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‘Céu’ de Santa Isabel vence
Prémio Vilalva, da Gulbenkian
O projeto de reabilitação e restauro de pintura da Igreja de Santa Isabel, em 
Lisboa, foi distinguido com o Prémio Maria Tereza e Vasco Vilalva, no valor 
de 50 mil euros, anunciou a Gulbenkian. O júri destacou “a espetacularidade e 
requinte estético do projeto de pintura” de Michael Biberstein, que cobre a tota-
lidade da abóbada da igreja. “Trata-se de uma das mais notáveis intervenções da 
arte contemporânea numa arquitetura clássica, concretizada depois da morte do 
pintor”, com o acompanhamento do artista Julião Sarmento e do curador Del-
fim Sardo, refere uma nota da fundação. A “pluridisciplinaridade e elevadíssimo 
nível de qualificação” da equipa coordenada pelo padre José Manuel Pereira de 
Almeida, pároco de Santa Isabel, e pelo arquiteto João Appleton, “potenciando 
saberes da engenharia, da conservação e restauro, da história da arte, do design 
de equipamentos e da arte contemporânea”, foi igualmente destacada pelo júri.
A inauguração oficial do projeto intitulado ‘Um Céu para Santa Isabel’ acon-
teceu em julho de 2016, numa celebração presidida pelo Cardeal-Patriarca de 
Lisboa, D. Manuel Clemente.
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de surpresa as paróquias 
do Beato e de Marvila  
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“AUTÊNTICA  
TESTEMUNHA DO 
EVANGELHO NO 
MEIO DO SEU POVO”

Destaque

Papa Francisco mostrou-se “consterna-
do pelo trágico acidente” que vitimou 
D. Anacleto Oliveira, aos 74 anos, Bis-
po de Viana do Castelo que foi Auxiliar 
de Lisboa entre 2005 e 2010. pág.02

Cardeal-Patriarca inaugura exposição ‘Olhares  
cruzados, palavras pressentidas’, de João Alvim,  
que está patente no  
Mosteiro de São  
Vicente de Fora e  
dá a conhecer os  
rostos ‘esquecidos’  
dos ‘Painéis de  
São Vicente’.  
pág.06

Reportagem

O FASCÍNIO PELAS FIGURAS
DO TERCEIRO PLANO

José Luís Nunes Martins 
Se o mundo acabar amanhã...

P. Manuel Barbosa, scj 
Cuidar da vida comum



02 / Destaque 

A notícia chegou de forma inesperada, 
no final da tarde do passado dia 18 de 
setembro: D. Anacleto Oliveira, Bispo 
de Viana do Castelo, falecia aos 74 anos, 
vítima de um acidente de viação, no seu 
regresso de férias. Foi uma “triste surpre-
sa”, nas palavras do Cardeal-Patriarca de 
Lisboa, que elogiou o trabalho “incan-
sável” do seu “colega e querido amigo” 
com quem trabalhou no Patriarcado de 
Lisboa, durante três anos, entre 2005 e 
2007, altura em que ambos foram Bis-
pos Auxiliares. “Depois, eu parti para o 
Porto e ele partiu para Viana. Mais tarde, 
reencontrámo-nos no Conselho Perma-

nente da Conferência Episcopal”, recor-
dou D. Manuel Clemente, em declara-
ções à Agência Ecclesia, onde também 
sublinhou que teve várias ocasiões para 
colaborar com o prelado e de “apreciar 
o seu trabalho, quer na diocese quer na 
Conferência, concretamente no âmbito 
da Liturgia, um trabalho sempre incansá-
vel, exigente, meticuloso, generoso”. “Era 
um grande colega – continua a ser, agora 
no Céu – e eu só tenho de lamentar esta 
partida tão rápida, tão inesperada”, as-
sinalou o Patriarca de Lisboa, enviando 
uma mensagem de condolências à famí-
lia do falecido Bispo e à Diocese de Via-

na do Castelo. “Os meus sentimentos e a 
minha oração pelo senhor D. Anacleto, 
que agora, no Céu, continuará a trabalhar 
com todos nós”, concluiu.

“Zeloso pastor”
O Papa Francisco lamentou o “trágico 
acidente” que vitimou o Bispo português 
e recordou o prelado como uma “autênti-
ca testemunha do Evangelho”. “Conster-
nado pelo trágico acidente que vitimou 
D. Anacleto, o Santo Padre apresenta 
sentidas condolências e assegura viva so-
lidariedade ao clero e fiéis da Diocese de 
Viana do Castelo e também à Diocese 

de Leiria-Fátima, como à sua família en-
lutada”, refere um texto lido por D. Ivo 
Scapolo, Núncio Apostólico em Portugal, 
na Missa Exequial, nesta terça-feira, 22 
de setembro, na Sé de Viana do Castelo. 
Segundo a carta, assinada pelo Secretá-
rio de Estado do Vaticano, cardeal Pie-
tro Parolin, o Papa reza por um “zeloso 
pastor, que foi autêntica testemunha do 
Evangelho no meio do seu povo, apon-
tando a senda da verdade na caridade e 
do serviço à comunidade”. O texto des-
taca ainda a bênção apostólica do Papa 
Francisco, “como sinal de sincera partici-
pação no sofrimento comum”, a todos os 
fiéis em luto e a quantos participaram na 
celebração das exéquias.
Na Missa Exequial, o Arcebispo de Bra-
ga, D. Jorge Ortiga, que presidiu à cele-
bração, recordou o Bispo que “quis ser 
missão numa proximidade muito con-
creta com todos” e desafiou os cristãos a 
“oferecer ao mundo a pureza do Evange-
lho”, seguindo assim o exemplo deixado 
pelo prelado falecido. “O mundo precisa 
da Palavra de Deus na sua forma mais 
pura. A perspicácia intelectual e a pro-
fundidade dos conhecimentos bíblicos 
de D. Anacleto reclamam da Igreja, de 
modo a continuar a concretizar o seu le-
gado, um compromisso sério com a Sa-
grada Escritura”, realçou o responsável 
pela província eclesiástica onde se inse-
re a Diocese de Viana do Castelo, numa 
homilia onde evocou o contributo de D. 
Anacleto Oliveira para a canonização de 
São Bartolomeu dos Mártires e na pre-
paração do Ano Jubilar dedicado a São 
Paulo, assinalado entre 2008 e 2009.
No final da celebração, o presidente da 

UM PASTOR QUE APONTOU A “SENDA DA VERDADE 
NA CARIDADE E DO SERVIÇO À COMUNIDADE”
O Papa Francisco mostrou-se “consternado pelo trágico acidente” que vitimou D. Anacleto Oliveira, aos 74  
anos, e assegurou oração pelo “zeloso pastor, que foi autêntica testemunha do Evangelho no meio do seu 
povo”. O Cardeal-Patriarca de Lisboa recordou o “trabalho sempre incansável, exigente, meticuloso,  
generoso” do seu “colega e querido amigo”, que era o Bispo de Viana do Castelo.
texto por Filipe Teixeira; fotos D.R.

D. Anacleto Oliveira (1946-2020)

“A sua morte repentina e trágica, numa altura da vida 
em que tanto haveria a esperar do seu exemplo de 
pastor e de homem de bem, é motivo de consternação 
para os Portugueses, crentes e não crentes.”
Marcelo Rebelo de Sousa, 
presidente da República

“Trata-se de uma grande perda para a Diocese de Viana 
do Castelo, mas também a perda de uma personalidade 
afável, dialogante e profundamente interessada na vida 
das populações do Alto Minho.”
José Maria Costa, presidente da Câmara Municipal de 
Viana do Castelo

“Recordamos, sobretudo, a sua bondade, o seu espírito 
altruísta e conciliador, como grande cristão que era, a sua 
preocupação constante em contactar com as comunidades 
católicas e com a população perante quem se sentia um 
verdadeiro Pastor.”
Nota da Câmara Municipal de Ponte de Lima

  Missa Exequial na Sé de Viana do Castelo
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Conferência Episcopal Portuguesa, D. 
José Ornelas, recordou o estudioso da 
Bíblia “que não ficou simplesmente no 
passado”, sendo capaz de uma palavra 
que “questionava atitudes”, uma palavra 
“inquieta”, que despertou e mobilizou to-
dos para “buscar caminhos novos”. “Va-
mos continuar o seu pensamento, o seu 
caminho, um caminho que exige busca, 
fidelidade à Palavra que se escuta”, ape-
lou, falando num “irmão querido”. 

