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“Mensagem de Fátima recorda-nos que
precisamos uns dos outros”
Na peregrinação aniversária de julho das aparições de Nossa Senhora, o Bispo 
Auxiliar do Porto D. Vitorino Soares sublinhou que a mensagem de Fátima 
recorda “o desafio que a história e a humanidade tanto esquecem: precisamos 
uns dos outros”. “No meio desta pandemia, no meio das nossas incertezas, no 
meio dos nossos sofrimentos, no meio das nossas dificuldades laborais e eco-
nómicas, e no meio das nossas inseguranças e medos, Tu, Senhora de Fátima 
continuas a dizer-nos: O meu Imaculado Coração triunfará. O coração da Paz, 
do Bem, da Bondade triunfará. O coração do amor triunfará”, afirmou o prela-
do, na homilia da Missa, a 13 de julho, na esplanada do Santuário de Fátima.
Na noite de dia 12, após a Procissão das Velas, D. Vitorino Soares exortou os 
peregrinos a acolherem a Palavra de Deus. “Jesus lança a semente, espalha com 
paciência e com generosidade a sua Palavra, uma semente que pode dar frutos. 
Porém, por mais poderosa que seja essa Palavra, não atua automaticamente. Só 
poderá dar frutos se a acolhermos”, afirmou o Bispo Auxiliar do Porto.
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Programa ‘3 DICAS’  
abordou a Pastoral  
Juvenil em tempos  
de pandemia e a  
participação dos  
jovens na vida da  
Igreja. pág.06

‘3 DICAS’

“PANDEMIA MOSTRA  
JOVENS CATÓLICOS  
COMO PROTAGONISTAS”
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O diploma da catequese na gaveta

Igreja de Agualva foi dedi-
cada há 25 anos | pág.05

Federação pela Vida e 
Juristas Católicos manifes-
tam “oposição” à eutanásia 
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Papa “triste” com decisão 
da Turquia em transformar 
museu de Santa Sofia,  
uma antiga catedral,  
em mesquita | pág.09

CONSTRUTOR DE COMUNIDADE
Falecido aos 85 anos, o cónego João Rocha tem o seu nome ligado à construção das igrejas da Portela e de Santa 
Joana, Princesa, mas o seu legado vai além dos edifícios e mostra a “preocupação de construir a Igreja propria-
mente dita, a comunidade”, sublinhou D. Américo Aguiar, Bispo Auxiliar de Lisboa, na Missa exequial. pág.02
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Cónego João Rocha...
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Cónego João Rocha (1934-2020)

UMA VIDA DE “ENTREGA A SÉRIO!”
O cónego João Rocha faleceu no passado dia 6 de julho, aos 85 anos. Colegas, amigos e paroquianos 
recordam, ao Jornal VOZ DA VERDADE, o percurso do “gentleman” empreendedor que, apesar de ter 
impulsionado a construção de duas igrejas, “fez mais a Igreja das pessoas do que a dos tijolos”.
texto por Filipe Teixeira; fotos por Filipe Teixeira e arquivos das paróquias da Portela e de Santa Joana, Princesa

“Conheci-o no seminário, quando entrei. 
Ele já era teólogo, era do curso do senhor 
D. José Policarpo”, precisa, ao Jornal VOZ 
DA VERDADE, o cónego Janela, amigo 
do cónego João Rocha, com quem mante-
ve uma amizade de uma vida. “É um ami-
go que parte e que eu sinto falta”, assume 
este sacerdote, lembrado dos inúmeros mo-
mentos de convivência e de trabalho pasto-
ral que, juntos, desenvolveram e que passou 
por várias gerações. Enquanto pároco de 
São Nicolau, nos anos 70, o cónego Antó-
nio Janela teve como vigário o cónego João 
Rocha – enquanto este foi pároco de São 
Mamede – e lembra-se da importância de 
um grupo informal, composto por párocos 
daquela zona da cidade, que se foi juntan-
do, durante esse período, uma vez por mês, 
para jantar e para “acertar coisas práticas”, 
relacionadas com a gestão das paróquias. “E 

eu sou o último que ficou do grupo inicial. 
Foi um grupo que começou da necessidade 
de acertarmos coisas práticas, mas também 
foi desse grupo que nasceu a Capela das 
Amoreiras e, depois, a Capela do Colombo 
e também a Escola de Leigos. O João era 
um dos fundadores”, recorda o cónego Ja-
nela. “Era um gentleman, um homem que 
apreciava muito essa convivência e era, de 
facto, um bocado forte nas suas convicções, 
tendo sempre um sentido crítico das coisas, 
mas com uma perspetiva muito eclesial”, 
recorda este sacerdote.
No ano 2000, o cónego António Janela su-
cedeu ao cónego João Rocha como pároco 
da Portela, paróquia que tinha um templo 
dedicado há menos de dez anos. A passa-
gem de testemunho “foi a melhor possível”, 
lembra. “Éramos amigos! Eu sou muito 
diferente dele, mas nunca deixou de me 

sacerdócio, foi, sobretudo, a missão de páro-
co que lhe ocupou cerca de um terço da sua 
vida sacerdotal. Primeiro, em São Mamede, 
entre 1974 e 1986, onde referiu ter sido o 
introdutor, em Portugal, no ano de 1985, da 
valência de Apoio Domiciliário, entretan-
to replicada por todo o país. Depois, entre 
1986 e 2000, na Paróquia da Portela, onde 
encabeçou o projeto de construção da igre-
ja, sem descurar a animação pastoral e co-
munitária de uma nova comunidade.

“Uma vida desafiante”
Na Paróquia de Cristo-Rei da Porte-
la, o padre João Rocha “fez mais a Igreja 
das pessoas do que a dos tijolos”, destaca, 
ao Jornal VOZ DA VERDADE, o padre 
Carlos Silva, natural daquela paróquia, re-
cordando a “proximidade” do sacerdote que 
o desafiou a pensar em entregar a sua vida 
à Igreja. “Quando acabei o curso de Quí-
mica, com 24 anos, ele chamou-me e per-
guntou-me, na cara, se nunca tinha pensa-
do consagrar-me. A pergunta apanhou-me 
desprevenido porque estava farto de pensar 
nisso e não tinha tido coragem nenhuma 
para avançar”, revela o atual diretor do Ex-
ternato de Penafirme. “A resposta foi eva-
siva, mas ele percebeu e não se aborreceu 
nada com isso. Deve ter entendido que, 
por ali, havia, alguma confusão”, acrescen-
ta. Mais tarde, em 1996, por iniciativa do 
seu pároco, o então jovem Carlos Silva 
recebe um convite para uma atividade do 
Pré-Seminário e foi por aí que começou 
o acompanhamento vocacional, levando-o 
à entrada no seminário, no ano 2000. Era 
o terceiro rapaz daquela paróquia a entrar 
no seminário. “O padre João Rocha foi 
sempre alguém muito próximo no acom-
panhamento, muito atento às capacidades 
de cada um ir respondendo, sem insistir. A 
sua vida era uma entrega a sério! Não foi 
uma questão de história ou de um aconte-
cimento. Essa vida entregue foi desafiante 
para mim. Foi uma prova de que era possí-
vel e que era uma vida bonita”, recorda este 
sacerdote, hoje com 47 anos. 

Na busca pelas “pedras vivas”
A partir do ano de 1999, o cónego João 
Rocha recebeu outra missão, como páro-

chamar a atenção. Encontrei uma marca 
pastoral muito forte. Era um homem que 
tinha a sua abertura, o que tinha a dizer, 
dizia, mas não era pessoa que afastasse”, 
sublinha este amigo, salientando também 
o trabalho “relevante” que o cónego João 
Rocha desenvolveu enquanto responsável 
do Secretariado das Novas Igrejas (1970-
1988) e do Secretariado do Ensino Parti-
cular Diocesano (1971-1978).

Ao serviço
Após a ordenação sacerdotal, em 1969, o 
cónego João Rocha foi, durante onze anos, 
fâmulo [colaborador próximo] do então 
Cardeal-Patriarca, D. Manuel Gonçalves 
Cerejeira, e desempenhou também outras 
funções na Cúria diocesana, inclusive com 
o seu antigo colega de curso D. José Poli-
carpo. No entanto, durante os 59 anos de 

  Cónego João Rocha, junto das obras  
de construção da igreja da Portela
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co de Santa Joana, Princesa. Em comum 
com a paróquia anterior: a construção de 
uma igreja. No entanto, e mais uma vez, o 
foco da sua ação não foi apenas a preocu-
pação com o betão, mas o cuidado com as 
“pedras vivas”. “Ele mexeu muito a nível 
pastoral”, refere ao Jornal VOZ DA VER-
DADE Paula Borges, uma paroquiana 
de Santa Joana, Princesa, que conheceu o 
sacerdote quando este chegou à paróquia. 
“Não havia grupos de catequeses... Eu, o 
meu marido e o padre João Rocha andá-
mos à procura dos contactos dos miúdos 
que tivessem cá andado na catequese para 
chamá-los novamente”, recorda. Paula 
lembra que, em 1999, aquela era uma pa-
róquia “muito envelhecida” e que funcio-
nava numa pequena capela, numa escola. 
“Como bom gestor que era, o padre João 
Rocha desdobrou-se em negociações 
para a construção da igreja”, salienta esta 
paroquiana, destacando o cuidado do sa-
cerdote em prever que a construção do 
complexo paroquial libertasse também a 
paróquia de outros encargos, através da 
concessão do equipamento social e outras 
formas de exploração.
A presença no acompanhamento das fa-
mílias também se fez notar por parte do 
cónego João Rocha. Paula Borges teste-
munha isso, recordando o facto de este sa-
cerdote ter casado as suas duas filhas. “Ele 
tentou puxar imenso pelas famílias. Eu e o 
meu marido éramos dos casais mais novos 
e ajudámo-lo a ir buscar outras famílias. 
Tocou a muitos nesta paróquia e percebia 
perfeitamente quando alguém estava mais 
em baixo e precisava de apoio”, assegura 
Paula, que lembra a “capacidade de ini-
ciativa” do sacerdote para a realização de 
atividades. “Ele tinha imensa iniciativa e 
isso ficou demonstrado nas atividades que 
organizou durante o ICNE [Congresso 
Internacional para a Nova Evangelização, 
que decorreu em Lisboa, em 2005]”.

