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“Não tenhas medo da
santidade. Não te 
tirará forças, nem
vida, nem alegria.
Muito pelo contrário,
porque chegarás a
ser o que o Pai 
pensou quando 
te criou.”
Papa Francisco, 
Exortação Apostólica 
“Gaudete et Exsultate ” 

um jornalista: “A santidade não é um luxo
para poucos; é um dever simples para cada
um de nós.”

O Papa emérito Bento XVI escreveu pelo
centésimo aniversário de São João Paulo II:
“O santo é a pessoa aberta a Deus e per-
meada por Deus. Santo é aquele que se

afasta de si mesmo e nos deixa ver e reco-
nhecer Deus.” Deus vem a nós por seu Filho
e assim podemos afirmar simplesmente:
Jesus é a nossa santidade! Ser santo signi-
fica então abrigar Jesus como Maria, ter fé
em Jesus, adorá-l’O, amá-l’O e confiar n’Ele.
Deixar Jesus reinar, viver, actuar e amar em
mim!

Podemos aprender a santidade com a Vir-
gem de Nazaré que repetia em todas as si-
tuações: “Fiat voluntas Tua”. Fazer a
vontade do Pai, seja nas grandes ou nas pe-
quenas coisas, é o segredo da santidade. É
por isso que São Maximiliano Kolbe sempre
ensinou aos seus irmãos esta fórmula de

Outubro como mês do Rosário e Novembro
como mês dos Dias de Todos os Santos e
dos Fiéis Defuntos apresentam-nos sempre,
de novo, a vocação à santidade. O Rosário é
uma escola de oração. Sem oração, não há
santidade. Segundo São João Paulo II, con-
templar os mistérios de Cristo
no Rosário é uma verdadeira
“pedagogia da santidade”. E
São Boaventura dizia: “Nunca
soube de um santo que não ti-
vesse especial veneração por
Maria!” No nosso caminho pela
vida, acompanham-nos, juntamente com
Maria, também milhões de almas santas no
Céu, que festejamos no dia 1 de Novembro.
Todas elas desejam apenas uma coisa: estar
unidas a nós no Céu, um dia.

Também os defuntos que ainda têm que al-
cançar a santidade “pelo fogo” e de quem
nos lembramos especialmente no dia 2 de
Novembro, precisam da nossa oração e da
nossa firme resolução de santidade para
que depois possam ajudar-nos a partir do
Céu. O escritor católico francês Léon Bloy
disse uma vez: “Só há uma coisa no mundo
que é verdadeiramente triste: não ser
santo”. E Santa Madre Teresa respondeu a

santidade: "v" minúsculo = "V" maiúsculo.
Quer dizer que a nossa vontade deve estar
sempre de acordo com a vontade de Deus.
Foi também o que experienciou Santa Faus-
tina quando rezava o Rosário enquanto an-
dava a caminho do cemitério. Aí, ela rezou
uns momentos pelos defuntos e depois per-
guntou-lhes interiormente: “São muito feli-

zes?” Ouviu então as palavras:
“Somos felizes na medida em
que cumprimos a vontade de
Deus”.

Queridos amigos, aproveitemos
o tempo e a graça que Deus nos

concede em Outubro e Novembro para “en-
direitar” a nossa vida, como escreveu São
Josemaria Escrivá. “Um bocadinho todos os
dias. É um trabalho contínuo, se se quiser
realmente vir a ser santo.” O Céu inteiro
ajuda-nos nisso e especialmente a nossa
Mãe do Céu, a mais santa de todas as cria-
turas.

Abençoa-vos, grato, o vosso

P. Martin Maria Barta
Assistente Espiritual

“Fazer a vontade do Pai, 
seja nas grandes ou nas 
pequenas coisas, é o 
segredo da santidade.”

O terço na mão de 
crianças – Pedagogia 

da santidade.
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Missão

A Prelatura de Chota, no Peru, tem uma receita especial para a missão na
orla dos Andes: 60% de amor, 20% de trabalho e esforço, 10% de imagina-
ção, 5% de experiência e 5% de paciência. Tudo temperado com humor,
posto no forno incandescente do Coração de Jesus e depois servido com
muita generosidade.

