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“PRESENÇA SILENCIOSA E FORTE”

Após 25 anos, a Paróquia de Santo Antão do Tojal, em Loures, recebeu a Imagem de Nossa Senhora
do Cabo Espichel. “Estes círios que vão passando de freguesia em freguesia continuam a ser muito
importantes. Nunca perderam a sua vitalidade e sempre ressurgem, sejam quais forem as circunstâncias”,
destacou o Cardeal-Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente. pág.02
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“Não desistiremos de lutar no Parlamento
contra a eutanásia!”

Destaque

A Plataforma Caminhada Pela Vida assegurou que vai continuar a “lutar
contra a eutanásia”. Em comunicado, é ainda anunciado que, este ano, não
será organizada a Caminhada Pela Vida. “Ponderámos seriamente sobre a
realização da Caminhada. Acreditamos que o nosso primeiro dever é a defesa
da Vida e por isso decidimos este ano não sair à rua. A decisão é dolorosa mas sabemos bem que a Caminhada é apenas um símbolo deste povo
que defende a Vida todos os dias. Este ano não iremos caminhar juntos mas
continuaremos a nossa caminhada diária em defesa da Vida”, revela a nota,
garantindo também que vão “continuar a apoiar as grávidas em dificuldades,
a socorrer os bebés que precisam, a ajudar as famílias”. “Caminharemos em
defesa da Vida com os nossos idosos, os doentes e junto de todos aqueles que
precisam! E sobretudo, não desistiremos de lutar no Parlamento contra a eutanásia! Caminharemos, cada um em sua casa, na sua rua, no seu bairro e na
sua cidade, sempre pela defesa da Vida!”, acrescenta o texto assinado por José
Maria Seabra Duque, coordenador da Plataforma Caminhada Pela Vida.

P. Duarte da Cunha

A Igreja é um Mistério
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“UM NOVO SONHO
DE FRATERNIDADE
E AMIZADE SOCIAL”
Papa Francisco publica a sua terceira
encíclica, ‘Fratelli tutti’, apelando a uma
“fraternidade aberta”, que permita “reconhecer, valorizar e amar todas as pessoas
independentemente da sua proximidade
física, do ponto da terra
onde cada uma nasceu
ou habita”. pág.06
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02 / Reportagem
Paróquia de Santo Antão do Tojal recebe Nossa Senhora do Cabo Espichel

UMA PRESENÇA QUE “MARCA”
E DESAFIA À VIDA PARTILHADA

A Paróquia de Santo Antão do Tojal voltou a receber, no passado fim-de-semana e após
25 anos, a Imagem de Nossa Senhora do Cabo Espichel. Junto dos fiéis, o Cardeal-Patriarca
apelou a tomar como exemplo o ‘sim’ de Nossa Senhora, colocando os talentos recebidos
à disposição de todos, “sobretudo daqueles que mais precisam”. “Ensinando-nos isto,
ensina-nos tudo, tudo o que precisamos de saber”, assegurou D. Manuel Clemente.
texto por Filipe Teixeira; fotos por Filipe Teixeira e D.R.
Vinte e cinco anos passaram desde a
última visita da Imagem de Nossa Senhora do Cabo Espichel à Paróquia de
Santo Antão do Tojal, na Vigararia de
Loures-Odivelas. Então como agora,
neste tempo de pandemia, o Círio dos
Saloios não perde a vitalidade, mas ganha um novo “contexto”, apontam os
paroquianos que viram o plano das festas ser reduzido, por recomendação das
autoridades de saúde. Para o Cardeal-Patriarca de Lisboa, que presidiu à
Missa no último Domingo, 4 de outubro – dia seguinte à chegada da Imagem

à paróquia –, as “limitações” dos festejos,
provocadas pela pandemia, não tornam
este momento “menos fervoroso” ou “intenso”. “Estes círios que vão passando de
freguesia em freguesia continuam a ser
muito importantes. Nunca perderam a
sua vitalidade e sempre ressurgem, sejam quais forem as circunstâncias – e
há séculos que isto acontece – concretamente com este Círio de Nossa Senhora
do Cabo, também chamado Círio dos
Saloios. Continua com esta vitalidade,
de freguesia em freguesia, de quarto em
quarto de século, a visitar as populações

e, sempre, marcando a vida das pessoas”,
referiu D. Manuel Clemente, manifestando o desejo de que o encerramento
da visita, marcado para daqui a um ano,
“já possa ser feita com mais concorrência de povo, com toda aquela alegria,
quer religiosa, quer das manifestações
profanas que, normalmente e justamente, acompanham esta romagem de Nossa Senhora do Cabo”.

Vida partilhada

Na celebração dominical que foi transmitida em direto pela TVI, o Cardeal-

Chegada da Imagem à Paróquia
de Santo Antão do Tojal

A Imagem de Nossa Senhora do Cabo Espichel encontra-se na igreja paroquial de Santo Antão do Tojal, que está aberta no período das Missas
de Domingo (12h00) e de quinta-feira (19h00). Através de marcação junto da paróquia também é possível visitar a Imagem noutros horários.

-Patriarca partiu da Liturgia da Palavra, que comparava “o povo de Deus
com uma vinha que Deus planta”, para
alertar os fiéis a estarem disponíveis
para colocar os seus talentos a render
para os outros. “Aquilo que nós temos
em vez dos outros, é aquilo que nós temos para os outros”, assegurou D. Manuel Clemente, reforçando que “o bem
que fazemos para os outros faz ricochete também para nós”.
Segundo o Cardeal-Patriarca, este apelo para pôr a render o que se recebe de
Deus encontrou também cumprimento pleno na vida de “Nossa Senhora
do Cabo, com o seu Menino ao colo”.
“Tudo quando recebe de Deus, Maria
nos oferece nessa graça plena que por
Ela veio ao mundo e que se chama Jesus Cristo, Nosso Senhor”, assinalou,
manifestando o desejo de que esta Imagem, durante este ano de permanência
em Santo Antão do Tojal, seja, para
todos, “o exemplo do que devemos ser
diante da vida, diante dos nossos, diante de todos e, sobretudo, diante daqueles que não têm ninguém que trate deles e que estão desamparados e frágeis”.
Na homilia da Missa, D. Manuel Clemente desejou ainda que esta presença
de Nossa Senhora do Cabo Espichel
“constitua um incentivo a receber a vida
como um dom de Deus, mas como um
dom que tem de se retribuir, ao próprio
Deus, de quem provém, e a todos os
outros, porque não há maior alegria de
Deus do que ver que os seus filhos são
bem tratados, são bem acolhidos, bem
acompanhados”. “Tenho a certeza que
Nossa Senhora do Cabo vos irá ensinar
tudo isto, com a sua presença silenciosa e forte, aqui neste bonita Igreja de
Santo Antão do Tojal, oferecendo o seu
Menino, que cuidou, e dizendo a todos
que é isto a vida que Deus quer: que
nós recebamos de Deus aquilo que Ele
nos oferece, mas que não acaba em nós,
que tem de chegar a todos e, sobretu-
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do, aos mais pequenos e frágeis. Ensinando-nos isto, ensina-nos tudo, tudo
o que precisamos de saber: que a vida
é um dom de Deus que nós recebemos,
para distribuir por todos, sobretudo por
aqueles que mais precisam”, resumiu
D. Manuel Clemente.

vens e lembram-se. Há também pessoas que guardam memória de entes
queridos que faleceram e que também
participaram”, aponta o padre Tiago,
assegurando que “a narrativa religiosa
da comunidade vai decorrendo à volta da passagem da Imagem de Nossa
Senhora do Cabo, de 25 em 25 anos”.
Devido à pandemia, o programa anual
dos festejos será avaliado pontualmente, mas terá, para já, o foco na “dimensão espiritual e cultural, com iniciativas ligadas à música” e, “se as condições
permitirem”, a comissão de festas “tem
o objetivo de fazer outro tipo de iniciativas, nomeadamente alguma festa,
alguma presença mais ativa nas comunidades, algum trabalho de proximidade e de visita às populações locais”,
assegura o pároco.