“Um amor imenso à Igreja”
A 4 de fevereiro de 2005, o Papa João 
Paulo II nomeou D. Anacleto Oliveira 
como Bispo Auxiliar de Lisboa, missão 
que desempenhou até 2010 – ano da no-
meação como Bispo de Viana do Castelo, 
por Bento XVI. Durante os cinco anos de 
trabalho na Diocese de Lisboa, teve como 
missão o acompanhamento das paróquias 
da Zona Oeste do Patriarcado, onde bus-
cou viver o seu lema episcopal: ‘Escravo de 
Todos’. Para o padre Ricardo Franco, atual 
vigário da Lourinhã, esses foram também 
os seus cinco primeiros anos como pároco 
e lembra D. Anacleto como “um amigo”. 
“Mantive uma relação sempre muito pró-
xima, foi uma relação sempre muito filial 
– da sua parte – no acompanhamento”, 
recorda ao Jornal VOZ DA VERDA-
DE o pároco da Lourinhã, destacando o 
exemplo do prelado que, durante quatro 
anos, passou sempre o Natal na sua paró-
quia, onde ajudou nas “muitas celebrações 
da Eucaristia”. Mas essa proximidade co-
meçou mesmo antes de ter tomado posse 
como pároco, com um episódio marcante 
e ainda hoje recordado por este sacerdote, 
de 44 anos. “Antes de entrar na Lourinhã 
e pouco tempo depois de ser ordenado 
Bispo, o meu pai faleceu e ele disponi-
bilizou-se de imediato para presidir às 
exéquias. Logo nessa altura, manifestou 
uma grande proximidade comigo, com 
os meus irmãos, com a minha mãe... Foi 
uma forma de ser muito humana, mas 
muito cristã – no verdadeiro significado 
da palavra”, memora o sacerdote.
O padre Ricardo destaca também a pro-
ximidade do Bispo no acompanhamento 
dos sacerdotes, “muito disposto a ouvir, 
disponível para o diálogo, procurando so-
luções em conjunto”, e também na pro-
ximidade com todos os leigos. “Era um 
Bispo que, ao crismar, evidenciava uma 

grande alegria, no sentido da forma como 
falava àqueles que estavam a receber o 
Crisma. Na Lourinhã, ainda hoje falam 
disso”, sublinha o sacerdote. 
Mais recentemente, “há três, quatro 
anos”, os sacerdotes da Lourinhã cum-
priram o “hábito de visitar os Bispos 
que acompanharam a zona pastoral da 
vigararia”, tendo ido a Viana do Caste-
lo para estar com D. Anacleto. “Ainda 
hoje, os padres da vigararia falam dessa 
experiência, do acolhimento que ele nos 
fez, na forma como esteve connosco, do 
diálogo que manteve, partilhando a sua 
experiência pastoral como Bispo de Via-
na do Castelo – as suas alegrias e os de-
safios que se colocavam”, sublinha. “Para 
nós, padres da Vigararia da Lourinhã, foi, 
verdadeiramente, uma experiência muito 
bela de estar com um pastor, um homem 
que tinha um amor imenso à Igreja, ao 
seu clero, à sua diocese que assumia como 
sua”, assegura.

“Proximidade”
Nos mandatos em que exerceu a pre-
sidência da Comissão Episcopal de Li-
turgia – organismo da Conferência 
Episcopal Portuguesa – e, sobretudo, no 
trabalho junto do Secretariado Nacional 
de Liturgia (SNL), D. Anacleto Oliveira 
é recordado, segundo o padre Luís Leal, 

membro do SNL, como um “impulsio-
nador” do caminho feito para a revisão 
do Missal e de outros livros litúrgicos. 
“Como biblista, deixou um precioso con-
tributo. Nesta fase, ele estava muito em-
penhado com algo fundamental que era a 
tradução litúrgica da Bíblia. Ele presidia 
a esses trabalhos e já se lançou a primeira 
edição, ‘ad experimentum’, dos Evange-
lhos e dos salmos. Estava muito empe-
nhado nisso mesmo”, recorda ao Jornal 
VOZ DA VERDADE este sacerdote, 
que sublinha também a presença “amiga, 
terna, determinada” que ia encontrando 
junto do Bispo de Viana do Castelo nos 
momentos de trabalho. “Nas reuniões, ele 
conseguia ser o fiel da balança e, ao mes-
mo tempo, usar de alguma determinação 
em todos os processos”, sublinha. 
O padre Luís Leal é o diretor do Servi-
ço Nacional de Acólitos e, nessas funções, 
destaca o apoio que o Bispo falecido teve 
nos “primeiros passos” daquele organis-
mo. “Recordo, de uma forma especial, as 
vezes em que ele presidiu à Peregrinação 
Nacional de Acólitos, sempre com uma 
grande proximidade para com os acólitos, 
apesar de serem uma multidão. Mesmo 
nos momentos mais informais, mostra-
va isso mesmo”, assegura este sacerdote, 
enunciando também outro momento 
marcante. “Na primeira vez em que os 

acólitos portugueses participaram, en-
quanto Serviço Nacional de Acólitos, na 
Peregrinação Internacional de Acólitos a 
Roma, em 2010, ele fez questão de ir e, 
aí, privei mais com ele”, revela. “Testemu-
nhei muita proximidade e o querer estar 
onde estavam os acólitos, no meio deles e 
interagir com simplicidade, amor e muito 
carinho”, assegura.
Na história do Serviço Nacional de Acó-
litos existe ainda um marco que ficará 
associado a D. Anacleto Oliveira. “Em 
2009, durante a peregrinação nacional, o 
anúncio da proclamação do então Bea-
to Francisco Marto como padroeiro dos 
acólitos de Portugal”, anuncia este sacer-
dote, que é também pároco da Ameixoei-
ra, em Lisboa.

“Eram conhecidas as competências de D. Anacleto como 
biblista e homem de cultura, constantemente atento às 
realidades concretas da nossa sociedade, extremamente de-
dicado aos sacerdotes e aos fiéis que servia pastoralmente, 
sempre solícito nas ações comuns da Igreja em Portugal.”
Comunicado da Conferência Episcopal Portuguesa

“Esta Palavra que chega aos corações e os ilumina, antes 
de tudo, deve ferir de amor aquele que a anuncia. É essa 
imagem que recordo de D. Anacleto. Sem dúvida, é um 
testemunho muito importante de bispo e de cristão que  
D. Anacleto de Oliveira deixa.”
Cardeal D. Tolentino de Mendonça

UM “APAIXONADO APÓSTOLO 
DA PALAVRA DE DEUS”

Na Sé de Leiria, D. António Marto evocou D. Anacleto Oliveira 
como exemplo da “pastoral da proximidade e do encontro”. Na 
homilia da celebração exequial que decorreu na tarde do dia 23 de 
setembro, o Bispo de Leiria-Fátima saudou o “dom da amizade” 
do Bispo que era natural daquela diocese e referiu-se à formação 
de D. Anacleto que lhe permitiu ser “um grande, reconhecido e 
apreciado biblista”, um “apaixonado apóstolo da Palavra de Deus”.