A receita resulta. Pode ler-se na “Exposição
sobre a formação de dirigentes cristãos ao
serviço do Evangelho”. Ao longo dos quase
cinquenta anos desde o início destes cursos
de formação, um total de 1900 “cozinhei-
ros” ou catequistas prepararam alimentos
para a vida eterna, seguindo esta receita,
para os fiéis da prelatura. A maioria deles
são agricultores. Deslocam-se a vilas dis-
tantes, aonde um padre raramente pode ir.

O maior  
projecto do mundo

Programa para a paz
Em Basilan, a missão é trabalho
para a paz. E envolve, sobretudo,
crianças e jovens. 

Quase metade da população da Prelatura
de Isabela de Basilan / Filipinas tem
menos de 24 anos. A maior parte viveu a
sua infância à sombra da guerra e da vio-
lência. A ilha que é sua pátria faz parte do
arquipélago de Mindanau, que há déca-
das é aterrorizado por grupos islamistas.
Dos quatrocentos mil habitantes da pro-

víncia, um quarto são cristãos. Nas suas
dez paróquias e 87 extensões, o Bispo D.
Leo Magdugo Dalmao iniciou um pro-
grama de três anos para levar o espírito
do Evangelho às comunidades mais pe-
quenas. Porque “o fruto do Espírito Santo
é: caridade, alegria, paz, paciência, benig-
nidade, bondade, fidelidade, mansidão,
temperança” (Gal 5,22). Os jovens leigos
são formados por padres e irmãs como di-
rigentes de grupo, a fim de mais tarde tra-
balharem com este espírito nas aldeias.

Filipinas

Missão apesar da crise: 
irmãs em preparativos.

“Livro de cozinha“
para o Reino de
Cristo: um dos
cinco livros a

imprimir.

Estudo da Bíblia com os futuros catequistas – ainda antes da crise do corona.

Mas todos os cerca de 300.000 fiéis de
hoje beneficiam disso – também as crian-
ças, que constituem um bom terço da po-
pulação, e também os adultos que não
puderam frequentar a escola e que, por
isso, não sabem ler nem escrever (cerca de
um em cada cinco). Por todos eles, os cate-
quistas participam num total de seis cursos
de cinco dias ao longo da sua formação,
aprendendo como decorre uma celebração

da liturgia da Pa-
lavra, como Deus intervém
na história, como rezar, o que são os
sacramentos, como ler e compreender a Bí-
blia. Cada catequista tem que estudar cinco
livros. O esforço vale a pena porque torna
os agricultores participantes do “maior pro-
jeto do mundo – o Reino de Jesus Cristo”,
como se lê nas instruções. E colaborar neste
Reino “é a maior honra que pode ser conce-
dida a um ser humano”.

A prelatura reelaborou o material para os
cursos. O material didáctico bem como os
livros que os catequistas levam consigo no
caminho para as aldeias e paróquias dis-
tantes precisam de ser reimpressos. São
33.000 exemplares. Apesar de todo o amor
e esforço, os escassos recursos financeiros
da pobre prelatura não são suficientes
para isso. Prometemos um subsídio de im-
pressão de 8.400 €. Para que a receita da
missão volte a resultar. •

Este ano, atribuímos 8.500 € para o pro-
grama. •

Todos os donativos recebidos destinam-se a apoiar este ou outros projectos semelhantes, a fim de tornar possível o trabalho pastoral da ACN.
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Estipêndios de Missa

A Santa Missa é o fundamento do Cris-
tianismo, em todos os lugares e atra-
vés de todos os tempos. “… e não
cessais de reunir para Vós um povo,
que de um extremo ao outro da terra,
Vos ofereça uma oblação pura.” –  
é assim que ouvimos o padre rezar
antes da consagração. Ajudar os  
sacerdotes a sobreviver material e 
espiritualmente é, por isso, uma ver-
dadeira questão existencial para nós,
cristãos.

E isto ainda se aplica mais aos tempos de
corona. Em muitos países, especialmente
em África, as pessoas deixaram de se
poder reunir. Por isso, acompanham a
“Oblação Pura” na rádio. Com a desvanta-
gem de o padre ficar sem colecta. E a co-
lecta de domingo, escreve o Bispo da
Diocese de Tunduru-Masasi, na Tanzânia,
D. Filbert Mhasi, “era a única fonte de ren-
dimento para a maioria dos nossos sacer-
dotes”. Não raro compartilhavam-na com
os padres idosos e doentes. O corona
secou esta fonte. Para outros, a reserva de
sobrevivência era a colheita, da qual os
fiéis davam de bom grado uma parte aos

Quénia: Deus está presente. É levado também aos idosos e doentes.

seus sacerdotes. Mas este ano a colheita foi
muito fraca e as chuvas fortes arrastaram
grande parte consigo. O Bispo D. Filbert
pede estipêndios de Missa para os seus 34
padres e para ele próprio.