“Renovação da comunidade”

Após um ano na Paróquia de Lousa
(ver caixa), a Imagem de Nossa Senhora do Cabo Espichel chegou à
Paróquia de Santo Antão do Tojal na
tarde do passado sábado, 3 de outubro.
O pároco, padre Tiago Neto, assegura, ao Jornal VOZ DA VERDADE,
que esta presença “pode ser um sinal
de esperança e um sinal que pode ajudar as pessoas a terem ânimo, perante
os desafios que este tempo apresenta”.
A pandemia obrigou a trocar os planos, mas não demoveu o empenho da
Comissão de Festas de Nossa Senhora do Cabo Espichel que começou a
preparar a visita há mais de um ano
e meio. A celebração da chegada da
Imagem realizou-se com as contingências necessárias, mas os festejos
populares foram sendo cancelados ao
longo do tempo de preparação. “As
pessoas foram-se adaptando e foi feito
um caminho de confronto com a realidade, tentando fazer o possível com
as condições que temos”, salienta o padre Tiago, que, apesar das contingências, interpreta a presença da Imagem
de Nossa Senhora do Cabo Espichel
como uma ocasião para a “renovação
da comunidade”. “É uma oportunidade para agregar outras pessoas, para
possibilitar que a paróquia consiga ser
um lugar irradiador de fraternidade no
contexto da comunidade local. A paróquia não está aberta só para si, mas
está aberta para todos”, refere o jovem
sacerdote, que, na preparação deste
acontecimento, contou com a ajuda de
vários paroquianos, que se lembram
da última passagem do Círio Saloio,
há 25 anos. “Quase todos os membros
da comissão estiveram presentes. Há
25 anos, eram praticamente todos jo-

Uma oportunidade

Padre Tiago Neto, pároco
de Santo Antão do Tojal

Nuno Soares é o presidente da Comissão de Festas de Nossa Senhora
do Cabo da Paróquia de Santo Antão
do Tojal e está ligado, há vários anos,
ao associativismo naquela região. Para
este leigo, o contexto atual que obrigou a algumas mudanças no planeamento das festas, é visto como “uma
oportunidade para se olhar mais para
o essencial, para a dimensão religiosa”.
“Acho que devíamos aproveitar esta
época em que vivemos para refletirmos mais. É essencial fazermos isso.
É muito importante, até pela tradição que eleva o respeito das pessoas
e pelo que significa”, assegura, ao Jornal VOZ DA VERDADE. Neste leigo – que, juntamente com mais vinte
pessoas, trabalhou na preparação dos
festejos – reside ainda a esperança de
que seja possível, ainda neste ano pastoral, conseguir uma “presença maior
da Imagem junto da comunidade”,
até pelo facto de esta “aldeia” não ser
“muito dada a festas”. “É uma comunidade que tem muita gente que veio
de fora, que vieram para cá morar. Por
vezes não sentem as coisas como os locais e queremos tentar dinamizar isso”,
assegura Nuno Soares.

PARÓQUIA DE LOUSA CONVOCADA À ORAÇÃO DO ROSÁRIO
No balanço da passagem da Imagem de Nossa Senhora do Cabo Espichel pela Paróquia de São Pedro de Lousa, entre setembro do ano
passado e este mês de outubro, os responsáveis destacam as iniciativas realizadas em prol do culto a Nossa Senhora, que “convocou a
comunidade à oração do Rosário, à celebração eucarística semanal em sua honra e à reunião, para orar e refletir junto da sua Imagem”
todos os dias 20 de cada mês, revela uma ata, elaborada por ocasião da passagem da Imagem para a paróquia de Santo Antão do Tojal.
No mesmo documento, que foi enviado ao Jornal VOZ DA VERDADE, lê-se que, mesmo com as contingências provocadas pela pandemia,
a Imagem “congregou as crianças e jovens da Catequese”, “visitou à porta doentes e idosos isolados, possibilitando consolação, paz e
esperança aos utentes dos lares da freguesia e do Centro Social Paroquial”. A Imagem de Nossa Senhora do Cabo Espichel regressará à
Paróquia de Lousa em 2045.
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A Igreja é um Mistério
A Igreja no mundo pode ser, como deve ser,
o “sacramento, ou seja, sinal e instrumento,
de salvação”. Ela é sempre mais do que os
seus membros e, por isso, não corre perigo de desaparecer, mesmo quando é perseguida ou os seus membros são pecadores. Nunca podemos esquecer que a Igreja
continuará a ser até ao fim da história neste
mundo o Templo do Espírito Santo e que
as forças do inferno não prevalecerão contra ela. Ela é a depositária da Palavra que
nos guia e o instrumento para o Espírito
Santo nos dar uma nova vida. Ela assume
como suas marcas distintivas: a caridade
que tantos dos seus membros vivem, acolhendo e cuidando dos que mais precisam;
a fé que nos faz conhecer Deus e o Seu plano, pondo-nos em relação com o próprio
Deus; a esperança que abre a este mundo
triste um olhar novo capaz de não cair na
angústia.
A Igreja é um Mistério de fé. Não é só o
grupo de pessoas, cada uma com a sua fé,
que se junta. Não é só uma associação de
crentes. Ela é mais do que isso, a tal ponto
que podemos dizer que temos fé na Igreja.
Acreditamos que ela, apesar de ser também

uma realidade humana, sociologicamente concreta, é maior do que as coisas deste mundo, porque na sua natureza, no seu
todo, está em íntima comunhão com Deus:
é o Corpo de Cristo. Esta é a sua verdade
e cada um dos seus membros é convidado
a aderir a essa vida. Os santos são o rosto
verdadeiro da Igreja porque acolhem todos
os dons de Deus que ela torna presente.
Os seus membros são homens e mulheres
redimidos por Cristo e tornados filhos no
Filho pelo baptismo, mas estes mesmos –
nós – somos pecadores, frágeis e muitas vezes incoerentes. Este paradoxo, de um povo
que gera santos, mas que também alberga
pecadores, leva a muitas confusões. Isto é
particularmente visível hoje porque não é
raro falar-se da Igreja como se se tratasse de
um poder, de uma organização com questões de dinheiro e de corrupção, onde também há escândalos e incoerências.
Como realidade que está neste mundo, mas
não é bem deste mundo, a Igreja está, de
facto, sujeita às vicissitudes da história, não
só ao pecado dos seus membros como também às perseguições dos outros.
Em não poucos lugares da Terra, ela é

Isilda Pegado

FRATELLI TUTTI e a Pandemia
1. É inegável que a Pandemia causada pelo
COVID-19 veio alterar muito do que se
pensava do mundo, da nossa forma de controlar e definir a Vida, da relação entre as
pessoas e, mais uma infindável lista de áreas
onde… muito pode mudar.
2. O Homem que se considerava dono
da Vida, da natureza, da técnica e por isso
tudo parecia obedecer-lhe, não pode hoje
deixar de se questionar.
As circunstâncias em que se desenvolve a
nossa vida, quando ignoradas, traduzem-se
num lavrar na mentira.
3. Porém, a falta à Verdade parece ter-se
tornado em alguns meios numa forma comum de viver. Quando se vive na ilusão e
na mentira a vida em Sociedade torna-se
muito difícil. E a Vida de cada um torna-se
um verdadeiro drama porque é uma constante luta com “moinhos de vento”. Quem
o faz, carrega o mundo, e por isso é escravo
de uma ilusão. A ilusão de ser um deus.
4. Hoje em muitas circunstâncias depara-

mo-nos com gente e políticas que criam
facilmente esta ilusão, esta falta à Verdade.
Esta negação da realidade. Tornando-se
facilmente apetecível para quem não esteja
mais atento.
Tudo se joga em volta de um individualismo que não liberta, mas escraviza.
5. A Pandemia pode trazer uma nova abertura à Verdade, à realidade. Damo-nos conta de que não somos deuses. Dependemos
em larga medida do que nos rodeia e do
que nos é dado. Há verdades que devemos
respeitar.
E só assim seremos capazes de caminhar
em Sociedade na construção do bem comum.
6. O Papa Francisco acaba de publicar a
Encíclica “Fratelli Tutti” que, entre outros aspectos, trata esta dimensão do nosso
mundo com muito realismo. Diz o Papa:
“o individualismo não nos torna mais livres,
mais irmãos. A mera soma dos interesses individuais não é capaz de gerar um mundo
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hoje perseguida. Homens e mulheres fiéis,
quantas vezes modelos de caridade e de
diálogo, são perseguidos porque são cristãos. Estes mártires, isto é, testemunhas da
fé, são os que seguem de perto Jesus Cristo
até à cruz. Eles mostram a todos que a fé
é mais forte e não temem a morte neste
mundo porque acreditam, e de certo modo
já experimentam, a vida eterna, ou seja, a
comunhão com o Deus eterno que é amor.
Há, com efeito, governos ou grupos organizados que não toleram a fé e perseguem
os cristãos. E basta ver o relatório da Ajuda
à Igreja que Sofre para nos darmos conta
do quanto os cristãos são perseguidos. Não
há nenhuma realidade ou grupo mais perseguido, e isto é um facto. Mas também
há situações mais ou menos veladas onde
a ideologia dominante não suporta a fé e
descrimina os crentes. Pessoas e grupos
tornam-se intolerantes ou gozam com a fé.
O Observatório da Intolerância e Descriminação contra os cristãos na Europa faz-nos ver como a questão se está a espalhar
com violência em tantos lugares mesmo
dentro da Europa (https://www.intoleranceagainstchristians.eu/).
Mas depois, há, como sempre infelizmente
houve, situações internas que também não
ajudam à missão. Temos lugares onde se vivem tensões dentro da Igreja por questões
doutrinais. Há, inclusive, padres ou bispos