UM “CONSTRUTOR QUE FOI PARA ALÉM DO CIMENTO”

Na Missa exequial do cónego João Rocha, o Bispo Auxiliar de Lis-
boa D. Américo Aguiar agradeceu a “vida tão rica” do sacerdote 
apontado como um “construtor que foi para além do cimento”, 
numa referência aos projetos de construção das igrejas de Santa 
Joana, Princesa e da Portela, de que o sacerdote, agora falecido, 
foi responsável. “Para além de construir o edifício também teve 
a preocupação de construir a Igreja propriamente dita, a comuni-
dade”, sublinhou.
Na homilia da celebração que decorreu no passado dia 8 de julho, 
na Igreja de Cristo-Rei da Portela, D. Américo Aguiar referiu os 
quase 60 anos de caminhada sacerdotal do cónego João Rocha e 
deu-os como exemplo para superar os desafios que se colocam a 
cada geração. “Sessenta anos… vemos que a vida mudou, vimos 
como este sacerdote – e outros que aqui estão – já viveram mo-
mentos tão diferenciados da própria Igreja, da própria sociedade, 

daquilo que são os desafios colocados às pessoas, instituições, 
mesmo hoje, quando estamos aqui todos ´mascarados´ por es-
tarmos a responder a um tempo que não imaginávamos viver e 
que nos é colocado como um desafio. Queremos dar graças a 
Deus por este nosso irmão, por tudo o que significou agarrar os 
desafios que foram sendo colocados pelos sucessivos Cardeais-
-Patriarcas de Lisboa. A todos eles foi correspondendo com o seu 
‘sim’. Em todas as áreas onde serviu, em tudo o que teve a sua 
presença, os testemunhos são positivos”, realçou o Bispo Auxi-
liar de Lisboa, pedindo a intercessão do sacerdote junto de Deus, 
para que “continue a construir a Igreja e, principalmente, que se 
dedique à área vocacional”. “Que ele possa, junto de Deus, aju-
dar-nos a espalhar a semente da vocação, por esta nossa Igreja, 
por este país, porque a messe é grande e os trabalhadores são 
poucos”, desejou D. Américo Aguiar.

  D. Américo Aguiar, Bispo Auxiliar de Lisboa, presidiu à celebração 
exequial do cónego João Rocha, na igreja da Portela
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párocos, catequistas, etc. – deve também 
orientar os futuros esposos, para que o seu 
discernimento não seja viciado pela pai-
xão, nem pela compaixão.
Casar por amor? Com certeza, mas o amor 
não é só paixão, nem compaixão. O casa-
mento é um compromisso para a vida in-
teira, no comum empenho por realizar uma 
das mais difíceis e belas aventuras: criar uma 
família verdadeiramente cristã. 
Pais, párocos, catequistas e monitores de 
equipes de jovens devem ajudar os cristãos 
no processo do seu discernimento matri-
monial, para que o seu matrimónio seja um 
casamento no amor que o próprio Deus 
é. Só assim serão capazes de fundar uma 
união una e indissolúvel, porque só a cari-
dade, como ensina São Paulo, “tudo des-
culpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta” 
(1Cor 13, 7).

Benjamim Disraeli, o famoso primeiro-
-ministro da Rainha Vitória, dizia que era 
capaz de fazer muitas asneiras, mas ha-
via uma que nunca faria: casar por amor.  
Acrescentava, em modo de justificação, que 
todos os seus amigos que tinham casado 
por amor estavam divorciados, ou batiam 
nas suas mulheres.
Não é verdade que se deva casar sem amor, 
porque é o afecto que deve determinar a 
vontade no sentido desta se comprometer 
para sempre. Só o amor, que tende à união 
fiel de um homem e uma mulher, em or-
dem à constituição de uma família, pode 
ser, propriamente, conjugal. Para que o 
seja, de facto et de iure, é necessário que esse 
amor determine a vontade de ambos. O 
consentimento, uma vez expresso, de forma 
consciente e livre, é irrevogável. Assim é, 
com efeito, o casamento uno e indissolúvel, 
como é o casamento católico ou, também, 
o casamento natural.
Dois vícios, entre outros, podem afectar o 
consentimento dos contraentes: a paixão 
e a compaixão. 

No primeiro caso, mais comum entre o 
público masculino, a emergência de uma 
grande atracção sentimental pode levar à 
deficiente formação da vontade. Imagine-
-se, por exemplo, um jovem que se apai-
xona loucamente por uma bonita actriz, 
cuja lendária beleza o seduz de tal forma 
que entende desnecessários quaisquer es-
clarecimentos adicionais.  Assim sendo, 
desvaloriza o pensamento, os valores, as 
convicções e projectos da pessoa a que se 
quer unir para sempre. Talvez até evite in-
vestigar o que se possa opor a essa união, 
para não admitir o que lhe seria insupor-
tável: renunciar a essa paixão. Mas, se ig-
nora quase tudo sobre a pessoa com quem 
se vai unir, para sempre, um tal casamento 
tende, necessariamente, ao fracasso.
O casamento por compaixão não é menos 
perigoso. É mais frequente nas jovens, cujo 
instinto maternal, por vezes, se confun-
de com o afecto matrimonial. É o caso da 
rapariga que, cheia de pena por um amigo 
incapaz de estudar, ou de trabalhar, se dedi-
ca com imensa generosidade à sua promo-

ção. Não só se empenha em levá-lo avante 
na sua vida académica e profissional, como 
também passa a ser o seu indefectível apoio 
sentimental. Entrega-se tanto ao desvalido 
que chega a confundir a sua meritória com-
paixão com o verdadeiro amor matrimo-
nial. Daí à concretização do casamento há 
apenas um pequeno passo, que parece até 
moralmente justificado, na medida em que 
assim o requer a realização do dito rapaz, 
para quem aquela companhia feminina é já 
insubstituível. 
O resultado não poderia ser mais desastro-
so: depois de casados descobre, afinal, que 
o seu marido não é, como era suposto, al-
guém com quem pode fazer equipa para le-
var avante uma família, mas alguém que vai 
estar sempre dependente dos seus cuidados, 
dada a sua própria incapacidade, não só para 
gerir a sua vida, mas também para realizar o 
ambicioso e exigente projecto de criar uma 
família cristã.
À Igreja compete a delicada missão de 
ajudar os jovens na sua mais importante 
decisão: a da concretização da sua voca-
ção cristã, que tanto pode ser para a vir-
gindade ou o celibato pelo reino dos Céus, 
como para o matrimónio. Feita a opção 
pela vida matrimonial, a Igreja – tanto do-
méstica como universal, através dos pais, 

Amigo da família, sempre o conheci, e lem-
bro bem os tempos em que se formou no 
Seminário dos Olivais, num momento de 
muitas esperanças. Eram os ventos concilia-
res que se anunciavam, na decisão proféti-
ca do Papa S. João XXIII. Era um tempo 
de leituras e reflexões. O Espírito soprava 
onde queria, ouvíamos a sua voz, mas não 
sabíamos de onde vinha… Sentíamos a 
força dos sinais dos tempos, mas também 
sentíamos as suas resistências. Abriam-se 
horizontes de esperança, mas não podería-
mos esquecer os riscos e as provações. A 
Igreja estava em movimento, para todos. E 
um jovem como o então Padre João Rocha 
trazia sinais de mudança. No desporto e na 
cultura encontrámo-nos no Centro Des-
portivo Católico. Havia que compreender 
o mundo. Estava em causa o podermos ser 
fermento na massa. E nesse período, ainda 
antes de 1974, houve uma fecunda reflexão 
sobre a renovação litúrgica, sobre a arte reli-
giosa, sobre as responsabilidades pastorais e 
sobre o método sinodal, mas também sobre 
a preparação da democracia que aí vinha. 
Foi quem nos casou, quem acompanhou a 