“Os nossos sentimentos são de esperança na certeza de 
que, pela plenitude da comunhão em que vive com Deus 
e com todos, continuará a acompanhar a nossa missão de 
proclamar a Palavra ao pobres e a levar-lhes a libertação 
das amarras das injustiças.”
Eugénio da Fonseca, presidente da Cáritas Portuguesa

PERFIL

D. Anacleto Oliveira nasceu a 17 de 
julho de 1946, na freguesia de Cor-
tes, em Leiria, e foi ordenado sacer-
dote a 15 de agosto de 1970. Após 
a ordenação, estudou Sagrada Escri-
tura em Roma e na Alemanha, onde 
foi capelão de uma comunidade por-
tuguesa durante 10 anos.
Nomeado Bispo Auxiliar de Lisboa 
em 2005, pelo Papa João Paulo II, 
a ordenação episcopal de D. Anacle-
to Oliveira decorreu no Santuário de 
Fátima, no dia 24 de abril desse ano, 
presidida por D. Serafim Ferreira e Sil-
va, então Bispo de Leiria-Fátima. No 
dia 11 de junho de 2010, D. Anacleto 
Oliveira foi nomeado, por Bento XVI, 
como Bispo de Viana do Castelo.
Na Conferência Episcopal Portugue-
sa, presidia atualmente à Comissão 
Episcopal Liturgia e Espiritualidade 
e à Comissão de Tradução da Bíblia. 
Em agosto passado, D. Anacleto Oli-
veira assinalou dez anos de Bispo de 
Viana do Castelo e 50 de ordenação 
sacerdotal.
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Acredito, a cada vez que me deito, que 
acordarei na manhã seguinte. Porque 
temo a morte se não é mais do que uma 
entrega? Por ser única, definitiva e ir-
reversível? Mas não é cada um dos dias 
único, definitivo e irreversível? 
Esta vida que vivemos aqui e agora faz 
parte de outra vida maior. Assim, pode 
este mundo acabar amanhã, mas nem 
este mundo é tudo, nem o amanhã será 
o fim dos tempos... 

Talvez ainda tenha oportunidade para 
me perguntar sobre o que andei a fa-
zer durante tanto tempo. Por que ra-
zões fui adiando o importante e preferi 
distrair-me a tratar das urgências sem 
grande valor. 
Quantos anos perdi eu à espera que a 
vida me desse aquilo que, sendo meu, 
devia ter sido eu a conquistar?
Alguma vez, sequer por um só minuto, 
fui grato por tudo o que estou prestes 
a perder? Não, claro que não. Quantas 
vezes achei que merecia tudo o que de 
bom tive, só por ter sofrido um pouco? 
As crises exigem heróis. Quantas vezes 
fiquei eu à espera que outros me vies-
sem resgatar, como se eu fosse ou mais 
ou menos do que eles?
De que me servirão tantas coleções de 
coisas que fui acumulando? 

Não foi por falta de inteligência que 
teimei em confundir o ter com o ser. 
Foi por falta de quê?
Que posso eu ainda fazer nas horas que 
faltam? Dar ou receber? Dizer o que já 
devia ter dito, mas que ainda não fui 
capaz? 
A todas as vidas chegará um momen-
to em que a verdade nos mostrará as 
nossas mentiras, os nossos enganos e 
os nossos silêncios cobardes ou maldo-
sos... 
De que boas obras fui responsável?
Se morrer amanhã, será que perderei 
o que sou? Não. Sei que não. Não sei 
de onde vim, nem para onde vou a se-
guir, mas sei, com certeza, que não sou 
um acaso sem sentido. Cada um de nós 
é muito mais do que um intervalo de 
tempo entre o início e o fim da vida 

neste mundo. Cada um de nós está ins-
crito na eternidade.
Quando alguém perde tudo, ainda lhe 
resta Deus. Sempre. Deus é o chão da 
minha alma e a mais alta, distante e lu-
minosa estrela do firmamento acima da 
minha cabeça. Respeita-me ao ponto 
de me ter confiado vida – e uma vida 
livre. Quis que a minha existência fos-
se construída por mim, até ao fim... de 
onde me virá buscar. Não sei para onde.  

José Luís Nunes Martins 

Se o mundo acabar amanhã...

da. Quando na vida falta a finalidade, 
tudo se torna pesado, vazio de sentido, 
e o amor mostra a sua inconsistência… 
As pessoas consagradas são chamadas 
por vocação a viver o discipulado e o 
seguimento como resposta de amor que 
implica a total adesão a Cristo no dom 
de toda a vida, se necessário até à oferta 
no martírio”.
Trata-se de um longo texto de orienta-
ção, em grande parte jurídico, a ser es-
tudado pelos consagrados. Mas é bom 
que todo o povo de Deus tenha conhe-
cimento destas orientações dirigidas 
em particular a esta forma de existência 
cristã, a vida consagrada como uma das 
vocações essenciais na Igreja.
Em tempo de pandemia, que estas duas 
reflexões, entre tantas outras, contri-
buam para bem cuidarmos da vida co-
mum, cuidando sempre de nós mesmos 
e uns dos outros.

Nestes tempos de pandemia têm sur-
gido orientações e reflexões para a vida 
cristã em família, em comunidade, em 
Igreja, que ajudam a renovar o cuidado 
pela vida comum, no sentido dito pelo 
Papa Francisco numa recente cateque-
se: “Para sair de uma pandemia, é pre-
ciso cuidar-se e cuidar uns dos outros… 
Cuidar é uma regra de ouro da nossa 
condição humana e traz consigo saúde 
e esperança. Cuidar dos doentes, dos 
necessitados, dos abandonados: esta é 
uma riqueza humana e também cristã”.
Na abundância do que tem sido publi-
cado e neste dinamismo de cuidar da 
vida comum, destaco dois documentos.
O primeiro, do Conselho Pontifício 
para o Diálogo Inter-religioso e o Con-
selho Mundial de Igrejas – “Servir um 
mundo ferido em solidariedade inter-
-religiosa: Um apelo cristão para refle-
tir e agir durante e depois da Covid-19” 
– é uma excelente reflexão inspirada na 
parábola do Bom Samaritano.
Começa por questionar: “O que signi-
fica para os cristãos amar e servir o seu 
semelhante num mundo onde a pan-
demia da Covid-19 causou um sofri-
mento generalizado?” Depois de focar 
a atual crise, aponta a solidariedade 

inter-religiosa, apoiada pela Esperança 
e baseada na Trindade de um Deus em 
Três Pessoas, como resposta essencial a 
essa questão.
Sete princípios orientam esta solida-
riedade: humildade e vulnerabilida-
de; respeito; comunidade, compaixão e 
bem-comum; diálogo e aprendizagem 
mútua; arrependimento e renovação; 
gratuidade e generosidade; amor. Cada 
um a merecer amplo desenvolvimento…
Esta reflexão, profunda e clara para 
estes tempos tão duros que passamos, 
termina com sete recomendações aos 
cristãos para servirem o próximo e 
cuidarem da vida comum: encontrar 
caminhos para ajudar as pessoas que 
sofrem, estando sempre atentos…; 
promover uma cultura de inclusão que 
considere os diferentes dons de Deus; 
alimentar a solidariedade por meio de 
uma espiritualidade praticada; alargar 
a formação dos clérigos, consagrados, 
leigos, agentes pastorais e estudantes; 
chamar e apoiar os jovens, cujo idea-
lismo e energia poderão ser o antídoto 
para a tentação do cinismo, no esforço 
de curar o mundo ferido de que faze-
mos parte; criar espaços para diálogo 
que seja abrangente e inclusivo; rees-

truturar projetos e processos para a 
solidariedade inter-religiosa… Enfim, 
servir juntos um mundo ferido torna-
-nos próximos de todos.
O segundo documento – “O dom da 
fidelidade e a alegria da perseverança” 
– é da Congregação para os Institutos 
de Vida Consagrada e as Sociedades 
de Vida Apostólica. Face a inúmeros 
abandonos na vida consagrada, convida 
as pessoas consagradas a voltar à alegria 
das origens da sua vocação, a renovar o 
dom da fidelidade de modo criativo, a 
testemunhar a alegria de levar a todos 
a consolação de Deus, alegria que é be-
leza da vida consagrada, a permanecer 
e perseverar com alegria no amor de 
Cristo. Diz o texto:
“Na perseverança revela-se o amor 
autêntico por Cristo de quem fixa 
os olhos do coração e da mente nele, 
como um atleta fixa a linha de chega-

P. Manuel Barbosa, scj 

Cuidar da vida comum
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Máscaras solidárias 
A FEC associou-se à Máscaras Únicas e lançou uma coleção de máscaras 
certificadas. “Ao comprar qualquer máscara no site das Máscaras  
Únicas, utilizando o código FEC, estará a doar 10% do valor da sua  
compra à FEC e a apoiar a nossa missão”, refere a fundação

que contam
Leigos

...
UM PODCAST SOBRE 
A MISSÃO DOS LEIGOS NO DIA-A-DIA.

Brevemente, em www.vozverdade.org e nas plataformas online.