a defender ideias que não concordam com
o Depósito da fé e fazem-se reuniões nacionais em alguns países europeus com o
intuito de mudar a Tradição da Igreja. Mas,
além dos temas doutrinais, temos problemas morais e até alguns criminais. Vêm nos
jornais notícias de escândalos e de incoerência de gente responsável da Igreja que se
deixam seduzir pela carne e pela concupiscência ou pela riqueza e acabam por fazer
mal a outros de maneira gravíssima.
A fé na Igreja que nos faz ter a certeza de
que nem perseguições nem incoerências
podem destruir a Igreja não nos deve deixar
indiferentes, pelo contrário, exige de todos
vigilância e empenho para que a Igreja seja
conhecida pela santidade que gera e não
pelo pecado que a corrói. Só assim Jesus
Cristo poderá brilhar e atrair.

melhor para toda a humanidade” (ponto 105)
Só na fraternidade seremos capazes de viver melhor.
A Fraternidade (todos irmãos) implica
também que somos todos filhos de Deus.
Um Deus Criador. Que nos deu um mundo maravilhoso para viver, e que tantas vezes negamos e destruímos.
7. Em boa hora o Papa Francisco quer recordar-nos quão bom é voltar a olhar para a
realidade como uma dádiva. É preciso voltar a ver a Vida Humana, cada um de nós,
como filho de Deus Criador, com Dignidade e Valor que não depende de qualquer
qualificação jurídica.

8. Quando se discute a Eutanásia ou o
Aborto, tratamos de vidas que têm dignidade, que foram dadas e que não podem
depender da Engenharia jurídica, médica
ou outra para ter direito a viver. A Vida
vive por si. Quem pode pôr termo à Vida
de um irmão?
9. A Sociedade, a Lei não se podem definir pela morte, pelo individualismo ou por
interesses exclusivamente pessoais. Há um
todo que é mais do que a soma das partes.
O mundo é Fraternidade (temos um Pai
comum). A Encíclica “Fratelli Tutti” é
uma belíssima resposta e proposta, para as
várias Pandemias.

Relações Ecuménicas e Diálogo Inter-Religioso

O padre Peter Stilwell, de 73 anos, foi nomeado, pelo CardealPatriarca, diretor do Departamento das Relações Ecuménicas
e do Diálogo Inter-Religioso do Patriarcado de Lisboa
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Dia 17 de outubro, na Igreja de São Jorge de Arroios

Patriarcado organiza
Vigília Missionária

Por ocasião do Dia Mundial das Missões (18 de
outubro), o Sector da Animação Missionária do
Patriarcado de Lisboa promove uma Vigília
Missionária, na noite de dia 17 de outubro,
às 21h00, na Igreja de São Jorge de Arroios.

Nova oferta

‘Curso de Música Sacra’
em modo online

Cardeal-Patriarca reúne
com docentes de EMRC

O Cardeal-Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, vai encontrar-se com os
docentes de Educação Moral e Religiosa
Católica (EMRC), na manhã do dia 17
de outubro, sábado. O encontro tem lugar
durante a Reunião Geral de Professores
desta disciplina na diocese, no Colégio da
Senhora da Boa Nova, no Estoril, e é promovido pelo Secretariado Diocesano do
Ensino Religioso (SDER) de Lisboa. “O
encontro conta com a presença do Sr. Cardeal-Patriarca, o que nos enche de alegria
e de esperança e nos motiva a renovar o
nosso compromisso de educadores cristãos
ao serviço da Igreja”, salienta o diretor do
SDER, padre Paulo Malícia, em comunicado. Este sacerdote lembra ainda que
o objetivo deste encontro “é congregar os
docentes no início de mais um ano letivo
de modo a fortalecer os laços de união e
o sentido de missão eclesial que todos são
chamados a abraçar”, bem como, “refletir
sobre o tema do ano e as atividades programadas a nível diocesano e nacional para
os docentes e alunos de EMRC”.
Para este novo ano letivo, “que se prevê
difícil e com novos desafios colocados
pela pandemia”, o SDER escolheu como
tema ‘#MaisPróximo’, com o intuito de
“aproximar a comunidade escolar, dispersa
pela interrupção das aulas no passado ano
letivo”. “O propósito é também que procuremos formas de estarmos próximos uns
dos outros no novo contexto em que somos chamados a viver e seguir o desafio do
Santo Padre, na recente encíclica, ‘Todos
Irmãos’: ‘sejamos capazes de reagir com
um novo sonho de fraternidade e amizade
social que não se limite a palavras’. Esta é
também uma particularidade da EMRC”,
termina o padre Paulo Malícia.

maior que nos agarra à vida”, garante o sacerdote dos Missionários da Boa Nova, na
carta intitulada ‘Colorindo a missão na vida
de cada dia das nossas comunidades’.
O padre Albino recorda ainda a importância do Dia Mundial das Missões. “Todos somos convidados a unir a nossa voz
ao coração de muitos, na celebração do
Dia Mundial das Missões, avivando sempre em nós esse cordão vital que nos impele a anunciar a morte e ressurreição do
Senhor”, destaca o sacerdote, frisando que
“o importante é que em nós cresça a paixão
pela missão ao serviço da Igreja”.

NUNO ROSÁRIO FERNANDES

No Estoril

Esta celebração, com o tema ‘Eis-me
aqui, envia-me…’, vai ter transmissão
em direto através da página do Patriarcado no Facebook (www.facebook.com/
patriarcadolisboa).
Entretanto, numa mensagem enviada ao
clero, o diretor deste serviço diocesano, padre Albino dos Anjos, lembra que o mês
de outubro é uma oportunidade missionária. “Não deixa de ser um interessante sinal
constatar, que no início de cada ano pastoral, a Igreja coloque, sob diferentes formas
e perspetivas, a missão como tema estruturante de reflexão e de oração. Este mês
de outubro de 2020 confirma-o mais uma
vez, surgindo como uma irrepetível oportunidade a colorir a missão de todos com
lugares e com pessoas que enchem nosso
coração, ávido de histórias de encantar. A
Missão oferece sempre a mais bela expressão colorida de povos e culturas desse amor

A Escola Diocesana de Música Sacra
(EDMS) disponibiliza, agora, o ‘Curso
de Música Sacra’ em modo online, intercalando com encontros presenciais nas
diferentes zonas do Patriarcado de Lisboa, de acordo com a proveniência dos
inscritos. Em carta enviada aos párocos da
diocese, o diretor desta instância formativa do Instituto Diocesano da Formação
Cristã, padre Diamantino Faustino, apela
à divulgação da formação. “É essencial o
vosso empenho na divulgação e no convite
aos ‘músicos’ da vossa paróquia, para que
aproveitem esta ocasião de iniciar ou renovar a sua formação específica de ‘ministros
do canto’. Contactem-nos para podermos
definir os planos de formação adequados”,
convida a EDMS.
Informações:
https://edmslisboa.webnode.pt

Círio da Prata Grande

São João das Lampas
recebe Senhora da Nazaré

Após 17 anos, a Paróquia de São João
Baptista das Lampas vai voltar a receber, neste ano pastoral de 2020/2021, a
Imagem Peregrina de Nossa Senhora da
Nazaré, vinda da Paróquia da Terrugem.
A chegada do Círio da Prata Grande a
esta paróquia da Vigararia de Sintra vai
ter lugar no próximo sábado, dia 17 de
outubro. “Neste ano, a forma de prestar culto à Mãe de Deus e nossa Mãe
será diferente. Aliás, será bem diferente
do que esperávamos. Mas, tudo faremos
para que o momento da sua chegada
seja, também, especial”, escreveu o pároco, padre Alberto de Oliveira, numa
carta aos paroquianos.