preparação teológica, quem batizou os nos-
sos filhos, quem acompanhou uma família 
cristã com raízes antigas, aberta aos sinais 
dos tempos, à liberdade e à diversidade. No 
dia do nosso casamento ofereceu-nos alguns 
textos fundamentais de alguém que viría-
mos a ter como bom amigo, o Padre José 
da Cruz Policarpo. Quanto à renovação da 
Arte Religiosa, o Cónego João Rocha foi 
entre 1970 a 1988 diretor adjunto do Secre-
tariado das Novas Igrejas, e esse foi tema de 
belas conversas – que recordo hoje ao visitar 
a Igreja da Portela (cuja construção dirigiu) 
ou na memória de outros amigos que nos 
deixaram já, como os arquitetos Diogo Lino 
Pimentel e João de Almeida. Ainda muito 
jovens, cedo presenciámos animados de-
bates perante a serenidade determinada do 
Padre João. Sentíamos a abertura de espírito 
– líamos Maritain e Mounier, mas também 
Chesterton, Bernanos, Mauriac e Graham 
Greene. E depois seguimos o percurso paro-
quial em S. Mamede (onde encontrávamos 
outro amigo próximo, o Cónego Samuel 
Rodrigues), Mercês, Santos-o-Velho, Santa 
Catarina, Portela e Santa Joana Princesa, 

deixando nestes últimos dois casos a marca 
da construção.
No dia em que nos deixou, lembrei os 25 
anos da morte do Padre Yves Congar, O.P. 
e senti a memória de muitos dos ensina-
mentos comuns nestes tempos de mudança. 
Lembro o diagnóstico que o dominicano 
fez perante a indiferença religiosa: a uma 
religião sem mundo, sucedeu um mundo 
sem religião. Também para o Cónego João 
Rocha haveria que compreendê-lo e saber 
tirar consequências, perante o risco de uma 
perigosa indiferença que gera irracionalida-
de e esquecimento da humanidade. Afinal, 
o que nos será perguntado no julgamento 
final? Não sobre os gestos mundanos que 
fizemos, ou sobre as aparências e ilusões, 
mas sobre o que fomos capazes de fazer em 
resposta a quem precisou de nós. Um dia o 
Padre Congar disse: “Estou impressionado e 
feliz. As grandes causas que procurei servir 
chegaram ao Concílio Vaticano II: renova-
ção da Eclesiologia, estudo da tradição e das 
tradições, reforma da Igreja, ecumenismo, 
laicado, missão e ministérios”. De facto, o 
regresso às fontes bíblicas, patrísticas e me-
dievais permite considerar as questões teo-
lógicas e eclesiais na sua essência e dentro da 
tradição mais antiga e fecunda – percebendo 
que o sábado foi feito para as pessoas e não 
as pessoas para o sábado. Quantas vezes o 

Cónego João Rocha nos pedia, por isso, para 
voltarmos a ler e a seguir os Atos dos Após-
tolos na busca da pureza das origens. 
Infelizmente, persiste a indiferença e a fa-
cilidade relativamente à tradição teológica 
e aos fundamentos litúrgicos. E o Cónego 
João Rocha foi sempre humana e pedagogi-
camente claro nesse domínio. Ecumenismo 
não pode confundir-se com sincretismo re-
ligioso, diálogo religioso pressupõe conheci-
mento essencial e complexo. O exemplo é a 
marca fundamental do amor cristão. Como 
assegurar que a teologia esteja ao serviço do 
povo de Deus? E eis como as constituições 
conciliares “Lumen Gentium” e “Gaudium 
et Spes” têm de estar em ligação estreita. E 
que é a Igreja serva e pobre senão a Igreja 
das Bem-Aventuranças? Por isso absoluti-
zar qualquer realidade contingente é negar 
a compreensão de Deus, o exemplo de Jesus 
Cristo e a eminente dignidade da pessoa hu-
mana. Vou reler os Atos dos Apóstolos e lem-
brar-me de tanto que falámos, de tudo que 
significa um caminho de fé, esperança e amor.

P. Gonçalo Portocarrero de Almada 

Casamento por paixão e por compaixão

Guilherme d’Oliveira Martins

Cónego João Rocha...
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Santuário de Fátima lança réplica da escultura de São Francisco Marto 
Nova peça, com 17,5 cm e um peso de 45 gr, é “fiel à escultura oficial de São Francisco 
Marto”, da autoria da escultora Sílvia Patrício, e “a sua criação passa pela dignifica-
ção da representação escultórica dos Santos Pastorinhos de Fátima, aproximando e 
difundindo o seu carisma”, refere comunicado

Em duas opções
Disponível o Diretório
Litúrgico para 2021
O Secretariado Nacional de Liturgia (SNL) 
apresentou o Diretório Litúrgico para 2021. 
“Além da habitual encadernação (capa mole/
cosido), temos a opção com argolas (espiral 
em metal dupla)”, refere uma nota. Ambos 
os livros são “para a celebração eucarística e 
o Ofício Divino, com os próprios de Portu-
gal e Cabo Verde” e contêm “a informação 
completa a nível nacional e para cada Dio-
cese, Congregação ou Instituto Religioso”.
O SNL tem também disponível “a Agen-
da Diretório Litúrgico para o ano de 2021, 
em capa dura, com oferta do Plano Litúr-
gico 2021”. 
Informações: 
249533327 ou https://livros.liturgia.pt

A Federação Portuguesa pela Vida (FPV) considera que “não existe 
lei boa para a eutanásia” e manifestou-o no Parlamento, onde foi 
ouvida a propósito da despenalização da morte a pedido.

“Eutanásia é estrada para a destruição
do Homem e da Sociedade”

Em comunicado, no dia 9 de julho, a FPV 
afirma que “uma Lei da Eutanásia é uma lei 
anti-ordenamento jurídico”. “O único di-
reito constitucional objetivado é o Direito à 
Vida. Todos os outros direitos são subjetivos. 
Não existe lei boa para a Eutanásia”, asse-
gura. “As propostas incluídas nos projetos de 
lei dos respetivos partidos constituem uma 
estrada para a destruição do Homem e da 
Sociedade. Legalizar o homicídio a pedido é 
dar poder a alguns para matar outros com a 
cobertura da lei e é entregar ao Estado o po-
der de matar alguns seres humanos, doentes 
e carenciados”, acrescenta. Segundo a Fede-
ração Portuguesa pela Vida, quando a vida 
humana deixa de ser protegida totalmente 
torna-se “relativa e disponível”, traduzindo 
uma “visão utilitarista da vida”.
fotos por Federação Portuguesa pela Vida

JURISTAS CATÓLICOS MANIFESTAM  
“OPOSIÇÃO” À EUTANÁSIA
A Associação dos Juristas Católicos foi também ouvida na Assembleia da Repú-
blica, no dia 8 de julho, sobre os projetos de legalização da eutanásia, tendo rea-

firmado, em comunicado, “a sua posição de princípio de oposição a essa legalização, por ela quebrar 
dois alicerces fundamentais da nossa civilização e da nossa ordem jurídica: o da inviolabilidade da vida 
humana e o de que todas as vidas humanas sem exceção são merecedoras de proteção, nenhuma 
delas perde dignidade em qualquer das suas fases”.

Federação Portuguesa pela Vida

Novo subsídio
O acompanhamento
espiritual de doentes
O Secretariado Nacional de Liturgia, em 
articulação com as Capelanias hospitala-
res em Portugal, publicou um agrupado 
de subsídios litúrgicos, pastorais e espi-
rituais, que teve recolha e organização 
do padre Fernando Sampaio, diretor do 
Departamento da Pastoral da Saúde do 
Patriarcado de Lisboa. A obra visa facilitar 
“a nobre missão quotidiana do Assistente 
espiritual nos hospitais e unidades de saú-
de em Portugal”, salienta a apresentação, 
escrita por D. José Cordeiro, presidente 
da Comissão Episcopal de Liturgia e Es-
piritualidade, sublinhando ainda que “o 
acompanhamento espiritual e a pastoral 
dos doentes são um ato da Igreja samari-
tana e artesã de misericórdia”.

Pessoas sem-abrigo
Pandemia não muda
meta de 2023
O gestor da Estratégia Nacional de Inte-
gração dos Sem-abrigo assumiu que, apesar 
da pandemia, se mantém o objetivo de 
deixar de ter pessoas em situação de sem-
-abrigo até ao ano de 2023. “Nós não temos 
de ter medo, pelo contrário, temos de ser 
ousados, colocar uma meta e responder por 
ela. Não tendo metas, o risco que corremos 
é normalizar a situação e a situação nunca 
pode ficar normalizada”, referiu Henrique 
Joaquim, na entrevista semanal conjunta à 
Renascença e Ecclesia. O antigo respon-
sável pela Comunidade Vida e Paz admite 
que é uma meta “ambiciosa”, mas considera 
que é também fundamental para sustentar 
a convicção de que “a situação sem-abrigo 
é uma situação reversível”.

Na celebração dos 25 anos de dedicação da Igreja 
de Nossa Senhora da Consolação de Agualva,  
o Bispo Auxiliar de Lisboa D. Joaquim Mendes  
lembrou a importância de os católicos irem à igreja.

