.
Que maravilha seria perceber o chama-
mento de Deus como a resposta àquele 
que Lhe fazemos, com tantos outros no-
mes. A sede da Boa notícia, da libertação 
do mal, da cura e da felicidade ao alcance 
do coração.  Não resisto ao poema de So-
phia: “Chamo-Te porque tudo está ainda 
no princípio / E suportar é o tempo mais 
comprido. // Peço-Te que venhas e me dês 
a liberdade, / Que um só dos teus olhares 
me purifique e acabe. // Há muitas coisas 
que eu quero ver. // Peço-Te que sejas o 
presente. / Peço-Te que inundes tudo. / E 
que o teu reino antes do tempo venha. / E 
se derrame sobre a Terra / Em primavera 
feroz precipitado.” É possível acreditar que 
o chamamento de Jesus, a investidura de 
apóstolos para todos os que O conhecem, 
a missão de graça a toda a parte, é tam-
bém resposta ao apelo a Deus que a sede 
humana não pode calar?

DOMINGO XII DO TEMPO COMUM – A (21 DE JUNHO) 

CÂNTICO

O Senhor é a força do seu povo 

Salvai, Senhor, o vosso povo 

Em Vós, Senhor, eu pus a minha esperança 

Estai comigo, Senhor 

Eu sou o bom Pastor 

O Cordeiro de Deus é o nosso pastor 

Eu confio, Senhor – Cantarei ao Senhor 

Cantai comigo 
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F. Silva 

J. Santos 

M. Silva 

M. Luís 

C. Silva 

 C. Silva 

M. Luís 

H. Faria 
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2 

SR 270 

CN 449 

CEC II 121 3 

CN 286 

CN 279 

FONTEUSO LITÚRGICO 

Entrada 

Entrada 

Ofertório 

Apresentação dos Dons 

Comunhão  

Comunhão 

Pós Comunhão 

Final / Pós comunhão 
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Tweets da Semana

Papa Francisco @Pontifex_pt

“Em muitos países a #Covid19 ainda está 
a provocar muitas vítimas. Desejo expres-
sar a minha proximidade a essas popula-
ções, aos doentes e a seus familiares, e a 
todos aqueles que cuidam deles. 
#RezemosJuntos”

7 de junho

“A festa da #SantíssimaTrindade convida 
a deixarmo-nos fascinar pela beleza de 
Deus; beleza, bondade e verdade inesgo-
táveis. Mas também humilde, próxima, que 
se fez carne para entrar na nossa história, 
para que todo o homem e mulher possam 
encontrá-la e ter a vida eterna.”

7 de junho

“Tudo está inter-relacionado: o cuidado 
autêntico da nossa própria vida e das nos-
sas relações com a natureza é inseparável 
da fraternidade, da justiça e da fidelidade 
aos outros. 
#LaudatoSi #WorldEnvironmentDay”

5 de junho

“Celebrar a Santíssima Trindade, celebrar 
esta verdade de Deus que nós aprende-
mos de Jesus Cristo, é percebermos o que 
havemos de ser uns para os outros, para 
vivermos no amor e para termos paz, e 
nestas presentes circunstâncias.”

7 de junho

“A realidade divina é essencialmente co-
munitária. E só a partir dela nos concluí-
mos como realidade humana, ultrapassan-
do a divisão, que é o pecado.”

4 de junho

D. Manuel Clemente @patriarcalisboa
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Editorial

A PANDEMIA DA IRRESPONSABILIDADE

P. Nuno Rosário Fernandes, diretor
p.nunorfernandes@patriarcado-lisboa.pt

estão a querer proteger; outros não 
entendem e ofendem e difamam 
padres, bispos, o Papa e a própria 
Igreja, porque são mais religiosos 
do que nós e consideram-se dou-
tores, vigilantes e protetores de 
uma Igreja que construíram nas 
suas mentes. Também por isso, são 
irresponsáveis, e até parece como 
os fariseus. 
É preciso saber aceitar o que a 
Igreja nos propõe lembrando que, 
em primeiro lugar, está a vida de 
cada um. E a Igreja defende sem-
pre a vida, de todos e de cada um. 
Por isso, lembro, sejamos capazes 
de viver em comunhão, sem criar e 
alimentar divisões, porque aquele 
que divide tem um nome: diabo. 

tar contra o racismo e xenofobia. 
Não está em causa o motivo, está 
em causa o modo de o fazer. En-
quanto escrevia este texto, dizia-
-me um médico: “Vamos ver como 
será daqui a duas semanas, ou até 
menos...”
A Igreja tem dado sinal e teste-
munho do modo como proceder 
para garantir a segurança dos fiéis, 
e estes poderem viver a sua vida 
sacramental com segurança. O dis-
tanciamento, a limitação de espaço 
nas igrejas, os cuidados higiénicos 
e sanitários ao desinfetar os es-
paços depois de cada celebração, 
e muito mais. Uns não entendem 
e ofendem voluntários que fazem 
acolhimento nas igrejas, porque os 

Sabem, partilho convosco um sen-
timento: estou a ficar cansado de 
tanta irresponsabilidade a que vou 
assistindo, todos os dias, no que 
diz respeito ao incumprimento de 
ordens e falta de cuidado na luta 
contra esta pandemia que nos está 
a afetar a todos. Queremos ou não 
queremos lutar contra a pandemia? 
O Papa Francisco tem dito que, para 
além da pandemia da covid-19, o 
mundo está a ser afetado pela pan-
demia da pobreza. Eu acrescento, 
ainda, que há uma outra pande-
mia: a da irresponsabilidade. Já 
não se trata de egoísmo, no que-
rer fazer o que bem se entende em 
meu favor e levar a vida de modo 
‘normal’, esquecendo todo o mun-
do que está a ser afetado, mas de 
verdadeira irresponsabilidade nas 
atitudes e comportamentos que 
colocam em jogo a minha vida e 
a dos outros. 
No passado sábado, assistimos a 
várias manifestações, com milha-
res de pessoas, como forma de lu-

“É preciso saber aceitar o que a Igreja nos 
propõe lembrando que, em primeiro lugar,  
está a vida de cada um. E a Igreja defende 
sempre a vida, de todos e de cada um.”