No Domingo, 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, três irmãos franciscanos, oriundos da Diocese de Lisboa, professaram solenemente os votos religiosos: frei Sérgio Pinheiro (Paróquia da Ramada), frei Paulo Faria (Paróquia
de Benfica) e frei Márcio Carreira (Paróquia da Tornada). A celebração decorreu no Convento Franciscano de Montariol, em Braga.
Domingo, 11 de outubro de 2020
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Carta Encíclica ‘Fratelli tutti’, do Papa Francisco, sobre a fraternidade e a amizade social

“UMA FORMA DE VIDA
COM SABOR A EVANGELHO”

A fraternidade e a amizade social são os caminhos indicados pelo Papa Francisco para
construir um mundo melhor, mais justo e pacífico, com o compromisso de todos: pessoas
e instituições. A Carta Encíclica ‘Fratelli tutti’ (‘Todos irmãos’) foi assinada em Assis, no
dia 3 de outubro, e reafirma o não à guerra e à globalização da indiferença.
texto por Diogo Paiva Brandão, com Vatican News
“«FRATELLI TUTTI»: escrevia São
Francisco de Assis, dirigindo-se a seus irmãos e irmãs para lhes propor uma forma
de vida com sabor a Evangelho. Destes
conselhos, quero destacar o convite a um
amor que ultrapassa as barreiras da geografia e do espaço; nele declara feliz quem
ama o outro, «o seu irmão, tanto quando
está longe, como quando está junto de si».
Com poucas e simples palavras, explicou
o essencial duma fraternidade aberta, que
permite reconhecer, valorizar e amar todas as pessoas independentemente da
sua proximidade física, do ponto da terra
onde cada uma nasceu ou habita”. É desta forma que tem início a Carta Encíclica

‘Fratelli tutti’, do Papa Francisco, sobre a
fraternidade e a amizade social.
Assinado no passado dia 3 de outubro,
em Assis, Itália, o documento foi divulgado no dia seguinte, 4 de outubro, memória litúrgica de São Francisco de Assis.
“As questões relacionadas com a fraternidade e a amizade social sempre estiveram entre as minhas preocupações. A
elas me referi repetidamente nos últimos
anos e em vários lugares. Nesta encíclica,
quis reunir muitas dessas intervenções,
situando-as num contexto mais amplo
de reflexão”, explica o Papa, no ponto 5,
sublinhando, no ponto imediato, que “as
páginas seguintes não pretendem resumir

a doutrina sobre o amor fraterno, mas detêm-se na sua dimensão universal, na sua
abertura a todos”. “Entrego esta encíclica
social como humilde contribuição para a
reflexão, a fim de que, perante as várias
formas atuais de eliminar ou ignorar os
outros, sejamos capazes de reagir com
um novo sonho de fraternidade e amizade social que não se limite a palavras.
Embora a tenha escrito a partir das minhas convicções cristãs, que me animam
e nutrem, procurei fazê-lo de tal maneira
que a reflexão se abra ao diálogo com todas as pessoas de boa vontade”, deseja o
Papa, lembrando ainda que, “quando estava a redigir esta carta, irrompeu de for-

“A Encíclica Papal é um grito brutal e, ao mesmo tempo, a expressão de um poder mobilizador como nenhum dos
sucessivos documentos do Papa Francisco. Em duas palavras, de uma coragem ilimitada. (…) Esta Encíclica Fratelli
Tutti, Todos Irmãos, traduz muito do que de mais prospetivo e inovador houve no Concílio Vaticano II [1962-65] e
é um sinal de que a Igreja Católica não se acomoda, não transige com as modas de fechamento e de egocentrismo
destes tempos, antes segue a linha da mensagem radical do Evangelho da opção preferencial pelos deserdados na
economia, como na sociedade, como na política.”
Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República,
num texto no jornal digital ‘7MARGENS’ (https://setemargens.com)

ma inesperada a pandemia do Covid-19”,
que tornou “evidente a incapacidade de
agir em conjunto”.

Comunhão universal

No primeiro de oito capítulos, intitulado ‘As sombras dum mundo fechado’, o
documento debruça-se sobre as muitas
distorções da época contemporânea: a
manipulação e a deformação de conceitos como democracia, liberdade, justiça; o
egoísmo e a falta de interesse pelo bem
comum; a prevalência de uma lógica de
mercado baseada no lucro e na cultura
do descarte; o desemprego, o racismo, a
pobreza; a desigualdade de direitos e as
suas aberrações como a escravatura, o tráfico de pessoas, as mulheres subjugadas
e depois forçadas a abortar, o tráfico de
órgãos. Estes são problemas globais que
requerem ações globais, sublinha o Papa.
A encíclica responde com o exemplo do
bom samaritano, a quem é dedicado o segundo capítulo, ‘Um estranho no caminho’. Nele, o Papa assinala que, numa sociedade doente que vira as costas à dor e é
analfabeta no cuidado dos mais frágeis e
vulneráveis, somos todos chamados a estar próximos uns dos outros, superando
preconceitos e interesses pessoais.
O princípio da capacidade de amar segundo “uma dimensão universal” é
também retomado no terceiro capítulo,
‘Pensar e gerar um mundo aberto’, onde
Francisco exorta cada um a “sair de si
mesmo” para encontrar nos outros “um
acrescentamento de ser”, abrindo-se ao

“Ao celebrar a República escutemos a nova e inspiradora encíclica Fratelli Tutti: «sonhemos com
uma única humanidade (...) cada qual com a riqueza da sua fé ou das suas convicções, cada
qual com a própria voz, mas todos irmãos».
#5deoutubro”
António Costa, Primeiro-Ministro,
no Twitter (@antoniocostapm)
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ORAÇÃO AO CRIADOR*
Senhor e Pai da humanidade,
que criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade,
infundi nos nossos corações um espírito de irmãos.
Inspirai-nos o sonho de um novo encontro, de diálogo, de justiça e de paz.
Estimulai-nos a criar sociedades mais sadias e um mundo mais digno,
sem fome, sem pobreza, sem violência, sem guerras.

próximo segundo o dinamismo da caridade que faz tender para a “comunhão
universal”. ‘Fratelli tutti’ destaca que o direito a viver com dignidade não pode ser
negado a ninguém, e que, uma vez que
os direitos são sem fronteiras, ninguém
pode ser excluído, independentemente
do local onde nasceu.
Às migrações é dedicado todo o quarto
capítulo, ‘Um coração aberto ao mundo
inteiro’, com o Papa a destacar que, com
as suas “vidas dilaceradas”, em fuga das
guerras, perseguições, catástrofes naturais, traficantes sem escrúpulos, arrancados das suas comunidades de origem, os
migrantes devem ser acolhidos, protegidos, promovidos e integrados. Nesse sentido, a encíclica aponta a respostas fruto
dum trabalho comum, gerando uma legislação (governance) global para as migrações.

Atenção ao bem comum

O tema do quinto capítulo,‘A política melhor’, aponta que a verdadeira estratégia
contra a pobreza não visa simplesmente
conter os necessitados, mas a promovê-los na perspetiva da solidariedade e da
subsidiariedade. Por outro lado, a política da qual há necessidade, sublinha ainda
Francisco, é aquela centrada na dignidade
humana e que não está sujeita à finança.
Do sexto capítulo, intitulado ‘Diálogo e
amizade social’, emerge também o conceito de vida como “a arte do encontro”
com todos, também com as periferias do
mundo e com os povos originais, porque
“de todos se pode aprender alguma coisa,
ninguém é inútil, ninguém é supérfluo”.

O sétimo capítulo, ‘Percursos dum novo
encontro’, reflete sobre o valor e a promoção da paz, no qual o Papa sublinha que a
paz é “proativa” e visa formar uma sociedade baseada no serviço aos outros e na
busca da reconciliação e do desenvolvimento mútuo. Ligado à paz está o perdão:
devemos amar todos sem exceção – lê-se
na encíclica –, mas amar um opressor significa ajudá-lo a mudar e não permitir
que ele continue a oprimir o seu próximo.
Perdão não significa impunidade, mas
justiça e memória, porque perdoar não
significa esquecer, mas renunciar à força
destrutiva do mal e da vingança. Parte do
sétimo capítulo detém-se, então, sobre a
guerra, “uma ameaça constante”, que representa a “negação de todos os direitos”,
“o fracasso da política e da humanidade”,
“a vergonhosa rendição às forças do mal”.
No oitavo e último capítulo, o Papa aborda as ‘Religiões ao serviço da fraternidade no mundo’ e reitera que o terrorismo
não se deve à religião, mas a interpretações erradas de textos religiosos, bem
como a políticas de fome, pobreza, injustiça e opressão. Um caminho de paz entre
as religiões é, portanto, possível; por isso,
é necessário garantir a liberdade religiosa,
direito humano fundamental para todos
os crentes.
A encíclica ‘Fratelli tutti’ reflete ainda sobre o papel da Igreja, que não relega a sua
missão à esfera privada e, embora não fazendo política, não renuncia à dimensão
política da existência, à atenção ao bem
comum e à preocupação pelo desenvolvimento humano integral, segundo os
princípios evangélicos.