Igreja de Agualva foi dedicada há 25 anos

“A igreja é o lugar por excelência do encontro
do Senhor connosco e de nós com Ele”

“A Igreja que somos, a comunidade que for-
mamos, está edificada sobre o alicerce da 
Palavra, da Eucaristia, do testemunho dos 
Apóstolos. Este espaço há 25 anos dedicado 
ao Senhor é o lugar por excelência do en-
contro do Senhor connosco e de nós com 
Ele; é o lugar por excelência da escuta da 
Palavra, onde se torna presente o aconteci-
mento de salvação da páscoa de Jesus, da sua 
paixão, morte e ressurreição, é o espaço onde 
nós nos edificamos como comunidade cris-
tã”, salientou o prelado, na Missa a que pre-
sidiu na manhã do passado Domingo, dia 12 
de julho, reforçando: “Embora seja verdade 
que Jesus se pode encontrar em qualquer lu-
gar, a sua casa, o lugar onde habita, é a Igre-
ja comunidade dos crentes, daqueles que o 
confessam como seu Senhor, a família dos 
seus discípulos, daqueles que partilham com 
Ele a vida e a missão”.
Nesta celebração, D. Joaquim Mendes agra-
deceu ainda a quem possibilitou a constru-

ção da igreja. “Agradecemos ao Senhor pe-
las irmãs e irmãos que tornaram possível a 
construção desta igreja – o seu empenho, o 
seu esforço e a sua contribuição são testemu-
nho da sua fé. E rezamos para que sempre 
que nos reunimos aqui nos sintamos famí-
lia de Deus, comunidade acolhedora, antes 
de mais do Senhor na Palavra e na Euca-
ristia, tornando-nos naquilo que comemos, 
tornando-nos corpo do Senhor, sinais e por-
tadores do seu amor no mundo”, terminou o 
Bispo Auxiliar, na celebração que assinalou 
também os 19 anos da elevação de Agualva-
-Cacém a cidade.
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‘3 DICAS’ - Juventude

“O que nos tem chegado, por parte das 
paróquias, é que os jovens tiveram um pa-
pel muito importante naquilo que foi, por 
um lado, o integrar inúmeras iniciativas de 
apoio a quem estava mais isolado, pessoas 
idosas que não podiam sair de casa – em 
que os jovens tomaram um papel de pro-
tagonistas na ajuda a estas pessoas –, e, por 
outro, nesta reabertura das celebrações da 
Eucaristia, muitas das equipas de acolhi-
mento são constituídas por jovens. Por-
tanto, jovens que se dispuseram, a nível 
paroquial, a ajudar para que fosse possível 
retomarmos as celebrações”, explicou o di-
retor do Serviço da Juventude de Lisboa, a 
propósito das atividades dos jovens católi-
cos durante a pandemia.
No programa ‘3 DICAS’, transmitido na 
noite da passada segunda-feira, 13 de ju-
lho, João Clemente sublinhou igualmente 
as “inúmeras atividades online” dos grupos 
de jovens, que decorreram na quarentena, 
como “as peregrinações, as catequeses, as 
reuniões de grupos de jovens”. Por parte do 
Serviço da Juventude, este responsável des-
tacou as “três propostas distintas de oração 
para os jovens” apresentadas neste tempo 
de pandemia. “Uma preparava a Páscoa, e 

foi lançada na Semana Santa; outra foi lan-
çada na semana que precedeu o 13 maio; 
e finalmente a caminhada espiritual até ao 
Pentecostes”, precisou.

Haver “sintonia” e ser “ponte”
A pandemia adiou por um ano a Jorna-
da Mundial da Juventude, que Lisboa vai 
agora receber em 2023. Questionado sobre 
a forma como a preparação para a jorna-
da tem mexido com a pastoral juvenil na 
diocese, o diretor do Serviço da Juventu-
de de Lisboa sublinhou o desejo de haver 
“sintonia”. “Há uma clara vontade de ha-
ver uma sintonia muito grande, como não 
podia deixar de ser, entre aquilo que são as 
propostas, sejam a nível paroquial, vicarial 
e dos movimentos, e o afinar de um ca-
minho conjunto de preparação para a Jor-
nada Mundial de Juventude”, manifestou. 
“É verdade que, nestes últimos meses, este 
contexto de pandemia fez com que muito 
daquilo que está a acontecer de prepara-
ção ficasse em ‘hibernação’, porque ha-
via outras prioridades”, acrescentou. Este 
responsável deu como exemplo a Jornada 
Diocesana da Juventude ( JDJ) – “que é, 
digamos assim, o maior encontro de jo-

pastoral alicerçado no que foi feito nos úl-
timos anos, a nível de atividades em si, seja 
a Vigília Ecuménica Jovem, os Conselhos 
Diocesanos de Pastoral Juvenil, a Jorna-
da Diocesana da Juventude, a Vigília de 
Pentecostes ou o Festival Diocesano. Por-
tanto, os grandes acontecimentos vinham 
dos anos anteriores. Por causa da pande-
mia, este programa teve de ser repensado, 
mas a nossa prioridade, agora que estamos 
a preparar o próximo ano pastoral, nes-
ta incerteza, é uma grande proximidade 
às realidades locais, às equipas vicariais 
e aos movimentos e institutos. Portanto, 
o conhecer a realidade”, evidenciou este 
responsável, manifestando ainda o desejo 
de o Serviço da Juventude de Lisboa ser 
“uma ponte” com “a proposta de prepara-
ção para a Jornada Mundial da Juventude, 
seja pelas catequeses, seja pela dinâmica 
de oração que será proposta”.

Passar testemunho aos jovens
Na Vigararia de Mafra, os grupos de jo-
vens procuraram manter alguma atividade, 
mesmo durante o confinamento. A garan-
tia foi deixada por Tiago Póvoa, da Equipa 
Vicarial de Jovens, durante o ‘3 DICAS’. 
“Dentro de cada grupo, as dinâmicas fo-
ram muito diferentes. Houve grupos que 
conseguiram rapidamente passar a reunir-
-se digitalmente e participar em iniciativas, 
outros ficaram num impasse até poderem 
arrancar, mas depois disso as coisas come-
çaram a ganhar a dinâmica possível”, par-
tilhou este jovem, referindo que, contudo, 
“não puderam manter” tudo o que estava 
previsto. “Em termos vicariais, tivemos a 
sorte de poder ter feito o nosso encontro 
vicarial de jovens no fim-de-semana em 
que estivemos em missão em Lisboa, mes-
mo antes de a pandemia ser decretada, e ví-
nhamos todos com um balão de oxigénio 
enorme para poder levar para as nossas pa-
róquias”, lembrou.
Tiago Póvoa recordou depois “uma ativi-
dade vicarial, a Semana da Caridade, onde 
todas as pastorais estariam envolvidas e em 
que os jovens tinham preparado uma noi-
te de testemunhos”. “Como a semana foi 
cancelada, não quisemos deixar de assina-

vens da nossa diocese” –, que ia ter lugar 
em março passado, em Queluz, e teve de 
ser cancelada, devido ao novo coronavírus. 
“Muito daquilo que tínhamos pensado e 
programado para a JDJ vinha já neste se-
guimento de preparação da Jornada Mun-
dial da Juventude. Este ano, tínhamos 
pensado uma jornada de dois dias, sábado 
e Domingo, em que os quatro pontos cha-
ve desta Jornada Diocesana da Juventude 
são também os marcos da Jornada Mun-
dial da Juventude: tínhamos o momento 
cultural, um momento festivo, a vigília de 
oração – que é um ponto alto da JMJ e, 
este ano, queríamos também, de alguma 
maneira, fazer essa experiência – e, na ma-
nhã de Domingo, toda a parte catequética, 
com workshop’s, o encontro com o senhor 
Patriarca e a Missa. Como tantas outras 
iniciativas, tivemos que cancelar a Jornada 
Diocesana da Juventude”, lamentou.
João Clemente foi nomeado diretor do 
Serviço da Juventude de Lisboa em julho 
do ano passado. “Neste primeiro ano, ti-
vemos de esperar para perceber que cami-
nho de preparação seria proposto a nível 
da estrutura da Jornada Mundial da Ju-
ventude. Contudo, fizemos um programa 

“JOVENS TÊM SIDO PROTAGONISTAS  
NESTA PANDEMIA”
Os jovens têm tido um papel de “protagonistas” nesta pandemia, na ajuda aos idosos e nas equipas 
de acolhimento das Eucaristias, considerou o diretor do Serviço da Juventude de Lisboa, João 
Clemente. Programa ‘3 DICAS’ foi dedicado à ‘Juventude’ e contou ainda com os testemunhos de 
jovens de uma equipa vicarial e de um movimento juvenil.
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Nesta emissão dedicada à Pas-
toral Juvenil, foi o diretor do 
Serviço da Juventude de Lisboa, 
João Clemente, quem deixou as 
três dicas, no final do programa 
em direto.