A situação é semelhante no Quénia, onde o
Administrador Apostólico da Diocese de
Lodwar pede estipêndios de Missa para os
39 padres. Lodwar é a maior das 26 dioceses
em termos de área e, em tempos de seca, é
fustigada frequentemente pela fome. A
maioria dos padres vive do que aparece, de-
pendendo do que os fiéis trazem para a
Missa diária. Só que, em tempos de corona,
os padres celebram a Missa sozinhos.

Recebemos pedidos deste género de muitos
países africanos, mas também da América
Latina, onde, além do corona, também as
condições políticas e económicas mergu-
lham os padres e a pastoral em grandes di-
ficuldades, como é o caso da Venezuela. Só
nos primeiros cinco meses deste ano, atri-
buímos estipêndios de Missa num total de
6.586.984 € em 34 países africanos e em 50
outros países pelo mundo fora.

O Santo Cura d’Ars, Jean-Marie Vianney, pa-
droeiro dos sacerdotes, encorajou os fiéis à
oração de súplica, dizendo: “A Deus agrada
ser incomodado por nós”. Vamos incomodar
Deus com as nossas preocupações. Não há
melhor maneira de o fazer do que através da
Santa Missa. •

Questão existencial para
os cristãos

Tanzânia: o Padre Gabriel, sozinho
mas unido ao mundo inteiro.

Chade: o Padre Klamadjibé reza
juntamente com pacientes no 
hospital.
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Todos os donativos recebidos destinam-se a apoiar este ou outros projectos semelhantes, a fim de tornar possível o trabalho pastoral da ACN.
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A formação da fé de todos, mesmo das pessoas mais simples, foi a razão
principal para São Domingos fundar a Ordem dos Pregadores Dominicanos.
Em muitas representações, Domingos é pintado a receber o Rosário pela
mão de Nossa Senhora. Porque o Rosário é uma “versão resumida da Boa
Nova” (João Paulo II).

Iraque

Para os cristãos do Oriente existe outra
razão, quase como um décimo primeiro
mandamento: a educação. A educação é

uma questão de sobrevivência e, sem co-
nhecimentos, também sobre a sua fé, eles
não podem sobreviver como cristãos num
meio islâmico. Por isso, dão grande impor-
tância às escolas, universidades – e jardins
de infância. A educação é o alicerce do fu-

turo, também para os cristãos no Iraque.
Já dezenas de milhares de pessoas regres-
saram à sua pátria e às suas casas nas Pla-

nícies de Nínive após anos em fuga. Graças
também à vossa generosidade, as casas
foram recuperadas. As ruínas do passado
praticamente desapareceram. Mas agora
trata-se do futuro, num duplo sentido:
crianças e educação. Sem oportunidades
de educação para os filhos, ninguém re-
gressa. Em Qaraqosh, a maior cidade cristã
do Iraque, está prevista a ampliação duma
escola secundária e nas cidades mais pe-
quenas serão os jardins de infância católi-
cos a preparar as crianças para a escola. E
mais uma vez é a Ordem Dominicana,
desta vez as Irmãs, a fazê-lo.

Em Batnaya, onde os católicos caldeus vi-
veram durante 270 anos e de onde fugiram
dos terroristas do Estado Islâmico há seis
anos, voltam a viver agora 75 famílias. O
pároco da pequena comunidade aguarda
outras 150 nos próximos meses. Pois a in-
fraestrutura vai ressurgindo dos escom-

bros. Há um posto ambulatório, o abaste-
cimento de água e de electricidade está as-
segurado e não tarda até se voltarem a

ouvir vozes alegres no jardim de infância.
Estava completamente destruído. Mas o
jardim de infância, em particular, é um
sinal para os refugiados de que a sua Igreja
está presente e quer ficar. Batnaya vive. É
possível voltar para lá.