Que o nosso coração se abra
a todos os povos e nações da terra,
para reconhecer o bem e a beleza
que semeastes em cada um deles,
para estabelecer laços de unidade, de projetos comuns,
de esperanças compartilhadas. Amen.
* publicada no final da Carta Encíclica ‘Fratelli tutti’

“DOCUMENTO A ESTUDAR COM
AFINCO E A VIVER COM COERÊNCIA”
A Comissão Nacional Justiça e Paz (CNJP) considera que a encíclica ‘Fratelli tutti’,
do Papa Francisco, deve ser estudada e vivida, e deve servir de inspiração. “Para
os católicos, trata-se de um documento a estudar com afinco e a viver com coerência. Mas muitas outras pessoas, cristãos de outras denominações, fiéis de outras religiões e todos os que aderem a ideais de fraternidade, podem dela colher,
de uma ou de outra forma, inspiração. Fazemos votos de que tenha, por isso ampla
difusão”, deseja a CNJP, na ‘Nota de apresentação da encíclica Fratelli Tutti, sobre
a fraternidade e a amizade social’.
Em comunicado, este organismo laical da Conferência Episcopal Portuguesa – que
tem como finalidade promover e defender a Justiça e a Paz, à luz do Evangelho
e da Doutrina Social da Igreja – destaca que, na nova encíclica, “deverá ser salientado” tudo o que “afirma a respeito do fundamento da fraternidade”. “«Sem
uma abertura ao Pai de todos, não pode haver razões sólidas e estáveis para o
apelo à fraternidade» (n. 272). Ou, mais profundamente (n. 85): Quem acredita
que Deus ama cada ser humano com amor infinito confere-lhe uma dignidade
também infinita; se Cristo derramou o seu sangue por todos, ninguém pode ser
excluído do seu amor universal; a fonte suprema desse amor universal é a própria
vida íntima de Deus, uma unidade de três Pessoas que é origem e modelo de toda
a vida comunitária. É nestas verdades que assentam os alicerces da fraternidade,
cujas consequências em múltiplos âmbitos são analisadas ao longo da encíclica”,
observa o texto.
Segundo a Comissão Nacional Justiça e Paz, que é presidida pelo juiz Pedro Vaz
Patto, colaborador do Jornal VOZ DA VERDADE, a encíclica salienta, “com ênfase”,
que a “abertura a outras culturas é enriquecedora para pessoas e povos”, enquanto
“a propósito do princípio do destino universal dos bens, este é reafirmado na encíclica também com grande ênfase, como direito natural, primordial e prioritário,
«primeiro princípio de toda a ordem ético-social»”. “Quanto ao combate à pobreza,
afirma o Papa, na linha do que já anteriormente havia afirmado, que os subsídios
devem ser sempre «um remédio provisório para enfrentar emergências», porque
o objetivo é o de conseguir uma vida digna através do trabalho”, salienta a nota.
Nota na íntegra: www.ecclesia.pt/cnjp

ENCÍCLICA ‘FRATELLI TUTTI’ EM LIVRO E ONLINE
A mais recente Carta Encíclica do Papa Francisco, ‘Fratelli tutti’, sobre a fraternidade e a amizade social, está já disponível em livro, através da Paulus Editora e da Paulinas Editora, e encontra-se à venda na livraria Nova Terra, no Mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa.
As publicações de cada editora têm um preço de capa de 5,80€ e podem ser encomendadas também pela internet (em www.paulus.pt e
www.paulinas.pt, respetivamente).
A terceira encíclica do pontificado do Papa Francisco – após ‘Lumen Fidei’, em 2013, e ‘Laudato si’’, em 2015 –, está também acessível
online, gratuitamente, através dos sites do Vaticano (www.vatican.va) e da Conferência Episcopal Portuguesa (www.conferenciaepiscopal.
pt). Finalmente, o Opus Dei disponibilizou o ebook gratuito da terceira encíclica do Papa argentino, acessível em https://opusdei.org.

Domingo, 11 de outubro de 2020

www.vozdaverdade.org

08/ Família

Contactos da Pastoral Familiar

Telefone: 218810500
E-mail: familia@patriarcado-lisboa.pt

Primeiro ano à frente da Pastoral da Família
Há 1 ano abraçámos esta nova missão: ser
responsáveis pela Pastoral da Família do
Patriarcado de Lisboa. “A Igreja é uma família de famílias”, dizia-nos o D. Manuel
Clemente, indicando assim que a nossa
missão era promover isso mesmo na Igreja
de Lisboa. Mas como? Há 28 anos que temos vindo a construir a nossa família: dentro das nossas limitações, e conscientes de
que todo o bem vem de Deus, temos tentado fazer com os nossos filhos o caminho da
fé, da esperança e da caridade. Nas nossas
bodas de prata fizemos uma oração em que
agradecemos a Deus os dons recebidos (as
nossas vidas, o nosso casamento, os nossos
7 filhos e a nossa família alargada e amigos)
e no fim pedimos-Lhe: “Por intercessão da
Mãe de Jesus e nossa Mãe, que nos mantenhas sempre unidos um ao outro através do
Teu Amor, firmes na fé e na simplicidade,
assíduos na oração e na partilha, grandes no
perdão e na alegria, fortes na disponibilidade e no serviço”. Partimos daqui: se este é o
caminho que estamos a fazer para a nossa
família, queremos que seja também o caminho para esta nova missão. Para que a
Igreja seja uma família de famílias.
Setembro e outubro do ano passado: no arranque tudo foi novo para nós! As pessoas e
a organização do Patriarcado, a equipa e os
projetos, as vigararias e as paróquias… Começámos por conhecer um a um os casais
da equipa: em família não fazemos assim?
Vamos a casa uns dos outros, acolhemo-nos, conversamos, conhecemo-nos. Que
riqueza! Sendo todos diferentes, temos
todos tanto em comum uns com os outros… e isso aproxima-nos, puxa-nos para
a comunhão. Que grande verdade esta que
Cristo nos une! Depois fomos conhecendo os projetos, o que correu bem, o que há
para melhorar, a comunicação (esse desafio
tão grande e tão importante!), o calendário de 2019-20 que já estava feito. Tomávamos consciência do montão de trabalho
que ali estava e que sentíamos transbordar
por todos os lados! Anos de trabalho de
tanta gente empenhada, aprofundado nos
seus corações e em reuniões em que o Espírito Santo se fez tão presente. Corríamos
para apanhar um comboio que já ia com
um bom andamento!
Conhecer as paróquias, os seus casais envolvidos na Pastoral da Família, os seus
Párocos, as suas necessidades, os seus caminhos… E também os Movimentos e
Obras. Outro grande desafio! Em novembro tivemos reuniões em Lisboa, Torres Ve-

dras, Óbidos, Forte da Casa e Rio de Mouro. Mais uma vez muito enriquecedor, seja
pelo conhecimento das pessoas, seja por
percebermos o trabalho que se vai fazendo
no terreno em prol da família, seja pelo que
recolhemos de necessidades e preocupações em cada zona. Tínhamos muito mais
para ouvir do que para dizer. Queríamos
perceber como nos podíamos colocar ao
serviço de todos os que ali estavam.
A equipa mantinha a pedalada: formações
pedidas pelas Paróquias, artigos para a Voz
da Verdade (como este, que agora calhou
a nós!), subsídios para os dias festivos, artigos e eventos para o site e Redes Sociais.
E, pela frente, dois ‘pesos pesados’: o primeiro era as Jornadas Diocesanas da Pastoral da Família, que realizámos no Turcifal a 8-fev-20, pouco antes de chegar a
pandemia. Dos encontros de zonas tinha
sobressaído a necessidade sentida pelas Paróquias de apoio para o acompanhamento
aos casais novos. Com a equipa decidimos
então focar aqui as Jornadas, com o tema
“Do sonho à beleza da realidade”. Foi um
excelente momento de formação e parti-