AS ‘3 DICAS’

lar esta iniciativa, criámos redes sociais e 
organizámos uma semana de testemunhos 
e, em cada dia, lançámos o testemunho de 
uma pessoa, ligado ao amor e à caridade. 
Dessa forma, cumprimos a nossa missão 
de passar testemunho aos jovens”, apon-
tou. Outra iniciativa vicarial na quarentena, 
destacada por este jovem, foi “a atribuição 
de uma semana a cada um dos grupos, de-
finindo um tema para cada dia e, todos os 
dias, os jovens receberam um testemunho, 
uma proposta de um filme, um jogo, uma 
missão ou uma partilha de um dos sacer-
dotes”. “Isto permitiu que todos os grupos 
pudessem participar, que fosse uma tarefa 
diária e que não ficássemos fechados nas 
redes sociais e nos encontros virtuais, mas 
que pudéssemos levar para as nossas vidas 
um desafio e uma missão que nos pudes-
se fortalecer”, explicou, garantindo que a 
Equipa Vicarial de Jovens da Vigararia de 
Mafra está “a tentar dar o passo seguinte, 
entre o virtual e o presencial”, para “não 
desfazer os laços” e para que “a fé não es-
moreça e se fortaleça ainda mais”. “Esta é 
a nossa realidade, temos que nos adaptar a 
ela e ainda assim viver a nossa fé. Quere-
mos que os jovens possam ter oportunida-
des de viver a fé”, desejou.
Sobre o envolvimento de jovens da vigara-
ria nas novas equipas de acolhimento das 
Missas, Tiago Póvoa referiu “ser ótimo”, 
porque permite “participar de forma ativa 
na paróquia”, mas “é um desafio”. “Por ou-
tro lado, também permite que quem vai à 
Eucaristia possa ser acolhido. É uma expe-
riência muito bonita e que dá vontade que 
não se perca, mesmo que a pandemia passe, 
porque poder chegar a uma celebração e ser 
recebido, mesmo que seja só com um ‘Bom 

dia’ ou um ato simbólico, é uma boa expe-
riência”, considerou.
Tiago Póvoa não escondeu que o confi-
namento mudou os hábitos de oração dos 
jovens. “Numa fase inicial, muitos de nós 
estranhámos esta ideia de assistir à Missa 
pela televisão – o que para nós não é uma 
situação habitual – e rezar no computador. 
Mas há bonitos testemunhos de jovens 
que aproveitaram esta quarentena como se 
fosse uma Quaresma e houve uns dias de 
longo deserto com frutos produtivos”, ga-
rantiu. Àqueles que “durante o tempo de 
maior isolamento ficaram ansiosos e receo-
sos”, o papel da Equipa Vicarial de Jovens 
da Vigararia de Mafra foi “tentar ajudá-
-los a sair confortavelmente, num caminho 
passo a passo”. “Queremos que os jovens 
estejam confortáveis e, com isso, possam 
também ajudar outros jovens a estarem 
também confortáveis, animados na fé e na 
sua vida em geral”, observou.

“Não faz sentido pararmos”
No início da pandemia, também o Mo-
vimento Juvenil Salesiano (MJS) sentiu, 
“mais ou menos, as mesmas dificuldades 
e oportunidades” de outros grupos de jo-
vens paroquiais. “Algumas atividades con-
seguimos realizá-las no formato online, 
recorrendo a estas plataformas, mas é bo-
nito ver como também este formato online 
possibilitou a construção de uma nova co-
munidade”, observou João Fialho, do MJS. 
No programa ‘3 DICAS’, este jovem, que 
é animador pastoral no colégio Salesiano 
de Lisboa, contou que, “numa atividade de 
quatro ou cinco dias, diariamente os jovens 
lá estavam para receber os conteúdos, para 
partilhar, para fazer os desafios, para rezar 

em conjunto, para estarem disponíveis para 
ouvir os outros e dar, ao longe, um pouco 
da sua ajuda”. “É engraçado como esta co-
munidade, de atividade em atividade, se foi 
formando, conseguindo-se solidificar du-
rante este tempo”, frisou.
Também o Dia Nacional do Movimento 
Juvenil Salesiano, em maio, em Fátima, e 
que recebe “algumas centenas de jovens 
vindos de todo o país, das escolas salesianas, 
das paróquias salesianas, dos centros juve-
nis, dos serviços sociais – de tudo aquilo 
onde está a pastoral juvenil salesiana – teve 
de ser rearranjada”, segundo João Fialho. 
“Passámos para um formato online, onde 
privilegiámos a questão dos testemunhos, 
dos jovens que se fazem próximos e dão 
a sua palavra a outros jovens, intercalando 
com pequenos momentos musicais e outras 
performances artísticas, e com a recitação 
do terço e a Eucaristia”, explicou.
O Acampamento Nacional do MJS – “uma 
atividade que é também um marco do mo-
vimento e que costuma reunir cerca de 300 
jovens, nesta última semana de julho” – este 
ano “também não se realizará nestes moldes 
e será substituída por uma atividade de ve-
rão MJS, utilizando as plataformas, mas não 
abusando delas”. “Percebemos que se che-
ga a uma fase em que é difícil conseguir a 
atenção e é contraproducente estar a propor 
muito tempo de plataforma online, muito 
tempo de ecrã, muito tempo ao computa-
dor, quando, se calhar, através de outras vias, 
lançando um desafio, propondo uma parti-
lha e, no final do dia, uma oração em con-
junto, conseguimos atingir o nosso objetivo 
e não cansar”, salientou este animador.
Em relação ao próximo ano pastoral, o 
Movimento Juvenil Salesiano está a “traba-

lhar sobre duas planificações”, com encon-
tros presenciais e online. “Não faz sentido 
fazermos uma pausa, não faz sentido pa-
rarmos, não faz sentido ficarmos de braços 
cruzados à espera que tudo se resolva e pôr 
também em pausa a nossa vida de comuni-
dade jovem dentro da Igreja”, garantiu.
Sobre a mobilização do movimento para 
apoiar os mais necessitados, neste tempo 
de pandemia, João Fialho destacou que “o 
MJS está presente nas várias regiões onde 
estão os Salesianos e as Salesianas também, 
as Filhas de Maria Auxiliadora”, e que es-
ses “grupos locais, embebidos deste espírito 
cristão, estão bastante inseridos na sua co-
munidade” e colocaram-se “ao dispor, não 
só nestas equipas de acolhimento nas paró-
quias, mas também na organização de ca-
bazes, na distribuição das refeições, no estar 
próximo daquelas pessoas do bairro que são 
mais idosas”. “Mesmo aqui, nos Salesianos 
de Lisboa, estão a ser distribuídas várias 
centenas de refeições por dia, em colabo-
ração com a Comunidade Vida e Paz, para 
fazer chegar, a quem está em situação de 
sem-abrigo, uma refeição quente, uma re-
feição digna que possa também aconchegar 
um pouco o coração e o estômago”, desta-
cou. Este animador considerou, por isso, 
que “os jovens tiveram uma abertura gran-
de para poderem também tomar algum lu-
gar de destaque, de protagonismo, na so-
ciedade”. “Faz todo sentido que o façam, 
levando também o carisma do nosso fun-
dador, São João Bosco, a cada pessoa que 
encontram no caminho. É uma experiência 
muito positiva e muito bonita”, partilhou 
João Fialho.

texto por Diogo Paiva Brandão

1.ª DICA: “A primeira dica não é dirigida aos jovens, mas àqueles que os acom-
panham: é muito importante que haja uma escuta consequente dos jovens, seja 
na vida paroquial, seja na vida da Igreja nas suas diversas formas. É importante 
a dica de escutar os jovens, mas que seja uma escuta consequente.”

2.ª DICA: “Esta sim, mais dirigida aos jovens: o exercício da comunhão na Igre-
ja. É muito interessante ver a riqueza de caminhos que há na Igreja, seja a nível 
dos movimentos, das paróquias, de todos os dons que a Igreja tem recebido. É 

um desafio grande a nível da comunhão.”

3.ª DICA: “Tem a ver com as duas dicas anteriores: como o Papa Francisco diz 
na exortação pós-sinodal ‘Cristo vive’, que os jovens, de facto, tenham prota-
gonismo na vida das comunidades, que tomem a dianteira. Não porque são o 
futuro, mas, como diz o Santo Padre, porque são o presente, hoje. Esta pande-
mia, se alguma coisa boa trouxe, é que os jovens, de facto, são protagonistas 
na vida da Igreja.”

      João Clemente Tiago Póvoa João Fialho
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A aprendizagem 
que é necessária
Apesar das dimensões e do impacto da 
mesma, podemos hoje dizer que estamos 
mais preparados para enfrentá-la. Bastaria 
uma ligeira incursão na história da “gripe 
espanhola” de há 100 anos. Mais do que 
no tempo estamos afastados nas condições 
dos hospitais, nos conhecimentos e práticas 
científicas, no acesso aos medicamentos, 
na abordagem global do problema e tudo 
isto num contexto de uma comunicação 
globalizada. Nem o sistema de saúde, nem 
o acesso aos bens alimentares ou aos com-
bustíveis ficaram sem controle. Por isso, 
ainda que tudo seja muito sério, há muito 
mais que não pode ficar na sombra: temos 
outros vírus tão mortíferos ou mais do que 

o Covid; temos outros “inimigos” ferozes e 
conhecimento para os atacar. Temos a fome 
em grande escala, a ausência de cuidados 
de saúde, as guerras, os refugiados, a discri-
minação e o desrespeito pelas minorias, os 
fundamentalismos e o terrorismo, um fosso 
maior entre ricos e pobres, e como coroa 
temos a crise climática.