Sem a ajuda dos nossos irmãos e irmãs na
fé, na Europa, não seria possível recons-
truir o jardim de infância que está comple-
tamente destruído. Prometemos 215.000 €
para a reconstrução. É fundamental para a
casa dos cristãos do futuro, no Iraque. Aí
poderão aprofundar a sua fé e aprender a
vivê-la – por exemplo, rezando o Rosário
ou antes das refeições. Já no próximo ano,
as irmãs querem participar com as crian-
ças mais velhas na iniciativa “Um milhão
de crianças rezam o Rosário”. É que 
existem boas tradições entre o céu e a
terra que desafiam todas as guerras e
doenças. •

Viver a fé 
no jardim de infância

Quando ainda podiam baloiçar: Elias e
Antony antes da destruição.

A Irmã Nazek (à esq.) e a Irmã Luma: 
já aguardam ansiosamente 
as crianças.

O jardim de infância em Batnaya antes e depois da destruição. E o espaço para a reconstrução, liberto de destroços. 

Todos os donativos recebidos destinam-se a apoiar este ou outros projectos semelhantes, a fim de tornar possível o trabalho pastoral da ACN.
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Rosário

São João Paulo II escreveu aos bis-
pos, sacerdotes, religiosos e, sobre-
tudo, aos país, como recomendação
para a vida católica: “Rezar o Rosá-
rio pelos filhos e, mais ainda, com os
filhos, …., não traz por certo a solu-
ção de todos os problemas, mas é
uma ajuda espiritual que não se
deve subestimar.”

Na sua Exortação Apostólica do Rosário
“Rosarium Virginis Mariae”, cita as palavras
do Beato Bartolo Longo: “Quem difunde o
Rosário, salva-se!” Ele próprio deu um
bom exemplo. Tinha o Rosário como sua
oração preferida, proclamou um Ano do
Rosário, introduziu os mistérios lumino-
sos, colocou o seu pontificado sob a pro-
tecção de Nossa Senhora e recomendou
repetidamente o Rosário como oração
pela paz. Na verdade, se existe um cami-
nho espiritual para a paz no mundo, é esta
oração. Pois, segundo João Paulo II, rezar
o Rosário “significa mergulhar na contem-
plação do mistério d'Aquele que é a nossa
paz”. E a própria Mãe Santíssima disse aos
pastorinhos de Fátima, em 1917: “Rezem o
terço todos os dias para alcançar a paz no
mundo!”

Pela paz no 
mundo

A paz no mundo – foi por ela que um pe-
queno grupo de crianças rezou na Vene-
zuela há 14 anos. Deste pequeno círculo
com o terço nas mãos, surgiu uma inicia-
tiva de milhões, que hoje se estende pelo
mundo inteiro: sempre no dia 18 de Outu-
bro, crianças e famílias de 80 países reú-
nem-se para rezar o terço. Nós
ajudamo-las cobrindo vários custos (im-
pressão, portes, Rosários, num total global
de 60.000 €). Este ano, elas rezam espe-
cialmente pela contenção da pandemia do
corona. Também aqui o Rosário é um meio
para fortalecer os necessitados, especial-
mente na América Latina.

Até no Uruguai, um país rigorosamente
laico, como a França, o Rosário vive um pe-
queno renascimento. Mas a oração do Ro-
sário também tem que ser aprendida. O
Arcebispo de Montevideu, Cardeal D. Da-
niel Fernando Sturla, pediu 3000 exempla-
res do livrinho “As Crianças rezam o
Rosário” para os distribuir em escolas ca-
tólicas. Essas escolas querem participar,
este ano, na campanha “Um milhão de
crianças rezam o terço” e mostrar previa-
mente às crianças como é rezado. Como
noutros casos, prometemos cobrir os cus-
tos (1.350 €). Pois para estas e para o mi-
lhão de crianças, cada mistério do Rosário
será “uma janela” através da qual elas po-
derão, como São João XXIII disse sobre ele
próprio, “contemplar o mundo à luz do 
Senhor”. •

Uruguay: 
mit dem 
Rosenkranz 
dem Himmel 
nahe kommen.

O Rosário não conhece fronteiras: 
na Ucrânia, também é rezado.

Está escrito como se reza o Rosário… E é assim que se faz.
Crianças no Malawi na campanha há um ano.

Uruguai: 
chegar perto 
do Céu com 
o Rosário.