lha. Depois vinha a festa da família, para a
qual ainda trabalhámos bastante, mas que
tivemos de adiar para 2021… Entretanto
promovemos via WhatsApp reflexões dos
nossos Bispos para todos os Domingos da
Quaresma, e depois ainda um Retiro online em Família, já em plena pandemia, com
o tema “Peço-te que não passes sem entrar
em nossa casa”, transmitido via YouTube
a 16-mai-20 e que ainda hoje se pode ver
(youtube.com/patriarcadolx/videos).
E cá estamos muito entusiasmados, no arranque do novo ano pastoral! O que temos
para este ano? A tónica vai ser na educação
dos nossos filhos, com o tema “Família e
Educação”. Era também uma das grandes
preocupações que sobressaiu dos encontros
com as paróquias. Sabemos nós bem, também por experiência própria, que educar os
filhos hoje não é propriamente ‘pera doce’!
A educação começa no berço e vai até ao
fim da vida… tantos estágios, cada um deles com as suas preocupações. Somos um
bom exemplo para os nossos filhos? Deixamos ou não deixamos? As birras, as discussões, os telemóveis, o deitar tarde, os grupos

de amigos, o estudo, a escolha da escola, as
influências, o sair à noite, o ir à missa, os
namoros, a relação com os professores, o
que eles aprendem na escola, a liberdade…
é, sem dúvida, uma lista sem fim! E afinal,
seremos nós competentes para educar os
nossos filhos?
Este ano propomos um caminho para refletirmos e partilharmos em conjunto sobre os
temas da Educação. Vamos começar com 4
Webinars, nas duas primeiras 5as feiras de
novembro e dezembro, às 21:30, via Zoom.
Inscrevam-se em familia.patriarcado-lisboa.pt ou no nosso Facebook, onde também podem ver mais informações. Depois,
nesta caminhada, teremos também as Jornadas Diocesanas da Pastoral da Família a
6-fev-21 e a Festa da Família em Óbidos,
já sem COVID, a 30-mai-21. Marquem já
nas vossas agendas!
Mas vamos começar pelos Webinars, que
estão já aí: 5 e 12-nov às 21:30 (Pais e Filhos) e 3 e 10-dez às 21:30 (Pais e Escola).
Estaremos à vossa espera, por Zoom!
texto por Regiani e Tiago Líbano Monteiro
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com Aura Miguel

Jornalista da Rádio Renascença,
à conversa com Diogo Paiva Brandão

“É preciso segurar o terço nas mãos e rezar”

O Papa Francisco apelou à oração do terço em tempos de pandemia. Na semana em que falou sobre
o lucro, o Papa explicou porque publicou a sua nova encíclica, ‘Fratelli tutti’, em Assis, e dirigiu-se
aos novos recrutas da Guarda Suíça.
1.

2.

3.

4.

5.

1. O Papa evocou as aparições de Fá- 2. Ao receber os diretores e funcionátima para pedir aos católicos que rezem
o terço nestes tempos de pandemia de
covid-19. No final da audiência-geral de
quarta-feira, 7 de outubro, Francisco assinalou em várias línguas a memória da
Virgem do Rosário, que se comemorava
naquele dia. “Nas suas aparições, Nossa
Senhora exortava muitas vezes à oração
do terço, especialmente face às ameaças
que pairam sobre o mundo. Também
hoje, neste tempo de pandemia, é preciso
segurar o terço nas mãos e rezar por nós,
pelos nossos entes queridos e por todos
os homens”, lembrou.
Este encontro público semanal decorreu
na Sala Paulo VI, por causa da chuva,
com o Papa a retomar as catequeses sobre
o tema da oração, destacando a coragem
do profeta Elias como exemplo. “A Escritura apresenta Elias como um homem de
fé cristalina, íntegro e incapaz de compromissos mesquinhos”, lembrou. Por
isso, recordou Francisco, ele “é o exemplo
das pessoas de fé que conhecem tentações e sofrimentos, mas que não deixam
de viver à altura do ideal para o qual nasceram”. Neste âmbito deixou um repto:
“Como precisamos de fiéis, de cristãos
zelosos que atuem diante das pessoas
que têm responsabilidade diretiva, com
a coragem de Elias, para dizer: Isto não
deve ser feito! Isto é um assassinato!”. É
que o profeta Elias “mostra-nos que não
deve haver dicotomia na vida a quem Ele
nos envia”. Ou seja, “a oração não é um
fechar-se com o Senhor, para maquilhar
a alma”, mas um permanente “confronto com Deus e um deixar-se enviar para
servir aos irmãos”, disse o Papa.

rios da Caixa de Depósitos e Empréstimos, o Papa Francisco reiterou que “o
pensamento cristão não é contrário, por
princípio, à perspetiva do lucro, mas
opõe-se ao lucro a qualquer custo, ao
lucro que esquece o ser humano, que o
torna escravo, que o reduz a uma coisa
entre as coisas”. Esta audiência decorreu
segunda-feira, 5 de outubro, na Sala Paulo VI, no Vaticano, por ocasião dos 170
anos da fundação desta instituição. “A
gestão de negócios sempre exige de todos
uma conduta leal e clara que não ceda à
corrupção. No exercício das responsabilidades é necessário saber distinguir o bem
do mal. De facto, mesmo no campo da
economia e das finanças, a intenção correta, a transparência e a busca de bons resultados são compatíveis e não devem ser
separadas. É uma questão de identificar
e percorrer com coragem linhas de ação
que respeitem e promovam a pessoa humana e a sociedade”, apelou.

3. Após a oração mariana do Angelus,

no passado Domingo, o Papa Francisco
recordou a sua visita a Assis, realizada na
véspera, durante a qual assinou a encíclica
‘Fratelli tutti’. “Ontem fui a Assis para assinar a nova encíclica ‘Fratelli tutti’ sobre
a fraternidade e amizade social. Ofereci-a a Deus no túmulo de São Francisco,
em quem me inspirei, como para a Laudato si’ precedente. Os sinais dos tempos
mostram claramente que a fraternidade
humana e o cuidado da Criação formam
o único caminho para o desenvolvimento
integral e a paz já indicada pelos Santos
Papas João XXIII, Paulo VI e João Pau-

lo II. Hoje, a vocês que estão na praça e
ali fora dela também, tenho a alegria de
presentear a nova encíclica na edição extraordinária do L’Osservatore Romano e
com esta edição recomeça a edição quotidiana impressa do L’Osservatore Romano. Que São Francisco acompanhe o
caminho de fraternidade na Igreja entre
os fiéis de todas as religiões e entre todos
os povos”, desejou o Papa.
No Angelus, Francisco tinha referido que
a verdadeira autoridade é servir. “A autoridade é um serviço, e como tal deve ser
exercida, para o bem de todos e para a difusão do Evangelho. É feio ver quando as
pessoas com autoridade na Igreja buscam
os seus próprios interesses”, denunciou.

4. Foi na tarde deste sábado, 3 de ou-

tubro, em Assis, que Francisco assinou a
encíclica ‘Fratelli tutti’. Na cripta da Basílica inferior, o Papa celebrou Missa e, no
final, no túmulo do Pobrezinho de Assis,
assinou a sua terceira encíclica, dedicada à
fraternidade e à amizade social. Francisco não fez homilia. A oração, o silêncio e
a simplicidade marcaram esta visita que,
por vontade do Papa, devido à situação de
saúde, se realizou sem a participação dos
fiéis. Pouco antes da assinatura, o Papa
agradeceu à Primeira Secção da Secretaria
de Estado que trabalhou na redação e tradução da encíclica, em particular fez um
elogio a monsenhor Ferreira da Costa, que
trabalha na secção portuguesa da Secretaria de Estado do Vaticano.