Os outros inimigos
Para além da pandemia, a preocupação pela 
fome foi a mais constante na comunicação 
social. Já era uma praga chocante e ver-
gonhosa, mas com a pandemia tornou-se 
obscena. O Diretor do Programa Alimen-
tar Mundial, David Beasley, disse que os 
impactos trazidos pelo Covid-19 coloca-
ram o mundo em território desconhecido 

e fala de “situações de fome de proporções 
bíblicas”. Devido à pandemia, pelo menos 
265 milhões de pessoas estarão em risco 
de morrer à fome; é quase o dobro daqui-
lo que apontavam as previsões antes dela. 
Nalguns territórios há milhares de pessoas, 
não só com fome, mas no limiar da morte 
por causa dela. Essa anda ligada à guerra e 
ao seu suporte que é o comércio de armas, 
bem como ao investimento militar contra-
pondo com o desinvestimento em sistemas 
de saúde. Por isso, há poucos dias, o Presi-
dente da Comissão do Vaticano para a Co-
vid-19 apresentou a sua preocupação com 
o “tsunami” de crises humanas e defendeu a 
aplicação do dinheiro gasto em armamento 
no reforço dos sistemas de saúde.
Os efeitos da pandemia constatam-se fa-

cilmente nos grupos já fragilizados pelos 
efeitos das agressões ao ambiente.
Na celebração do Dia Mundial da Terra, a 
22 de Maio, o Secretário-Geral da ONU 
propôs à comunidade internacional ações 
concretas para salvar o planeta dizendo: “O 
impacto do coronavírus é imediato e terrí-
vel. Mas há outra emergência profunda, a 
crise ambiental do planeta”. Nessa linha a 
Diocese de Manaus e várias ONGs aler-
taram para o estado de calamidade nunca 
visto naquela região amazónica e pediram 
ajuda urgente. O próprio Papa Francisco 
telefonou ao arcebispo de Manaus, pedin-
do informações sobre a situação e alertando 
para as consequências globais; é que os ga-
ses de estufa são como os vírus, que igno-
ram fronteiras nacionais.

Aprender de novo a ver
Ninguém previa ou estava preparado para 
isto. No entanto a vida tem de continuar 
para além do coronavírus. Mas não pode 
ser igual à que se vivia antes. Provavelmen-
te terá de ser uma vida mais simples, mais 
modesta, menos centrada nas coisas e mais 
nas pessoas, na sua dignidade, nas suas ne-
cessidades básicas, mas também metafísicas 
e espirituais, e mais respeitadora do plane-
ta que nos foi dado como casa comum. Só 
assim teremos um olhar mais apurado que 
nos leve a entender a mesquinhez de quem 
vive embrulhado em si mesmo e assim pen-
sa, como escreve o poeta Fernando Pinto, 
que “é muito mais grave jogar um papel no 
chão na Suíça do que queimar uma floresta 
inteira na Amazónia… é muito mais into-
lerável o chador de uma muçulmana que 
o drama de mil desempregados em Espa-
nha… é mais revoltante um português sem 
telemóvel do que um moçambicano sem 
livros para estudar”.

texto pelo P. Valentim Gonçalves,  
CJP-CIRP

Pandemia

Há mais vida para além do Covid
O estado de emergência primeiro e o de calamidade a seguir obrigou-nos a 
entrar no inédito e impensável, sentindo-nos como no meio de uma tempesta-
de. Os noticiários começavam e terminavam à volta disso. A pergunta que desde 
o início se levantava “quando é que voltamos ao normal?” foi-nos ensinando a 
moldar a resposta: temos de viver o hoje que temos e esperar a surpresa que o 
amanhã nos vai trazer. A vida tem de continuar e, no complexo das ações e dos 
sonhos, foram muitas as vozes que foram emergindo da tempestade referindo 
um dado essencial: a vida não é só pandemia; há mais para além do Covid.

Doutrina Social da Igreja
Em www.ecclesia.pt/cdsi, aceda online  

ao Compêndio da Doutrina Social da Igreja
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Roma /09com Aura Miguel
Jornalista da Rádio Renascença, 
à conversa com Diogo Paiva Brandão

1. O Papa sublinhou a importância da lei-
tura da Bíblia, em particular dos Evangelhos, 
na vida dos católicos. “Tragam sempre com 
vocês uma edição de bolso dos Evangelhos, 
na mala, e leiam cada dia uma passagem, 
para que se habituem a ler a Palavra de Deus 
e perceber bem qual é a semente que Deus 
oferece e pensar com que terra a recebo”, re-
comendou Francisco, durante o Angelus do 
passado Domingo, 12 de julho.
A intervenção partiu da passagem do Evan-
gelho lida nesse dia, nas igrejas de todo o 
mundo, a “parábola do semeador”, que lança 
a semente da Palavra de Deus em quatro 
solos diferentes. “Podemos fazê-lo como um 
caminho, onde as aves vêm imediatamente e 
comem as sementes. É a distração, um gran-
de perigo do nosso tempo”, indicou o Papa, 
falando também no solo pedregoso, do en-
tusiasmo momentâneo que acaba por ser 
superficial: “Nele a semente brota depressa, 
mas também seca rapidamente, porque não 
consegue criar raízes profundas”. “Podemos 
ainda acolher a Palavra de Deus como um 
solo onde crescem arbustos espinhosos. E 
os espinhos são o engano da riqueza, do 
sucesso, das preocupações mundanas… 
Aí a Palavra permanece sufocada e não dá 
fruto”, acrescentou. Para ser um “bom ter-
reno”, concluiu Francisco, é preciso acolher 
esta Palavra e colocá-la em prática “na vida 
quotidiana”.
Na janela do apartamento pontifício, peran-
te algumas centenas de pessoas reunidas na 
Praça de São Pedro, agradeceu ainda a to-
dos os que acompanharam, e continuam a 
ajudar, os doentes durante a pandemia de 
covid-19. “Saúdo com gratidão os repre-

sentantes da Pastoral da Saúde da Diocese 
de Roma, pensando nos muitos sacerdotes, 
religiosas, religiosos e leigos que estiveram 
e estão ao lado dos doentes, neste período 
de pandemia. Obrigado pelo que fizeram 
e pelo que estão a fazer. Obrigado”, referiu 
Francisco, após a recitação do Angelus.

2. O Papa está magoado com decisão da 
Turquia em transformar o museu de San-
ta Sofia (Hagia Sophia) em mesquita. No 
final da oração do Angelus de Domingo, 
após uma saudação a propósito da jornada 
internacional do mar, Francisco afirmou: “O 
mar leva-me um pouco para longe com o 
pensamento: para Istambul. Penso em Santa 
Sofia, e sinto-me muito triste!”
Construída no século VI, a antiga basílica, 
que já foi a maior catedral do Cristianismo, 
foi convertida em mesquita no século XV, 
após a captura de Constantinopla em 1453 
e viria a ser transformada num museu, em 
1934. Os muçulmanos mais conservadores 
nunca aceitaram bem a mudança de estatu-
to, que agora foi revertida pelo Conselho de 
Estado. O mais alto tribunal administrativo 
da Turquia declarou que o edifício volta a ser 
mesquita a partir de 24 de julho, sexta-feira. 
A postura do presidente turco, Recep Tayyip 
Erdogan, tem preocupado a comunidade in-
ternacional, na medida em que tem levado 
a uma postura mais hostil nas relações com 
os países vizinhos e a um clima de crescente 
islamização da sociedade e da vida política 
no país, com consequências para as comuni-
dades cristãs e de outras minorias religiosas 
que vivem na Turquia.
O Papa Francisco junta-se assim a outros 

líderes cristãos que têm manifestado a sua 
tristeza com a decisão de Erdogan e do 
Governo turco. Depois do Governo Grego 
e da Igreja Ortodoxa da Rússia, no sába-
do, dia 11 de julho, foi a vez do Conselho 
Mundial de Igrejas, que reúne 350 confis-
sões cristãs, reagir com “tristeza e conster-
nação” à alteração. O secretário-geral da 
organização, Ioan Sauca, que é membro 
da Igreja Ortodoxa da Roménia, escreveu 
a Erdogan lamentando que assim a Hagia 
Sophia deixe de ser “um lugar de abertura, 
de encontros e inspiração para pessoas de 
todas as nações e religiões”. A decisão de 
transformar o edifício num museu era, diz, 
uma prova da adesão à laicidade da Tur-
quia e “o seu desejo de deixar para trás os 
conflitos do passado”, sendo por isso de la-
mentar que Erdogan tenha “invertido esse 
sinal positivo da abertura da Turquia, para 
torná-lo um sinal de exclusão e divisão”.