Pastoral Universitária
CeUC muda
de casa 
O CeUC - Pastoral Universitária de 
Lisboa mudou de morada e encontra-se 
agora nas instalações da Igreja de São 
João de Deus, em Lisboa (R. Brás Pa-
checo, 4, 1000-074 Lisboa). Os contactos 
telefónicos permanecem inalterados 
(967077889 / 213859217). Este orga-
nismo, recorde-se, congrega as iniciativas 
e o trabalho pastoral juntos das escolas 
de Ensino Superior na diocese.

Podcast
Dar voz aos
‘Leigos que contam’
‘Leigos que contam – Um podcast sobre a 
missão dos cristãos no dia-a-dia’ é o nome 
da nova iniciativa do Jornal VOZ DA 
VERDADE, que inicia em outubro. “Este 
podcast procura ser uma forma de valorizar 
vidas comuns das nossas comunidades, de 
pessoas que não estão na ribalta, mas que 
se destacam pela sua fé, dedicação e servi-
ço aos outros”, explica o diretor do jornal, 
padre Nuno Rosário Fernandes.

Nomeação
São Tomás de Aquino
tem novo pároco
O padre Álvaro António Esteves da Cunha 
(Congregação da Missão) foi nomeado, 
pelo Cardeal-Patriarca de Lisboa, páro-
co de São Tomás de Aquino de Luz Sul, 
na Vigararia de Lisboa V, cidade e conce-
lho de Lisboa. A nomeação de D. Manuel 
Clemente surge na sequência da eleição do 
padre Nélio Pita, antigo pároco, como supe-
rior provincial da Congregação da Missão, 
conhecidos como Padres Vicentinos.

IDFC
A caridade em
formação online
‘A Caridade na Missão Evangelizadora da 
Igreja’ é o tema do Curso Específico, rea-
lizado online, que a Escola de Leigos, do 
IDFC - Instituto Diocesano da Forma-
ção Cristã vai promover nas quartas-feiras 
do mês de outubro (dias 7, 14, 21 e 28), 
sempre às 21h00, com o formador Juan 
Ambrósio. Informações pelos números 
213558026 ou 916209919 e pelo email 
escola.leigos@patriarcado-lisboa.pt.

O Cardeal-Patriarca visitou, de surpresa, as  
paróquias do Beato e de Marvila, na cidade de 
Lisboa. Foi na manhã do passado Domingo, 20 
de setembro, com D. Manuel Clemente a deixar 
um convite a “trabalhar na vinha do Senhor”.

Cardeal-Patriarca visita de surpresa as paróquias do Beato e de Marvila

“Ouvir a voz de Cristo”

No Beato, a visita teve como pano de fundo 
as festividades em honra do padroeiro, São 
Bartolomeu, que estavam agendadas para 
aquele fim-de-semana, mas que tiveram 
de ser canceladas devido à pandemia. “Op-
támos por celebrar este dia de uma forma 
mais espiritual, em comunhão com Deus e 
os irmãos, com a nossa Eucaristia. Quando 
preparávamos esta simples Eucaristia, em 
honra de São Bartolomeu, recebemos uma 
inesperada e agradável surpresa, o reveren-
díssimo senhor Cardeal-Patriarca D. Ma-
nuel Clemente, para presidir à celebração” 
conta o pároco, padre Dominic Kuppayil-
puthenpurayil, ao Jornal VOZ DA VER-
DADE, destacando também “a presença do 
senhor presidente da Junta do Beato, o seu 
executivo, o nosso coro dominical e os nos-
sos paroquianos”.
Segundo este sacerdote indiano, D. Manuel 
Clemente “transmitiu uma mensagem de 
paz, solidariedade e esperança a toda a co-
munidade”, lembrando que todos são “cha-
mados a trabalhar na vinha do Senhor, e que 
nela há lugar e trabalho para cada um de 
nós”. “O senhor Cardeal terminou a Euca-
ristia com a frase de um Santo [Santo Afon-
so de Ligório]: ‘Fazer a vontade de Deus, é 
fazer o que Deus quer, e querer o que Deus 
faz’”, acrescentou o padre Dominic.
Na Paróquia de Santo Agostinho a Mar-
vila, que tem o mesmo pároco, D. Manuel 

Clemente sublinhou a importância de es-
tar com Deus, segundo um comunicado. 
“Na segunda Leitura, São Paulo diz mes-
mo que, por sua vontade, gostaria de estar 
já definitivamente com Cristo. O Evange-
lho fala do mesmo, e, quando fala de Deus, 
Jesus usa termos concretos que toda aquela 
gente conhecia. O senhor Cardeal-Patriarca 
terminou exortando a que todos estivessem 
atentos para ouvir a voz de Cristo, a voz do 
Evangelho, e, na circunstância de cada um, 
responder à voz do Senhor”, frisa a nota da 
Paróquia de Marvila.

  

  

Beato

Marvila
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“É com muito gosto que me associo a esta 
feliz iniciativa – como a outras, algumas 
já acontecidas e, sobretudo, as que devem 
acontecer – para que esta casa retome o 
lugar cultural que já teve na nossa cida-
de”. Foram estas as palavras iniciais do 
Cardeal-Patriarca de Lisboa ao inaugu-
rar, no Mosteiro de São Vicente de Fora, 
a exposição ‘Olhares cruzados, palavras 
pressentidas’, da autoria de João Alvim. A 
mostra, que vai estar patente até janeiro 
de 2021, apresenta os rostos das (discre-
tas) figuras do terceiro plano dos ‘Painéis 
de São Vicente’, criados por Nuno Gon-
çalves, no século XV. “Quando, há dias, 
falava com o João Alvim – porque já ti-
nha visto, em pdf, as pinturas que agora 
vamos ver – dizia-lhe que a exposição é 
como ir do século XV para o século XX 
ou XXI. É assim de Nuno Gonçalves para 

o Picasso. Porque, se os Painéis de Nuno 
Gonçalves são, na pintura europeia, uma 
expressão quase primeva e original da fi-
guração retratista e inédita no conjunto 
daquelas dezenas de figuras em torno do 
motivo que ainda hoje é alvo de polémi-
ca – e deve continuar a ser, porque já leva 
um século de polémica a identificação 
daquelas figuras naquele motivo central 
–, o que é certo é que depois a pintura 
europeia vai evoluindo e, sobretudo no 
século XX – por isso é que falei de Picas-
so –, em termos de abstração, o figurativo 
passa a adivinhar uma outra figuração; é 
exatamente isso que nós vemos agora na 
obra de João Alvim, por isso, eu felicito-
-o”, apontou D. Manuel Clemente, na 
curta sessão que teve lugar no claustro do 
mosteiro, no final da tarde do passado dia 
17 de setembro.

Na presença do diretor do Museu do Pa-
triarcado, padre Bruno Machado, e do 
vigário geral da diocese cónego Nuno 
Isidro, entre muitos outros convidados 
e amigos do autor, o Cardeal-Patriarca 
lembrou que os ‘Painéis de São Vicente’ 
– hoje, em exposição no Museu Nacio-
nal de Arte Antiga – foram encontrados 
precisamente no Mosteiro de São Vi-
cente de Fora, em 1895. “Aqui ficaram 
guardados os Painéis, durante um tempo 
que nós não sabemos muito bem quan-
to, nem exatamente como, mas o que é 
certo é que ficaram aqui guardados”, re-
cordou D. Manuel Clemente, voltando 
a reforçar, no final da sua intervenção, o 
desejo de que o Mosteiro de São Vicente 
de Fora ganhe protagonismo cultural em 
Lisboa. “É com iniciativas destas, que liga 
o mosteiro, a diocese, a cidade, a cultura, 

que esta casa se reconhece e se oferece, 
agora”, terminou D. Manuel Clemente, 
antes de visitar a exposição, no segundo 
piso do edifício.