5. O Papa Francisco recebeu, em au-

diência, os novos recrutas da Guarda
Suíça Pontifícia, acompanhados dos

pais. “Saúdo cordialmente os novos
recrutas que, seguindo o exemplo de
muitos dos seus compatriotas, escolheram dedicar um período da sua juventude ao serviço do Sucessor de Pedro.
A presença dos seus familiares expressa
a devoção dos católicos suíços à Santa Sé, bem como a educação moral e o
bom exemplo com que os pais transmitiram aos filhos a fé cristã e o senso de
serviço generoso ao próximo”, referiu
o Papa, no passado dia 2 de outubro,
na Sala Clementina, aos novos Guardas Suíços que iriam fazer o juramento no Domingo seguinte, dia 4. “Que
o juramento que vocês farão depois de
amanhã seja também um testemunho
de fidelidade à sua vocação batismal,
ou seja, a Cristo, que os chama a ser
homens e cristãos, protagonistas de sua
existência. Com a sua ajuda e com a força do Espírito Santo, vocês enfrentarão
serenamente os obstáculos e desafios da
vida. Não se esqueçam de que o Senhor
está sempre ao vosso lado: espero de
coração que vocês sintam sempre a sua
presença consoladora”, apontou.
Francisco espera ainda que os novos
recrutas possam aproveitar o que a cidade de Roma oferece. “Ela é rica de
história, cultura e fé. Portanto, aproveitem as oportunidades que vos são
oferecidas para melhorar a vossa bagagem cultural, linguística e espiritual. O
tempo que vocês transcorrerão aqui é
um momento único na vossa existência: que vocês o vivam com espírito de
fraternidade, ajudando uns aos outros a
levar uma vida rica de sentido e alegremente cristã”, desejou o Papa.
Domingo, 11 de outubro de 2020
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10/ Igreja no Mundo
Chade: Padre denuncia risco crescente de islamização do país

Filho da guerra

Os cristãos são olhados cada vez mais como cidadãos de segunda no Chade. Isso vê-se nos negócios,
no trabalho, na administração pública, nos casamentos e até forma desenfreada como se têm vindo
a construir mesquitas por todo o lado. Até na estatística, o governo quer fazer crer que o país é
muçulmano. Caminha-se para uma situação perigosa. O Padre Léandre lança palavras de alerta...
São inúmeros os sinais de tentativa de
islamização do Chade, apesar de a comunidade cristã ultrapassar os 35%. Isso
vê-se nas mesquitas que foram sendo
construídas em todo o lado, mas sobretudo na forma subalterna como os cristãos
são tratados pelo poder e são vistos pela
sociedade. O Padre Léandre Mbaydeyo
sabe bem do que fala quando refere estas ameaças. Os seus pais tiveram de fugir
por causa da guerra. Um espectro que o
acompanhou desde sempre. A viver actualmente em Paris, na Paróquia de Saint
Ambrose, graças a uma bolsa de formação patrocinada pela Fundação AIS, o
coração do Padre Léandre Mbaydeyo
nunca deixou, porém, a sua terra, o seu
país. Segundo este sacerdote, oriundo da
Diocese de N’Djaména, há uma ameaça insidiosa sobre os Cristãos do Chade.
Uma ameaça que pode perverter o futuro
da própria comunidade. “Os jovens muçulmanos foram encorajados a casar com
mulheres cristãs para convertê-las e terem filhos muçulmanos…”

Ameaça regional

Basta olhar para a região. As fronteiras do
Chade, traçadas a régua e esquadro como
as de quase todas as nações africanas, mostram uma realidade regional onde o jihadismo militante é já uma ameaça às populações cristãs e aos muçulmanos moderados.
Além da Líbia, que já financiou as mesquitas, o Chade tem como vizinhos o Egipto,
o Sudão, a República Centro-Africana, o
Níger, a Nigéria e os Camarões. Léandre
Mbaydeyo sabe bem o que isso significa.
Apesar da forma como as autoridades militares têm procurado manter o Chade fora
do alcance da violência terrorista, a verdade
é que esta vizinhança prenuncia a presença
de grupos terroristas de inspiração jihadista. Ninguém pode garantir que essas fronteiras porosas não sejam galgadas pelos homens de negro que fizeram da comunidade
cristã um dos alvos a abater. “Todos estes
países estão a atravessar tempos turbulentos…”, lembra o sacerdote.

Rejeitados pelas famílias

Mas se essa ameaça ainda parece algo difusa,
o que se passa já no dia-a-dia revela-se algo
de bem real. E intimida. “No mundo do trabalho, em particular, é mais fácil promover
contratos comerciais quando se é muçulmano”, diz Léandre. “Por outro lado, é muito
difícil para um muçulmano converter-se ao
cristianismo, e aqueles que dão esse passo
muitas vezes acabam por ser rejeitados pelas
suas famílias.” Esta percepção estende-se ao
próprio Estado. A administração pública do
Chade tende “a minimizar a importância”
dos cristãos. “Na estatística oficial, o número
de cristãos chadianos apresentados pelo governo baseia-se no censo de 1983. Eles querem que as pessoas acreditem que o Chade é
um país muçulmano!”.

Futuro incerto

Quando fala de si próprio, o Padre Léandre Mbaydeyo costuma dizer que nasceu
na guerra. Essa é uma memória que está es-

condida no seu ADN e que o leva sempre
aos tempos em que os pais foram forçados a
fugir da violência, dos combates fratricidas.
Um medo que renasce agora face à ameaça
terrorista e à violência galopante em quase
todo o continente africano. “Eu próprio nasci longe da cidade natal dos meus pais, que
tiveram que fugir por causa da guerra.” O futuro é incerto, ameaçador. Os cristãos vivem
tempos difíceis no Chade. A Igreja Católica é ainda jovem neste país e revela, apesar
de tudo, ser muito dinâmica, com muitos
baptismos, por exemplo. Mas quando olha
para o futuro, o Padre Léandre percebe que
é preciso cerrar fileiras. Nada que o atemorize. Afinal, diz este jovem sacerdote, “sou um
filho da guerra…”
texto por Paulo Aido,
Fundação Ajuda à Igreja que Sofre

www.fundacao-ais.pt | 217 544 000

Mesquitas e poder

Léandre sublinha que as tentativas de
islamização do Chade foram particularmente visíveis antes da morte de Muammar al-Gaddafi, em 2011, quando a
Líbia patrocinava a construção de mesquitas. Foram tempos de uma expansão
generalizada. “Construíram-se mesquitas em quase todos os lugares, até mesmo nas cidades cristãs do sul”, faz notar
o Padre Léandre numa entrevista a Thomas Oswald, da Fundação AIS. A queda
do regime líbio significou um certo desagravamento desta realidade, mas não
a sua extinção. As mesquitas ficaram e
são hoje um símbolo de um poder que
o próprio Estado quer ver materializado
na sociedade. “Nos lugares onde coexistem Cristãos e muçulmanos, continua a
existir pressão para a conversão ao Islão”,
alerta este padre que, talvez até pela distância, sente agora como o seu país está a
deslizar para uma realidade que pode vir
a revelar-se terrível.

"Eu próprio nasci longe da cidade natal dos meus
pais, que tiveram que fugir por causa da guerra.”

Os cristãos são olhados cada vez mais como cidadãos de segunda no Chade.

www.twitter.com/vozverdade

SUGESTÃO CULTURAL

Domingo /11

www.facebook.com/vozdaverdade

À PROCURA DA PALAVRA

Cristo, a Igreja
e o Mundo

DOMINGO XXVIII COMUM
“Ide às encruzilhadas dos caminhos
e convidai para as bodas todos os que encontrardes.”
Mt 22, 9

‘Cristo, a Igreja e o Mundo - Catequeses
do Areópago’, de Karol Wojtyla, é uma
obra que pretende celebrar os 100 anos
do nascimento de João Paulo II. “O habitualmente designado «Discurso no Areópago» corresponde à passagem dos Atos
dos Apóstolos (At 17,16-34) em que São
Paulo proclama a verdade sobre Cristo, a
sua Ressurreição dos mortos e a sua Ascensão ao Céu. O então arcebispo de Cracóvia
Karol Wojtyla, futuro Papa João Paulo II,
pegou nesse discurso histórico de São Paulo e fez dele o ponto de partida de um ciclo
de 13 catequeses. Não sabemos a quem se
dirigiam estas catequeses, se e quando foram pronunciadas, nem sequer se alguma
vez foram tornadas públicas. O facto é que
se conservaram sob a forma de um manuscrito constituído por 39 folhas escritas de
ambos os lados a tinta negra, com emendas. É a totalidade desse texto traduzido do
original polaco que a Lucerna disponibiliza
agora aos seus leitores”, salienta a sinopse.
Informações: https://lucernaonline.pt