3. O Papa assinalou o Dia Internacional 
do Mar. “Dirijo uma saudação afetuosa a to-
dos os que trabalham no mar, especialmente 
os que estão longe dos seus entes queridos e 
do seu país”, frisou Francisco, após a recita-
ção do Angelus, a 12 de julho.
No ‘Domingo do Mar’, o Dicastério para o 
Serviço do Desenvolvimento Humano In-
tegral, da Santa Sé, lembrou que o confina-
mento não se aplicou à indústria marítima, 
“acrescentando uma infinidade de desafios” 
à vida dos trabalhadores, “já por si proble-
mática, colocando-os na vanguarda da luta 
contra o coronavírus”. “Os navios que trans-
portam cerca de 90 por cento dos produtos 
que nos são necessários para continuar a 

viver normalmente nessas circunstâncias di-
fíceis, como os produtos farmacêuticos e os 
equipamentos médicos, continuaram a na-
vegar”, assinalou o texto, assinado pelo pre-
feito do organismo, cardeal Peter Turkson.
O colaborador do Papa anunciou ainda que, 
em agosto, a intenção da oração universal do 
Papa vai manifestar “a grande preocupação” 
de Francisco “pela humanidade e a missão 
da Igreja é dedicada ao mundo marítimo”. 
“As comunidades católicas do mundo serão 
convidadas a rezar por todos aqueles que 
trabalham e vivem no mar, incluindo maríti-
mos, pescadores e as suas famílias”, adiantou.

4. O Papa Francisco dirigiu uma men-
sagem aos párocos de bairros populares de 
Buenos Aires, na Argentina, conhecidos 
como ‘curas villeros’, que estão infetados 
pelo covid-19. “Quero dizer-lhes que estou 
perto de vós, que estou a orar e que estou 
com vocês neste momento… Sei que estão a 
lutar, com a oração e com a ajuda dos médi-
cos”, disse o Papa, num vídeo publicado no 
Twitter, pedindo ainda a todos que “agrade-
çam a Deus pelo testemunho destes sacer-
dotes e rezem pela sua saúde”.

5. O Papa Francisco nomeou o italiano 
Mario Draghi, antigo presidente do Banco 
Central Europeu, como membro da Aca-
demia Pontifícia das Ciências Sociais. O 
economista passa a integrar a instituição da 
Santa Sé criada em 1994, pelo Papa João 
Paulo II, que tem nos seus objetivos a in-
vestigação académica e a “preocupação com 
a responsabilidade ética e ambiental da co-
munidade científica”.

1. 2. 4.

5.

3. 

O Papa Francisco sublinhou a importância da leitura diária da Bíblia. Na semana em que se manifestou 
“triste” com uma decisão da Turquia, o Papa enviou uma saudação às gentes do mar, dirigiu uma 
mensagem aos párocos de bairros populares de Buenos Aires e nomeou o antigo presidente do Banco 
Central Europeu para uma instituição da Santa Sé.

“Tragam sempre com vocês uma edição de bolso dos Evangelhos”
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Entre mundos
De Itália ao Camboja a viagem é lon-
ga, de milhares de quilómetros, mas só 
quando se aterra mesmo num lugar con-
creto é que se notam as diferenças. É ou-
tro mundo. “A primeira coisa que percebi, 
acima de tudo, foi sobre estar aqui fisica-
mente. Estar aqui, ‘personificado’, de cor-
po. Estou aqui com o meu corpo. O meu 
corpo levou bastante tempo até se adap-
tar…” Luca é alto e ainda jovem. A sua 
presença contrasta bem com a da maioria 
da população local. A aldeia cristã está si-
tuada numa região onde existe uma forte 
presença muçulmana. Mas no Camboja 
a religião oficial é o Budismo. Para o Pe. 
Luca, essa é uma feliz coincidência. “De 
forma simplista – diz – temos a comuni-
dade muçulmana por um lado e a comu-
nidade budista por outro, enquanto nós, 
Cristãos, estamos no meio.”

Gratidão e saudade
Doze anos depois de ter feito as malas 
rumo ao Camboja, o Pe. Luca foi cha-
mado de regresso a Itália. Outro pro-
jecto, outra missão no horizonte. Em 
Janeiro deste ano, escreveu uma carta 
em que recordou a sua experiência na 
aldeia cristã no rio Mekong. Escre-
veu essa carta junto ao rio Tibre, em 
Roma, e usou as palavras “saudade” e 
“gratidão” para se referir ao tempo pas-
sado no sudeste asiático. “Não foi fácil 
deixar as pessoas que passaram a fazer 
parte da minha família. Não achava que 
me afeiçoaria tanto…” Quando recebeu 
na aldeia de Kdol Leu a equipa da Fun-
dação AIS, que estava por ali a fazer 
um documentário sobre a vida da Igreja 
no Camboja, o Pe. Luca falou de si, do 
seu trabalho e do esforço para se conta-
giar por aquele povo que o acolheu com 

Luca Bolelli foi padre numa aldeia 
cristã nas margens do rio Mekong. 
Quando chegou ao Camboja, o ar pe-
sado, húmido, deixou-o desconfortável. 
Custava-lhe respirar. O corpo transpi-
rava quase em protesto. Foi há 12 anos. 
Parece-lhe agora quase uma eternida-
de. Quando chegou a Kdol Leu, per-
guntou a si mesmo: “Como vou con-
seguir viver aqui neste lugar?” O lugar 
era a aldeia cristã para onde tinha sido 
enviado como missionário. Estava ali 
colocado como num contrato sem ter-
mo. “Quando cheguei, parecia o fim do 
mundo.” Era um fim do mundo exube-
rante de verde, onde tudo lhe parecia 
exótico. Era longe. “Realmente, senti-
-me um ‘verdadeiro missionário’, so-
brevivendo em condições extremas”, 
disse, anos mais tarde, quando abriu as 
portas da missão a uma equipa da Fun-
dação AIS. “Era uma percepção muito 
narcisista de um missionário”, admite.

Uma ilha cristã
Os Cristãos são uma minoria no Cam-
boja. Apenas 2,7%. Ser católico, então, 
é quase uma curiosidade. No total, não 
devem ultrapassar os 0,15%. Os Católi-
cos são uma minoria absoluta. Por isso, a 
aldeia de Kdol Leu é importante. Como 
recorda o Pe. Luca Bolelli, “a aldeia é 
cristã há mais de 100 anos”. É uma qua-
se improbabilidade. A aldeia resistiu aos 
tempos duros que atingiram o Camboja 
durante o regime comunista do Khmer 
Vermelho e da guerra com o Vietname. 
Nesses tempos, a comunidade católica 
quase foi dizimada. A aldeia manteve-se 
cristã mesmo quando as religiões foram 
proibidas, entre 1975 e o final da déca-
da de 90. Manteve-se cristã na fidelida-
de das pessoas, pois praticamente todos 
os sinais exteriores de fé, os templos, as 
igrejas, as cruzes, foram derrubados ou 
ocupados. Entre 1975 até ao final da dé-
cada de 90, as religiões foram proibidas 
e rezar em público tornou-se uma ousa-
dia muito perigosa.

tanto carinho desde a primeira hora. “A 
minha busca resume-se a estar presen-
te aqui, de corpo e coração, para estas 
pessoas”, disse. “Depois de cá estar há 
tantos anos, sinto que vivo no umbigo 
do mundo, como dizemos em italia-
no…” Na altura, estava ainda no Cam-
boja sem imaginar que iria ser chamado 
de novo para a Europa. Um missioná-
rio verdadeiramente tem sempre a mala 
feita. Está sempre pronto para partir. 
Está sempre disponível para os outros. 
Agora que os superiores o chamaram 
para Roma, o Pe. Luca não tem dúvidas 
em dizer que uma parte de si ficou em 
Kdol Leu. “Ali deixei o meu coração…”
texto por Paulo Aido,
Fundação Ajuda à Igreja que Sofre

Memórias de um missionário italiano numa aldeia cristã no Camboja

No umbigo do mundo
Um padre italiano foi enviado em missão para o Camboja, para uma aldeia muito especial. 

Em Kdol Leu, a população tem-se mantido cristã desde há cerca de 100 anos. É quase 
uma ilha de fé no meio de um país budista. É uma ilha de fé que resistiu até à perseguição 
brutal que se viveu nos tempos do regime Khmer Vermelho. O Pe. Luca viveu 12 anos no 

Camboja. Regressou agora a Roma, mas não tem dúvidas: “Deixei lá o meu coração...”

www.fundacao-ais.pt | 217 544 000

  

    

  Um missionário está sempre 
disponível para os outros.

O Pe. Luca Bolelli  trabalhou 12 anos 
como missionário no Camboja.

Até ao final da década de 90, rezar 
em público era muito perigoso.

“A minha busca resume-se a estar presente aqui, de corpo e coração, para estas pessoas”.
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Ressurgir
Com a coordenação de Artur Mou-
rão, Diana Ferreira, Mendo Henriques 
e Nuno André, o livro ‘Ressurgir - 40 
perguntas sobre a pandemia’ reúne di-
versas reflexões de pessoas de áreas 
científicas, académicas, literárias e da 
sociedade em geral – como o teólogo 
Tomáš Halík, António Bagão Félix, 
Manuela Ramalho Eanes e muitos ou-
tros nomes – “sobre a calamidade” do 
novo coronavírus. “A dança macabra do 
vírus fez abrandar as atividades econó-
micas, a produção industrial, a circula-
ção de automóveis e aviões, e deu-nos 
uma lição terrível: as nossas sociedades 
só terão solução se mudarmos de estilos 
de vida, se ficarmos em harmonia com 
os ecossistemas e sem uma «economia 
que mata»”, salienta a sinopse da obra, 
publicada pela Paulinas Editora.