Fascínio pelas figuras
do terceiro plano
O autor da exposição ‘Olhares cruzados, 
palavras pressentidas’ assumiu que “as fi-
guras que estão atrás nos ‘Painéis de São 
Vicente’ sempre foram figuras” que o “in-
teressaram”. “Primeiro, porque estavam lá 
atrás e eu achava-as mais interessantes do 
que as que estavam à frente – ao contrá-
rio da polémica que normalmente exis-
te, que é sempre sobre quem são, e quem 
não são, aquelas figuras do primeiro pla-
no. Depois, a verdade é que, em termos 
de pintura, em termos dos rostos, as figu-
ras que estão atrás são de uma qualidade 
extraordinária, muito avançadas para a 
época em que foram pintadas. Portanto, 
a ousadia dessas figuras escuras que estão 
lá atrás, e que normalmente ninguém re-
para e parecem fazer um biombo escuro 
para dar relevo aos que estão à frente, fas-
cinaram-me sempre”, partilhou João Al-
vim, na sessão inaugural da sua exposição.
O autor recuou depois umas décadas 
para lembrar como começou a pintu-
ra destas figuras do terceiro plano dos 
‘Painéis de São Vicente’. “Desde muito 
criança que ia para o Museu Nacional 
de Arte Antiga, aos ateliers de miúdos, e 
foi verdadeiramente aí que eu comecei a 
desenhar e a pintar. Um dia disse que ia 
trazer aquelas figuras para a frente: ‘Vou 
chamá-las, vou-lhes dar individualidade, 
vou-lhes dar um espaço próprio’. E assim 
comecei. E fui pintando uma, pintando 
duas, pintando três e, ao fim de ter pinta-
do uma série delas, acabei por pintar 12, 
em que respeitei a fisionomia e também 
as expressões”, contou.

“Expressões absolutamente 
inesperadas”
No final desta primeira série de 12 pintu-
ras, João Alvim disse ter descoberto algo 
“extraordinário”, que são “as expressões 
de todos eles”. “Normalmente, diz-se que 

DIÁLOGO COM ROSTOS ‘ESQUECIDOS’
O Cardeal-Patriarca inaugurou a exposição ‘Olhares cruzados, palavras pressentidas’, 
de João Alvim, que apresenta os rostos das figuras do terceiro plano dos ‘Painéis de 
São Vicente’ e em que “o figurativo passa a adivinhar uma outra figuração”. Na ses-
são de abertura da mostra, D. Manuel Clemente manifestou ainda o desejo de que o 
Mosteiro de São Vicente de Fora “retome o lugar cultural” que já teve em Lisboa.
texto e fotos por Diogo Paiva Brandão

Exposição ‘Olhares cruzados, palavras pressentidas’, patente no Mosteiro de São Vicente de Fora

  D. Manuel Clemente, padre Bruno Machado e João Alvim
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são figuras que representam a sociedade 
da época, são as confrarias, são membros 
da Corte, e acabou aí o interesse sobre 
elas. Ao pintá-las, tive verdadeiramente 
de entrar no mundo delas e aí descobri 
essas expressões, que são expressões abso-
lutamente inesperadas. Por duas razões, 
primeiro porque elas não olham para as 
cenas que se passam à frente delas. Elas 
estão a olhar, todas elas, sem exceção, para 
o espectador que está a ver a tela. O que 
é muito curioso. Porque é que elas se abs-
traem do que se passa ali? E depois, todas 
elas, eu diria sem exceção, têm expressões 
que eu direi pouco simpáticas ao evento 
que ali está. São expressões, algumas, de 
desagrado, há expressões até muito agres-
sivas, expressões duras, expressões de des-
confiança. São todas dentro desta postu-
ra”, esclareceu.
Após estas “12 reproduções fiéis”, o autor 
questionou-se sobre “como continuar”. 
“Tornou-se-me evidente, a certa altura, 
que tinha de continuar sem perder to-
talmente a fisionomia – porque as perso-
nagens continuam a ser reconhecíveis –, 
mas passei a dedicar mais importância à 
expressão e menos ao aspeto fisionómi-
co. Portanto, são ainda uma série de per-
sonagens reconhecíveis, que já não têm 
uma pintura tão realista, mas têm expres-
sões fortíssimas, muito mais fortes ainda 
do que na fase anterior”, contou.

O que os olhares 
querem dizer?
A terceira e última fase da pintura dos 
rostos das figuras do terceiro plano dos 
‘Painéis de São Vicente’ trouxe consigo 
a recriação. “Por fim, chego a uma fase 
última que é: eu não quero saber da fi-
sionomia, se for reconhecível é, se não 
for também não me preocupa, vou par-
tindo daquelas expressões e vou recriar 
aquelas expressões. Portanto, fiz uma 
quantidade ainda mais significativa de 
quadros e pinturas só com as expres-
sões. São pinturas em que se sente que 
essas expressões estão lá; as fisionomias 
já não estão, mas as expressões estão e 

bem marcadas”, frisou João Alvim, na 
inauguração da sua mostra.
A última peça da exposição é uma “tela 
grande, dentro dessa linha de expressões, 
também sobre um fundo escuro, quase 
a recriar o ambiente dos Painéis”. “Aí, a 
pergunta que se me pôs – e eu não sou 
de História, mas li o suficiente e aprendi 
o suficiente para perceber que História é 
sempre um motivo de interrogação – foi: 
o que é que Nuno Gonçalves nos queria 
dizer? Porque é que ele pinta mais de 50 
figuras lá atrás, distintas? Tinha alguma 
intenção? O que é que aqueles olhares 

queriam todos dizer? Aqui termina a mi-
nha abordagem ao tema, com esta per-
gunta, que obviamente não sou eu que 
alguma vez irei desvendar…”, manifestou 
João Alvim.
O autor da exposição ‘Olhares cruzados, 
palavras pressentidas’ tinha começado a 
sua intervenção, no claustro, por “agrade-
cer a oportunidade de expor este traba-
lho” no Mosteiro de São Vicente de Fora. 
“Confesso que à medida que o ia desen-
volvendo, ia-me sempre perguntando: 
‘Onde é que posso expor este trabalho?’. 
E, de facto, a certa altura, percebi que só 

havia um sítio onde faz verdadeiramente 
sentido, que é aqui”, observou João Al-
vim. “Espero que se divirtam com o tra-
balho que foi feito”, terminou.

Visitar estes rostos
Tal como o Cardeal-Patriarca, o dire-
tor do Museu do Patriarcado de Lisboa 
mostrou também a sua satisfação pela ex-
posição agora inaugurada. “É uma honra 
poder receber este trabalho do João Al-
vim, a partir de uma obra que está rela-
cionada connosco – que não está guar-
dada por nós, mas foi encontrada aqui 
[no Mosteiro de São Vicente de Fora]. 
Quando o João nos visitou, para dar a co-
nhecer o seu trabalho, impressionou-me 
muito o diálogo que é possível estabelecer 
com estas figuras, com estes rostos e, so-
bretudo, nesta altura em que estamos to-
dos um pouco sedentos do olhar, de nos 
olharmos sem alguma desconfiança ou 
medo”, destacou o padre Bruno Macha-
do, no claustro do mosteiro, sublinhando 
que este “é o tempo propício para visitar 
estes rostos” ‘de’ João Alvim. “Agradece-
mos a sua iniciativa. No fundo, provocou-
-nos e nós deixámo-nos provocar”, com-
pletou o diretor do Museu do Patriarcado 
de Lisboa, desejando que esta seja “uma 
oportunidade para acolher mais visitan-
tes” e para que “mais público conheça” o 
Mosteiro de São Vicente de Fora.