A festa possível

pelo P. Vítor Gonçalves

“O tempo não está para festas!” dizia
há dias alguém, desalentado. E não
se referia ao tempo atmosférico, nem
ao tempo de crise, mas sim ao tempo
de pandemia. Distanciamento social,
ajuntamentos com o máximo de 6
pessoas, na rua e até em casa (em alguns países), máscaras e higienização
das mãos, estabelecimentos comerciais e de lazer encerrados, confinamentos obrigatórios. “Este vírus quer
matar-nos de solidão e tristeza!” dizia outra pessoa. E acrescentava, “até
nem nos podemos juntar para baptizados, casamento ou funerais”!
O convite para um banquete nupcial
que nos oferece o evangelho de hoje
sublinha a iniciativa de Deus. A vida
celebra-se em festa, e na comunhão
humana realiza-se já a comunhão
com Deus. Diante das imagens mesquinhas de um Deus quase invejoso
dos prazeres humanos, mais pronto a
castigar do que a abraçar, Jesus apresenta o Pai, jubiloso por oferecer ale-

gria e graça aos seus filhos, e convida
todos à festa fraterna que será o culminar dos nossos esforços e sonhos.
Festa aqui, de banquete nupcial do
filho; e festa eterna, da abundância
da sua vida plena. O convite é claro:
“Preparei o meu banquete…Vinde
às bodas!” Não ficamos com água na
boca?
É verdade que podemos recusar o
convite. Jesus sabe-o, e nunca obrigará ninguém. Mas não O podemos
impedir de nos tentar seduzir e convencer. As desculpas dos primeiros
convidados da parábola encaixam
bem nas autoridades e no povo de Israel. Nós podemos encontrar desculpas parecidas: “não tenho tempo…”,
“já tenho a agenda ocupada…”,
“combinei com uns amigos…”, agora
não posso porque estamos em pandemia…!” O banquete não se estraga
por falta de adesões: será na encruzilhada dos caminhos, onde passam
os errantes, os que não têm terras ou

negócios, os que nunca foram convidados para nada, que se fará ouvir o
convite.
Mas que festa é possível quando estamos em “estado de sítio”? A responsabilidade pessoal e comunitária exige criatividade. É preciso inventar a
festa possível: com poucos enquanto
não pode ser com muitos; em diálogo e proximidade enquanto não pode
haver beijos e abraços; em surpresa
e entreajuda enquanto não pode ser
programada; em sonhos e projectos
enquanto não podem ser concretizados, com os progressos da técnica e a generosidade sempre antiga e
sempre nova. É a festa da Eucaristia
e da fraternidade (mais renovada com
o alento da Encíclica “Todos irmãos”
do Papa Francisco) que é preciso fazer com todos, com os trajes nupciais
que a traça do medo e da indiferença não corroem, e a certeza de que
Jesus Cristo caminha connosco. Pois
não é Ele a Festa que vale a pena?

DOMINGO XXIX DO TEMPO COMUM – A (18 DE OUTUBRO) || DIA MUNDIAL DAS MISSÕES
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USO LITÚRGICO

CÂNTICO

COMPOSITOR

FONTE

Entrada

Proclamai, proclamai entre as nações

A. Cartageno

1

Entrada

Cantai ao Senhor um cântico novo

F. Silva

CN 273

Ofertório

Mandai-nos mensageiros, Senhor

C. Rozier

CN 602

Ofertório

Como são belos sobre os montes

A. Cartageno

40º ENPL 88

Comunhão

Dai a César

A. Frade

CEC II 130

Comunhão

Eucaristia, Corpo de Jesus

P. Cruz

CN 468

Comunhão / Pós Comunhão

O Filho do Homem

F. Santos

CN 689

Comunhão

Só Vós sois o Senhor

J. P. Martins

CPD 504 2

Pós Comunhão / Final

Anunciai no meio de todos os povos

M. Luís

SR 284

http://bit.ly/proclamaientreasnacoes

2

https://bit.ly/sovossoisosenhor

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. | ENPL - Guiões dos Encontros Nacionais de Pastoral Litúrgica (este guião encontra-se disponível no site do
SNL: http://www.liturgia.pt/files/Guiao2014.pdf ) | SR - Manuel Luís, Salmos Responsoriais
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Opinião

OS CATÓLICOS E A EDUCAÇÃO
“Com os seus gestos, o bom samaritano fez ver que a existência de cada
um de nós está ligada à dos outros:
a vida não é tempo que passa, mas
tempo de encontro. #FratelliTutti”
5 de outubro
“A parábola dos vinhateiros homicidas (Mt 21,33-43) é uma advertência
para todos os tempos, também para
o nosso. A vinha é do Senhor, não
nossa. E Deus espera os frutos da
sua vinha daqueles que enviou para
nela trabalhar. #EvangelhoDeHoje”
4 de outubro
“Entrego esta encíclica social como
humilde contribuição para a reflexão, a fim de que, perante as várias
formas atuais de eliminar ou ignorar
os outros, sejamos capazes de reagir com um novo sonho de fraternidade e amizade social que não se
limite a palavras. #FratelliTutti”
3 de outubro
Papa Francisco @Pontifex_pt

“A vida é um dom de Deus que
nós recebemos para distribuir por
todos, sobretudo pelos mais pequenos e frágeis. Esta é a lógica
de Deus, a lógica que vence porque convence o nosso coração e
converte as nossas vidas.”
4 de outubro

Manuel Braga da Cruz
“O Estado oferece um serviço educativo de maneira subsidiária, acompanhando a função não delegável dos pais, que têm direito de poder escolher livremente o tipo de educação – acessível e de qualidade – que querem dar aos seus filhos, de acordo
com as suas convicções. A Escola não substitui os pais; serve-lhes de complemento. Este é um princípio básico.”
Papa Francisco, exortação apostólica ‘Amoris laetitia’
A Igreja tem um pensamento sobre a
educação. Vários foram os papas que
se pronunciaram sobre ela, ao longo do
último século, com particular ênfase Pio
XI, que se opôs, com firme tenacidade às
tendências e tentativas do Estado totalitário de se tornar educador, arrancando
as crianças às famílias, para as educar de
acordo com uma mundividência oficial, a
que chamou a estatolatria na educação.
O Concílio Vaticano II condensou essa
doutrina da Igreja na conhecida Declaração sobre a Educação Cristã, onde se
começa por dizer que a educação tem
uma “importância gravíssima”, não sendo pois coisa a minimizar, e se começa
por afirmar que “todos os homens…
têm direito inalienável a uma educação… acomodada à própria idade, sexo,

D. Manuel Clemente @patriarcalisboa

cultura e tradições pátrias, e, ao mesmo
tempo, aberta ao consórcio fraterno com
os outros povos para favorecer a verdadeira unidade”.
A quem compete a educação, o direito
e dever de educar? O Concílio é claríssimo ao afirmar peremptoriamente que
os pais “devem ser reconhecidos como
primeiros e principais educadores dos filhos”. “O dever de educar, que pertence prioritariamente à família, precisa da
ajuda de toda a sociedade”, sobre a qual
impendem também direitos e deveres de
educação, a serem exercidos “segundo o
princípio da subsidiariedade, (…) se falharem as iniciativas paternas”, “tendo,
porém, em consideração os desejos dos
pais”. A escola tem, por isso, a missão de
“ajudar os pais no cumprimento do seu
dever” e não de os contrariar.
Aos pais assiste o “primeiro e inalienável
dever e direito de educar os filhos”, devendo “gozar de verdadeira liberdade na
escolha da escola”, competindo aos poderes públicos, ou seja ao Estado, conceder “subsídios públicos, de modo que
os pais possam escolher, segundo a pró-

pria consciência, com toda a liberdade,
as escolas para os seus filhos”, “tendo
em consideração o dever da subsidiariedade e, portanto, excluindo o monopólio do ensino, que vai contra os direitos
inatos da pessoa humana, contra o progresso e divulgação da própria cultura,
contra o convívio pacífico dos cidadãos e
contra o pluralismo, que vigora em muitas sociedades de hoje”.
Por isso, a Igreja – diz o Concílio – “louva aquelas autoridades e sociedades civis que, tendo em conta o pluralismo da
sociedade hodierna, e atendendo à justa
liberdade religiosa, ajudam as famílias
para que a educação dos filhos possa ser
dada em todas as escolas segundo os
princípios morais e religiosos das mesmas famílias”.
Quem contraria estes princípios, não
pode reclamar-se de qualquer identificação com o pensamento da Igreja, que
obriga bispos, padres e leigos, ou seja a
Igreja toda, que não pode demitir-se de
o proclamara e defender, mesmo que tal
implique a denúncia de graves violações
da liberdade de aprender e de ensinar.
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