Informações: www.paulinas.pt

À PROCURA DA PALAVRA

DOMINGO XVI COMUM
“Apanhai primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar;
e ao trigo, recolhei-o no meu celeiro.”

Mt 13, 30

Prudência, paciência e humildade pelo P. Vítor Gonçalves

SIGLAS | 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.  | LHC - Liturgia das Horas. Edição para Canto. Tempo Comum, Secretariado Nacional de Liturgia 
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SUGESTÃO CULTURAL

As parábolas não se explicam. Têm a 
força de nos surpreender, de revolu-
cionar certa geometria do pensamen-
to que tenta “manter tudo a régua e 
esquadro”, propõem uma ideia alter-
nativa, um final inesperado. Nascem 
do quotidiano e abrem para o infinito, 
para a mudança de critérios e de vida. 
Revelam a possibilidade de encontrar 
a beleza de pequenos grandes gestos. 
Assim se parecem as pequenas histórias 
do diário rádio e podcast de Tiago Alves 
e Ana Rita Ramos numa parceria Antena 
1 – Have a Nice Day, que contam como 
“a solidariedade saiu à rua, destemida.” 
Por entre os números e as incertezas 
desta pandemia são boas sementes que 
se partilham humildemente.
Se Jesus conta histórias ligadas ao cui-
dado da terra é para nos falar do cui-
dado entre nós. Se somos capazes, com 
os nossos olhos, de distinguir o bem e o 
mal nos outros, isso não nos dá nenhum 
poder sobre as suas vidas. Quantas des-
graças se fizeram em nome do “bem” e 

da “segurança”! O perigo de um juízo 
exterior e apressado devia manter-nos 
alerta para não cairmos nele. Também 
a parábola do grão de mostarda, tão 
insignificante e frutuosa ao mesmo 
tempo, previne-nos para os julgamen-
tos ligados às aparências. Estas pará-
bolas convidam-nos a três atitudes. A 
prudência, a que Eurípedes chamou “a 
grande coragem”, pois os julgamentos 
feitos sobre os outros e os seus compor-
tamentos são tão falíveis! A paciência, 
essa “arte de esperar”, que até daquilo 
que é insignificante, podem surgir nu-
merosos frutos, e do que parece igual 
é possível distinguir e escolher bem. E 
a humildade, essa condição da terra, o 
“húmus fecundo e disponível” para re-
ceber as sementes grávidas de vida, que 
coloca tudo e todos no seu lugar.
A proposta ousada de Jesus é “deixar 
crescer o trigo e o joio” até à colheita. 
Então será possível fazer a escolha en-
tre as espigas de trigo e as ervas inúteis. 
Contrasta com a nossa impaciência em 

resolver de imediato, em eliminar o mal 
para que o bem triunfe rapidamente. Os 
discípulos de Jesus espantam-se como 
o mal resiste às palavras de Jesus. Es-
tariam também tentados pela mesma 
impaciência que, por vezes nos invade, 
quando queremos que o reino de Deus 
se manifeste. Com o joio semeado no 
mundo, como no nosso coração, Deus 
revela-se semeador terno e paciente: 
Ele espera que façamos a escolha.
Ainda envolvidos pelo “joio” da Co-
vid-19, o Conselho Pontifício da Cultura 
publicou o livro “Pandemia e resiliência. 
Pessoa, comunidade e modelos de de-
senvolvimento após a Covid-19”. Sorrio 
ao “após”; quem nos dera! Mas creio 
que pode ser uma interessante refle-
xão (acessível no original em https://
www.cortiledeigentili.com/wp-content/
uploads/2020/05/Pandemia-e-resi-
lienza-9-7-2020.pdf) a iluminar esta 
“parábola viva” em que somos todos 
personagens. E junta às três atitudes 
que propus uma nova: resiliência!

DOMINGO XVII DO TEMPO COMUM – A (26 DE JULHO) 

CÂNTICO

Deus vive na sua morada santa 

Esteja comigo, Senhor, a vossa sabedoria 

Deus escolheu-nos em Cristo 

A minha alma louva o Senhor 

Felizes os puros de coração 

Bendiz, ó minha alma 

Cantarei ao Senhor um cântico novo 
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Mosteiro de São Vicente Fora - Campo de Santa Clara - 1100-472  Lisboa; fax: 218 810 555; email: vozverdade@patriarcado-lisboa.pt

-

Individual (20 €) Benfeitor (25 €) Benemérito (30 €)Assinatura anual: 

N.º Assinante

Faça a sua assinatura e receba o jornal, 
em sua casa, durante um ano.

Faça hoje mesmo a sua assinatura, 
escolhendo uma das seguintes opções:

NIF

saranunes@patriarcado-lisboa.pt

saranunes@patriarcado-lisboa.pt

Tweets da Semana

Papa Francisco @Pontifex_pt

“O #EvangelhodeHoje recorda-nos que 
a Palavra de Deus é uma semente fe-
cunda e eficaz e Deus a espalha com 
generosidade. Se quisermos, podemo-
-nos tornar terreno bom, lavrado e culti-
vado com cuidado, para que a semente 
da Palavra amadureça. Fazê-la frutificar 
depende de nós.”

12 de julho

“#SãoBento, padroeiro da Europa, mos-
tra-nos a nós cristãos de hoje, como da 
fé brota sempre uma esperança alegre, 
capaz de mudar o mundo.”

11 de julho

“A fé é missionária ou não é fé. A fé leva-o 
sempre a sair de si. A fé deve ser transmi-
tida. Não para convencer, mas para ofere-
cer um tesouro. Peçamos ao Senhor que 
nos ajude a viver a nossa fé assim: uma fé 
de portas abertas, uma fé transparente.”

9 de julho

“A Palavra de Deus é um remédio total 
para a nossa vida, mas é preciso deixar 
que ela nos salve.”

15 de julho

“Quando a Palavra de Deus encontra 
um coração aberto, disponível, interes-
sado, produz fruto! Dêmos tempo à es-
cuta da Palavra nas nossas vidas para 
vivermos da própria vida de Deus.”

12 de julho

D. Manuel Clemente @patriarcalisboa

Editorial

O DIPLOMA DA CATEQUESE NA GAVETA

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

“Na catequese infantil, se, em muitas situações, 
já se vivia esta dificuldade da participação na 
Eucaristia, hoje verifica-se que houve um 
grande afastamento do Sacramento e ainda  
não vimos as crianças regressar a Casa.”

situações, já se vivia esta dificuldade 
da participação na Eucaristia, hoje ve-
rifica-se que houve um grande afas-
tamento do Sacramento e ainda não 
vimos as crianças regressar a Casa. 
Isto pode levar a muitas reflexões, 
mas cabe às famílias, com a ajuda 
das paróquias e das diversas estru-
turas de catequese, esta responsabi-
lidade de educar as crianças para a 
celebração da Eucaristia, recordando 
que a catequese é uma aprendiza-
gem a um caminho de vida cristã, e 
não um ‘curso’ para alcançar um ‘di-
ploma’ que, depois, em muitas situa-
ções, fica guardado na gaveta e não 
se mostra na vida.

Para o cristão, a vida deve ter como 
centro Jesus Cristo, mas será que Ele 
está mesmo no centro, ou apenas ali, 
de lado, à espera de um momento 
para irmos à sua procura ou ao seu 
encontro? Este tempo que nos tem 
sido dado a viver fez perder muitos 
hábitos de vida cristã, sobretudo de 
uma oração vivida mais em comuni-
dade. O que as redes sociais foram le-
vando, no tempo em que estávamos 
fechados em casa, pode ter servido de 
ajuda para muitos, e terá levado a que 
famílias tenham criado ritmos de ora-
ção, que antes não tinham, mas terá, 
também, afastado tantos outros.
Na catequese infantil, se, em muitas 

Não desejamos que seja por muito 
tempo, mas temos mesmo que nos 
adaptar a esta nova realidade a que 
chamam de “novo normal”. Precisa-
mos criar os meios de estar uns com 
os outros, com alguma normalidade, 
mas sem ultrapassar o risco que pode 
levar ao contágio do novo coronaví-
rus. O uso da máscara cirúrgica ou a 
social, a higienização constante das 
mãos, os muitos cuidados nos nor-
mais contactos que demonstram sen-
timentos, afetos, ou simplesmente 
civismo entre as pessoas, são alguns 
dos aspetos a que, hoje em dia, pre-
cisamos estar atentos, porque podem 
ser foco de contágio. 
No entanto, é preciso começar a vi-
ver, porque sinto que deixámos de ter 
vida. Há quem pense que viver a vida 
é fazer o que bem lhe apetece, mes-
mo pondo em risco a vida, sua e dos 
outros; mas viver a vida é ser capaz de 
viver o momento presente, como ele 
se apresenta. É o que Deus nos dá a 
viver agora, então sejamos capazes de 
o acolher com disponibilidade.  