Todos os donativos recebidos destinam-se a apoiar este ou outros projectos semelhantes, a fim de tornar possível o trabalho pastoral da ACN.
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Necessidade, amor e gratidão – as vossas cartas

É uma combinação estranha,
mas o objectivo é o mesmo: 16
padres e o Bispo da Diocese de
Gizo, nas Ilhas Salomão, no Pa-
cífico Sul, agradecem-vos os es-
tipêndios de Missa e o motor de
popa. O objectivo: levar Deus
para mais perto também deste
canto do mundo. De facto, a
Missa une-nos a Deus, uns aos
outros e à Igreja universal. E o
motor do barco ajuda a superar
mais depressa o isolamento das várias paróquias insulares e a ministrar os
sacramentos com mais frequência. No último dia de retiro conjunto, estes
17 homens de Deus sublinham que rezam diariamente pelos “vossos (nos-
sos) benfeitores”. “Podeis não ver o bem que fazeis. Mas Ele e nós vêmo-lo e
estamos profundamente gratos.”

Thomas 
Heine-Geldern, 
Presidente 
Executivo

Queridos amigos!
Poucas semanas antes de morrer, o es-
pecialista de Ciência Litúrgica Philipp
Harnoncourt, que faleceu recente-
mente, aos 90 anos, pediu ao seu bispo
a dispensa da Liturgia das Horas, mas
acrescentou que, apesar da sua fragili-
dade, continuaria a rezar o Rosário
todos os dias.

Não será esta uma confirmação de
peso da importância do Rosário que,
com o olhar de Nossa Senhora, nos per-
mite compreender mais profunda-
mente os mistérios da nossa fé? Além
disso, fortalece-nos a consciência de
que esta oração une os católicos no
mundo inteiro. Isso encoraja-nos a en-
contrar paz interior e a concentrar-nos
no essencial.

Sempre que consigo rezar o Rosário
compenetradamente, experimento a
segurança em Deus e a alegria de me
aproximar de Jesus Cristo, juntamente
com muitos outros, através da ajuda de
Maria. Não queremos tentar desespe-
radamente tornar-nos atletas competi-
tivos e obstinados da oração, mas
podemos sempre procurar segurança e
serenidade nela. 

Para que também a próxima geração
possa fazê-lo, peço que apoiem “Um
milhão de crianças rezam o terço” com
as vossas orações e promovam esta
campanha!

A minha tarefa: amor e oração 
O meu coração está com pessoas necessita-
das, com pessoas que são perseguidas por
causa da fé católica. Aos 91 anos, a minha ta-
refa é rezar pelos meus irmãos e irmãs em
Cristo e amá-los. Envio-vos agora um cheque
e de vez em quando, se a minha memória
continuar bem, voltarei a fazê-lo.

Uma religiosa da Austrália

Garrafas com tara para a AIS
Quando saímos para passear, encontramos
muitas vezes garrafas com tara que podem
ser devolvidas. Decidimos devolver as gar-
rafas e juntar dinheiro para uma boa
causa. Ao longo de cinco anos, a quantia
cresceu tanto que chegou a altura de en-
contrar uma instituição de caridade para o
nosso donativo. No fim de semana pas-
sado, visitámos os nossos pais e encontrá-
mos o vosso Boletim. Lêmo-lo e ficámos
muito impressionados. Por isso, vimos en-
caminhar o dinheiro obtido para a vossa
organização.

Uma família dos Países Baixos

Vosso trabalho incansável
Obrigada pelo vosso trabalho incansável e
por apoiardes muitos cristãos no Oriente du-
rante as perseguições de que foram vítimas
e por chamardes a atenção para a situação
deles. Que o amor e as bênçãos de Deus con-
tinuem convosco.

Uma benfeitora da Alemanha

Saudação a todos os padres
Peço que dêem os parabéns a todos os nos-
sos padres, no mundo inteiro, pela sua voca-
ção. É preciso que saibam que precisamos
muito deles e que rezamos sempre por eles.

Uma benfeitora do México

Vida digna para pessoas necessitadas
Admiramos o excelente trabalho que reali-
zam e desejamos à vossa organização que o
Senhor a encha de força e sabedoria para
que, na sua caminhada, continue a propor-
cionar perspectivas e uma vida mais digna
aos necessitados. Temos muita alegria em
colaborar.

Um casal da Bélgica

Deus vê a boa acção