‘PAINÉIS DE SÃO VICENTE’
Obra de enorme importância simbólica na cultura portuguesa e singular “retrato coletivo” na história da pintura 
europeia. As seis pinturas atribuídas a Nuno Gonçalves apresentam um agrupamento de 58 personagens em torno 
da dupla figuração de São Vicente.
Uma solene e monumental assembleia representativa da Corte e de vários estratos da sociedade portuguesa da 
época, em ato de veneração ao patrono e inspirador da expansão militar quatrocentista no Magrebe. Estas figuras, 
em volumes claramente afirmados, tão caracterizadas pela concentração expressiva dos rostos e atitudes quanto 

pela requintada definição pictórica dos trajes e adereços, parecem aliar, nesta encenação cerimonial, o intuito de uma evocação narrativa a uma visão contemplativa.
Embora permaneça problemático o pleno entendimento da intenção e significado da obra, crê-se que o autor das tábuas é o pintor régio de D. Afonso V, Nuno Gonçalves, e que es-
tariam originalmente integradas no retábulo de São Vicente da capela-mor da Sé de Lisboa.
in www.museudearteantiga.pt

A exposição ‘Olhares cruzados, palavras 
pressentidas’, patente no segundo piso 
do Mosteiro de São Vicente de Fora, em 
Lisboa, pode ser visitada de terça-feira a 
Domingo, das 10h00 às 18h00, até janeiro 
de 2021. A entrada é gratuita, mediante a 
compra de bilhete para visitar o mosteiro 
(preços entre 2,5€ e 5€, sendo grátis para 
crianças até aos 12 anos, sacerdotes e con-
sagrados).
Informações: 218885652 ou 
www.mosteirodesaovicentedefora.com
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de Maria fundaram em Beirute em 1968. 
No bairro de Nabaa já ninguém estranha 
o movimento, cada vez maior, de pessoas 
em busca de uma refeição quente. Muitos 
são idosos e vivem sozinhos. Ali, além da 
comida, resgatam também sorrisos, afectos, 
um pouco de conversa. Cumplicidades que 
devolvem alguma esperança. Todos os dias, 
forma-se uma fila de pessoas junto à por-
ta do dispensário. É um bairro pobre que 
se confunde cada vez mais com a própria 
cidade. Em todo o lado há vestígios da cri-
se. Lojas entaipadas, vidros quebrados, pa-
redes escritas com gritos de protesto. Em 
todo o lado há sinais de uma crise que pare-
ce ter engolido todo o país. Ali, no bairro de 
Nabaa, já há muito que ninguém estranha 
ver tanta miséria. 

Devolver a dignidade
“Chegámos a uma situação em que a clas-
se média empobreceu e os pobres ficaram 
ainda mais pobres”, diz a Irmã Marie Jus-
tine Osta, que pertence à congregação das 
Irmãs Maronitas da Sagrada família. Ela é 
a directora do dispensário. “Isto”, diz, re-
ferindo-se ao estado actual em que se en-
contra o Líbano, “é um desastre”. Tem 72 

anos mas parece cheia de uma vitalidade 
quase juvenil. Ela é a alma daquele recanto 
de solidariedade do bairro pobre da cidade 
de Beirute. Ali, no dispensário, não ser-
vem apenas comida. Dão importância a 
cada uma das pessoas que lhes batem à 
porta. São pessoas que ficaram sem di-
nheiro, pessoas que já não conseguem 
sobreviver sozinhas. Ali, junto das irmãs, 
readquirem a dignidade que julgavam ter 
perdido. Ali, junto das irmãs, voltam a ser 
pessoas, voltam a receber sorrisos, voltam 
a ter alguém com quem falar, com quem 
desabafar. “É realmente muito doloroso, 
para mim, ver pessoas pedindo as coisas 
básicas a quem têm direito, como a comi-
da. Eles sentem que perderam a dignida-
de. Dói-me ver isso.”

O desespero de uma mãe
A esperança é sempre a última a morrer. 
Ali, no dispensário do bairro Nabaa, apoia-
do pela Fundação AIS, são distribuídas, 
todos os dias, 1200 refeições. Em 2017, há 
apenas apenas três anos, eram só 250. As 
refeições quentes do dispensário das irmãs 
são o barómetro exacto da dimensão da 
tragédia que se vive no Líbano. Maguy tem 

Pedir comida ou esgravatar restos nos cai-
xotes do lixo passou a ser uma imagem 
comum no quotidiano das grandes cida-
des libanesas. A crise neste país do Mé-
dio Oriente agudizou-se ainda mais com 
a brutal explosão, dia 4 de Agosto, que 
destruiu o porto de Beirute. Um sopro de 
vento arrasou prédios, ruas inteiras. O bair-
ro cristão de Achrafieh foi dos mais atin-
gidos. Quase 200 pessoas perderam a vida 
na explosão de uma quantidade apreciável 
de nitrato de amónio que estava armazena-
do na região portuária. Além dos mortos e 
de mais de 6500 feridos, ficou um rasto de 
destruição quase inimaginável. Parecia um 
cenário de guerra, uma cidade após intenso 
bombardeamento. Calcula-se que mais de 
90 mil habitações tenham ficado total ou 
parcialmente destruídas, assim como mais 
de uma centena de igrejas, capelas, conven-
tos e escolas. A explosão deixou mais de 
300 mil pessoas desalojadas.

Gritos de protesto
A Irmã Marie Justine já tem os olhos habi-
tuados a decifrar o desalento ou a vergonha 
no rosto dos que lhe batem à porta no dis-
pensário que as Franciscanas Missionárias 

quatro filhos. O mais novo tem 7 anos, o 
mais velho vai fazer 17. Desde há algumas 
semanas que ela passou a ir todos os dias 
ao dispensário. É a única forma de poder 
alimentar os seus filhos. “Isto é algo que eu 
pensei que nunca faria”, diz-nos, ainda com 
uma sombra de vergonha no rosto, des-
viando o olhar. “Mas cheguei ao ponto de 
não conseguir ver os meus filhos a morrer 
de fome. Por eles, farei tudo…” Maguy é 
apenas um exemplo dos libaneses que per-
deram tudo. Trabalho, dinheiro, tudo. O 
colapso da economia varreu o país como 
um ciclone devastador. Famílias da classe 
média ficaram de mãos vazias no espaço de 
poucos meses. A pobreza democratizou o 
país. “As irmãs, aqui, fazem-me sentir mui-
to bem-vinda”, diz Maguy enquanto espe-
ra pela sua vez para levar comida para casa 
para os seus quatro filhos. “Deus vos aben-
çoe por tudo o que estão a fazer…”

Futuro negro
O futuro está ensombrado. A continuar as-
sim, serão necessários muitos dispensários 
para alimentar todos os libaneses que en-
tretanto vão caindo nas malhas da pobreza. 
“Vivemos o dia-a-dia. Não sabemos o que 
vai acontecer amanhã”, diz a Irmã Justine. 
“Não conseguimos ver a luz ao fundo do 
túnel.” Nada, porém, que abale a fé da irmã 
num tempo melhor. “A minha força vem 
apenas de Deus. A nossa missão é apoiar 
as pessoas, elevá-las, dar-lhes força e espe-
rança, dizer-lhes que Deus está connosco e 
que dias melhores virão…” A dimensão da 
crise é assustadora e tudo se agravou com a 
brutal explosão de 4 de Agosto no Porto de 
Beirute que afectou principalmente o bair-
ro cristão de Achrafieh. A Irmã Justine não 
poupa nas palavras. “Estamos a aproximar-
-nos da fome, os produtos estão a ficar cada 
vez mais caros, as pessoas não terão dinheiro 
para conseguirem comprar seja o que for no 
supermercado. Precisamos de um milagre...”

texto por Paulo Aido,
Fundação Ajuda à Igreja que Sofre

Líbano: Igreja é sinal de esperança, apesar do sofrimento e fome

O milagre da Irmã Justine
O Líbano enfrenta uma profunda crise económica. O sistema bancário está falido e as famílias 
desesperam. Fome e miséria passaram a fazer parte da vida dos libaneses. Agora, quase só há  
pobres e miseráveis. Esta situação agravou-se ainda mais com a brutal explosão no porto de  
Beirute, a 4 de Agosto. Num instante, milhares de pessoas passaram a ficar sem abrigo...

www.fundacao-ais.pt | 217 544 000

A Fundação AIS lançou uma campanha de ajuda de emergência para a distribuição de alimentos a mais de 5800 famílias 
afectadas pela explosão de 4 de Agosto no porto de Beirute. A Irmã Marie Justine está a supervisionar essa distribuição.
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www.fundacao-ais.ptapoio@fundacao-ais.pt

Entidade: 21244
Referência: 222 222 222
Montante: o que desejar

Tel: 918 125 574
Montante: o que desejar 217 544 000

Por favor, comunique-nos 
o seu donativo

Cada cabaz contém alimentos necessários 
para preparar refeições, como, por exemplo, 
lentilhas, grão, feijão, arroz, bulgur, queijo 
pasteurizado, leite, açúcar, enlatados.

1 cabaz alimentar  =42€

5.880 famílias em Beirute
precisam de ajuda para sobreviver!
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10/ Roma com Aura Miguel
Jornalista da Rádio Renascença, 
à conversa com Diogo Paiva Brandão

1. O Papa considera que os responsáveis 
políticos ouvem mais os poderosos do que 
os fracos. “Ouvimos mais as grandes em-
presas financeiras do que as pessoas ou 
aqueles que movem a economia real. Ou-
vimos mais as empresas multinacionais 
do que os movimentos sociais. Ouvimos 
mais as grandes farmacêuticas do que os 
profissionais da saúde, que estão na linha 
da frente nos hospitais ou nos campos de 
refugiados. Este não é o caminho certo!”, 
alertou Francisco, na audiência-geral de 
quarta-feira, 23 de setembro.
Na opinião do Papa, para sair desta cri-
se é preciso implementar o princípio da 
subsidiariedade, respeitando a autonomia 
e a capacidade de iniciativa de todos. “Ou 
trabalhamos juntos para sair da crise, ou 
nunca sairemos dela. Sair da crise não 
é dar uma pincelada de verniz sobre as 
situações atuais para parecer mais justas, 
não. Para sair da crise, é preciso mudar. E 
todos fazem a verdadeira mudança, com 
todas as pessoas que formam o povo. E 
todos juntos, em comunidade”, referiu.
Neste encontro público no Pátio São 
Dâmaso, no Vaticano, o Papa recordou 
que, “devido ao confinamento motiva-
do pelo novo coronavírus, muitas pes-
soas, famílias e atividades económicas 
encontraram-se em sérias dificuldades”, 
e deixou um apelo para que “os vértices 
da sociedade” respeitem e promovam os 
níveis intermédios e reconheçam como 
é “decisiva a contribuição de indivíduos, 
famílias, associações, empresas e até das 
Igrejas.”
Na sua intervenção pediu ainda para que 
as pessoas sejam “protagonistas do pró-
prio resgate”, criticando políticos e atores 

sociais que prometem “tudo para o povo”, 
mas não fazem “nada com o povo”.

2. O Vaticano condena todas as formas 
de eutanásia e suicídio assistido, com a pu-
blicação de uma carta doutrinal pela Con-
gregação para a Doutrina da Fé. ‘Samarita-
nus bonus (‘O Bom Samaritano’) - Sobre 
o cuidado das pessoas nas fases críticas e 
terminais da vida’ é o título do documento, 
aprovado pelo Papa, que se destina, sobretu-
do, “aos que estão em contacto com os doen-
tes nas fases críticas e terminais (familiares 
ou os tutores legais, capelães hospitalares, 
ministros extraordinários da Eucaristia e 
agentes de pastoral, voluntários e profissio-
nais da saúde) e aos próprios doentes”.
O texto reafirma a proibição da eutanásia 
e do suicídio assistido, considerados como 
crimes contra a vida humana e “um ato in-
trinsecamente mau, em qualquer ocasião 
ou circunstância”. Por isso, “a eutanásia é 
um ato homicida que nenhum fim pode 
legitimar e que não tolera nenhuma for-
ma de cumplicidade ou colaboração, ativa 
ou passiva”. O mesmo se diga do suicídio 
assistido, uma vez que “tais práticas jamais 
são uma autêntica ajuda ao doente, mas 
uma ajuda a morrer.
A carta ‘Samaritanus bonus’ divide-se em 
várias partes e pontos de reflexão doutrinal, 
como “a obrigação moral de excluir a obs-
tinação terapêutica”, “os cuidados básicos: 
o dever de alimentação e hidratação”, “os 
cuidados paliativos”, “o acompanhamento 
e o cuidado em idade pré-natal e pediátri-
ca”, ou “a reforma do sistema educativo e da 
formação dos profissionais da saúde”.
No ponto relativo à “objeção de consciência 
por parte dos profissionais da saúde e das 

instituições sanitárias católicas”, o docu-
mento admite poder-se “chegar à situação 
de dever desobedecer à lei, para não acres-
centar injustiça a injustiça” e acrescenta que 
“os profissionais da saúde não devem hesi-
tar a pedi-la como direito próprio e como 
contribuição específica ao bem comum.”
“Tudo isto”, conclui o documento, “requer 
uma tomada de posição clara e unitária 
por parte das Conferências Episcopais, das 
Igrejas locais, assim como das comunida-
des e das instituições católicas para tutelar 
o próprio direito à objeção de consciência 
nos contextos legislativos que preveem a 
eutanásia e o suicídio”.

3. “Estou feliz ao ver os vossos rostos e 
leio nos vossos olhos que vocês também 
estão contentes por estarem um bocadinho 
comigo”, disse o Papa, esta segunda-feira, 
21 de setembro, a um grupo de pequenos 
hóspedes do centro austríaco para autismo 
‘Sonnenschein’ (‘Esplendor do sol’). “Pos-
so imaginar porque é que os responsáveis 
escolheram este nome. É porque a vossa 
casa parece um magnífico prado florido no 
esplendor do sol, e as flores desta casa são 
vocês”, destacou.
Na breve audiência que decorreu no Va-
ticano, Francisco explicou aos mais novos 
que “Deus criou o mundo com uma gran-
de variedade de flores de todas as cores”. 
“Cada flor tem sua própria beleza, que é 
única. Também cada um de nós é belo aos 
olhos de Deus e Ele gosta de nós. Isto faz-
-nos sentir a necessidade de dizer a Deus: 
obrigado!”, salientou.

4. O Papa reforçou o apelo por uma 
Igreja “em saída”, alertando as comunida-

des católicas para os perigos de estarem 
fechadas em si próprias. “A Igreja deve ser 
como Deus, sempre em saída. E quando a 
Igreja não está em saída, adoece”, assina-
lou Francisco, perante milhares de pessoas 
reunidas na Praça de São Pedro para a re-
citação do Angelus, no Domingo, 20 de 
setembro. “É melhor uma Igreja aciden-
tada, por ter saído para anunciar o Evan-
gelho, do que uma Igreja doente, por estar 
fechada”, acrescentou, destacando que as 
comunidades católicas são chamadas a sair 
dos vários tipos de “fronteiras” que possam 
existir, para “oferecer a todos a palavra de 
salvação que Jesus veio trazer”. “Trata-se 
de abrir horizontes de vida que ofereçam 
esperança a quem está parado nas perife-
rias existenciais e ainda não experimentou, 
ou perdeu, a força e a luz do encontro com 
Cristo”, apontou.

5. O Papa pediu que a vacina contra o 
novo coronavírus seja universal e não ape-
nas disponível para os países mais ricos, de 
forma a que todos, mesmo os mais pobres, 
possam ser curados da pandemia. Numa 
audiência com membros da fundação ita-
liana ‘Banco Farmacêutico’, no sábado, dia 
19, Francisco lamentou que existam “po-
pulações no mundo” que “não têm acesso a 
determinados medicamentos”, e disse que 
“a nível ético, se existe a possibilidade de 
tratar uma doença com um medicamento, 
tem de estar à disposição de todos, caso 
contrário cria-se uma injustiça”.
O Papa alertou ainda para o “perigo da glo-
balização da indiferença” e defendeu “a glo-
balização da cura, ou seja, a possibilidade de 
todas as populações terem acesso a medica-
mentos que poderiam salvar muitas vidas”.

1. 2. 5.

3.

4. 

O Papa Francisco deixou vários alertas a dirigentes e à sociedade em geral sobre como sair da crise. Na semana em 
que o Vaticano condenou todas as formas de eutanásia e suicídio assistido, o Papa encontrou-se com crianças autis-
tas, insistiu na necessidade de uma “Igreja em saída” e pediu que a vacina contra o novo coronavírus seja universal.

“Ou trabalhamos juntos para sair da crise, ou nunca sairemos dela”
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Envelhecimento ativo
O livro ‘Envelhecimento ativo - Capa-
citação pelas universidades da terceira 
idade’, da autoria de Patrícia Rosado, 
apresenta-se “como um importante con-
tributo para a investigação na área da 
gerontologia educativa e, em particular, 
das universidades da terceira idade em 
Portugal”, considerando que “os resulta-
dos da ação das academias ‘universidades 
seniores’ são inquestionáveis quanto ao 
bem-estar que propiciam, quer no refor-
ço das perspetivas de inserção e partici-
pação social, quer na melhoria das con-
dições e qualidade de vida das pessoas 
que as frequentam”, salienta o prefácio, 
assinado por Luísa Carvalho, do Institu-
to Politécnico de Portalegre.
‘Envelhecimento ativo - Capacitação 
pelas universidades da terceira idade’ foi 
publicado pela Editorial Cáritas.
Encomendas: editorial@caritas.pt

À PROCURA DA PALAVRA

DOMINGO XXVI COMUM
"Os publicanos e as mulheres de má vida 
irão diante de vós para o reino de Deus.”

Mt 21, 31

É preciso mudar 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.  | CPD - Canta Povo 
de Deus, Santuário de Fátima.  | OCoc - Carlos Silva, Orar Cantando. Obras Completas, Secretariado Nacional de Liturgia, Fátima 2014. 
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As escolas e as vindimas parecem 
andar de mãos-dadas: as primeiras 
iniciam, por estes dias, o grande 
tempo de sementeira e adubagem 
do conhecimento para que chegue o 
tempo dos frutos lá para o Verão; as 
segundas reclamam a colheita rápida 
dos frutos rubros e dourados para 
o trabalho escondido que produzirá 
néctares deliciosos. Entramos num 
novo ano escolar com prudência e 
responsabilidade que a pandemia 
obriga. A dureza do último confi-
namento exige avaliação constante 
sobre as melhores opções escolares, 
e capacidade de rever objectivamen-
te as decisões tomadas. E como nas 
vindimas é preciso um esforço con-
junto para que o maior bem, que são 
as pessoas, seja salvaguardado.
Regressamos às vindimas como ima-
gem do Reino e ao trabalho como 
compromisso humano, numa peque-
na parábola de Jesus. Na figura de 

dois irmãos, nas suas respostas e ati-
tudes revemo-nos na coerência entre 
o que dizemos e fazemos. E se o im-
portante é o trabalho da vinha, a lição 
maior é a possibilidade de mudança; 
em termos evangélicos, de conver-
são. Para lá da tentação imediata de 
dividir o mundo entre justos e injus-
tos, bons e maus, somos convidados 
a olhar a realidade humana na sua 
complexidade, nos muitos matizes 
que cada pessoa pode tomar. Afinal, 
o mundo é a cores, e quem vê tudo a 
preto e branco é quase cego.
Um reino comparado ao trabalho na 
vinha e necessitado de trabalhadores 
apaixonados fala-nos muito do cora-
ção de Deus. Mais do que a eficácia 
da produção, o que parece alegrar o 
Pai é o entusiasmo dos trabalhado-
res. Não as boas intenções nem as 
aparências. O entusiasmo que nasce 
até do arrependimento, da consciên-
cia de que é sempre possível mudar 

as escolhas erradas, dará ao vinho 
um sabor renovado. E por isso, por-
que todos somos filhos, ninguém é 
excluído da vindima e do trabalho 
que irá produzir o bom vinho da ale-
gria e da festa.
No mundo que “é composto de mu-
dança” como escrevia Camões, é im-
portante nunca perder a esperança, 
nem desistir de tentar. Não seremos 
julgados por nos termos enganado, 
mas pelas vezes em que não quise-
mos, nem tentámos, mudar de cami-
nho. É talvez uma espiritualidade da 
mudança, aquela que Cristo oferece 
à sua Igreja. Mudança porque o há-
bito e a instalação apagam o ardor 
evangelizador; mudança porque o 
Espírito Santo é vento que sopra e 
não se pode engaiolar; mudança 
porque quem disse “não” pode vir 
a fazer “sim”; mudança porque só 
Deus não muda, mas tudo o resto 
pode ser melhor! 

DOMINGO XXVII DO TEMPO COMUM – A (4 DE OUTUBRO) 

CÂNTICO

Só Vós sois o Senhor 

Vinde, prostremo-nos em terra 

O Senhor tem amor ao seu povo 

Deus amou de tal modo o mundo 

Porque todos comemos do mesmo pão 

Formamos um só corpo 

Cantai ao Senhor porque é eterno o seu amor 
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Tweets da Semana

Papa Francisco @Pontifex_pt

“O caminho da reconciliação requer 
paciência e confiança. Não se obtém a 
#paz se não a almejarmos.”

21 de setembro
 
“Quem raciocina com a lógica humana, 
isto é, com as dos méritos conquis-
tados com a própria capacidade, de 
primeiro passa para último. Ao invés, 
quem se entrega com humildade à mi-
sericórdia do Pai, de último passa a ser 
primeiro (cf. Mt 20, 1-16). #Evangelho-
deHoje”

20 de setembro

“É urgente e prioritário reproduzir a ati-
tude de Cristo, ouvindo para propor e 
perdoando para reconstruir.”

23 de setembro

“O que Deus nos promete não é nada 
menos do que Ele próprio! É igual para 
todos e em qualquer altura pode e 
deve ser recebido, porque aí «os pri-
meiros são os últimos e os últimos são 
os primeiros».”

20 de setembro

“Lembro o senhor D. Anacleto Oliveira 
como um homem de uma grande se-
riedade, aplicação e certeza em tudo 
quanto fazia. Os meus sentimentos à fa-
mília e à diocese de #VianadoCastelo e 
a minha oração pelo senhor D. Anacleto 
que, agora no Céu, continuará a traba-
lhar por todos nós.”

18 de setembro

D. Manuel Clemente @patriarcalisboa

Editorial

A VONTADE DE DEUS NÃO ENVERGONHA

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

“Não me sirvo da fé como bandeira para 
impor os meus próprios ideais, pelo 
contrário, a fé vai-me transformando e 
convertendo naquilo que pode ser a minha 
vontade, o meu olhar, para viver a vontade 
de Deus com o olhar de Deus.”

ser a minha vontade, o meu olhar, 
para viver a vontade de Deus com 
o olhar de Deus. E a vontade de 
Deus não envergonha.

PS - Não posso deixar de lamentar 
a partida inesperada de D. Anacle-
to Oliveira que conheci, primeiro, 
como professor de Escritos Pauli-
nos, na Faculdade de Teologia, e 
depois como Bispo Auxiliar da nos-
sa diocese. Recordo a sua sabedo-
ria bíblica, simplicidade de trato, 
o olhar direto, sereno e atento de 
pastor que ama e se entrega pe-
las suas ovelhas. Deus o acolha na 
Sua eternidade.  

do na vida. Acredito que seja assim 
com todos os que vivem a mesma 
fé. Não porque sou padre, mas a fé 
leva-me a procurar viver e defen-
der os valores da vida, éticos, mo-
rais, familiares, religiosos. Não sou 
progressista, como agora se diz, e 
poderei até ser conservador, mas 
por conservar um legado deixado 
há mais de dois mil anos, vivendo 
uma fé que não serve para minha 
satisfação, mas para minha salva-
ção. Porque a fé salva. Não me sir-
vo da fé como bandeira para impor 
os meus próprios ideais, pelo con-
trário, a fé vai-me transformando 
e convertendo naquilo que pode 

Sou padre católico. Ordenado há 
dez anos, e com um longo caminho 
de discernimento vocacional. A mi-
nha formação inicial, o jornalismo, 
trouxe-me até este meio, com di-
versas experiências de trabalho, e 
até com oportunidades que, por 
acreditar no projeto que Deus ti-
nha para mim, não acedi. É impor-
tante ir percebendo a vontade de 
Deus, que está não naquilo que 
queremos para nós, mas no que 
Deus nos vai fazendo perceber ser 
o seu desejo. Se eu tivesse orien-
tado a minha vida por aquilo que 
eu desejava, hoje estaria em qual-
quer outro lugar, com uma car-
reira profissional diferente… Não 
fui condicionado, fui sempre livre 
na decisão e não estou arrepen-
dido. Pelo contrário, dou graças a 
Deus por ir percebendo o que é a 
Sua vontade, com o esforço de me 
colocar na Sua frente, com dispo-
nibilidade. Não sou perfeito e por 
isso também sei que tenho erros 
que se vão assumindo e corrigin-
do. Mas dou graças a Deus, porque 
Ele se vai manifestando e mostran-


