
Cardeal-Patriarca convida médicos católicos a 
participarem numa “cidadania plena”
O Cardeal-Patriarca de Lisboa exortou os médicos católicos a “participarem intei-
ramente” numa “cidadania plena”, cumprindo “os deveres” e “dando a César o que 
é de César e a Deus o que é de Deus”, sabendo que “a nossa consciência, a nossa 
liberdade interior, essa é de Deus”. “O que tem acontecido, com tantos profissionais 
católicos, no campo da saúde, durante esta pandemia, é bem um exemplo – e eu 
tenho recebido tantos testemunhos, diretamente ou por escrito – que se dá a César o 
que é de César. E, portanto, dá-se a esta sociedade organizada, mesmo quando corre 
o risco de se desorganizar muito ou pouco, aquilo que lhe devemos dar, em todas 
essas frentes, com os seus colegas profissionais de saúde que sejam ou não sejam ca-
tólicos”, referiu D. Manuel Clemente, numa celebração na Igreja do Campo Grande, 
em Lisboa, ao final da tarde do passado Domingo, 18 de outubro, dia de São Lucas, 
padroeiro dos médicos. Nesta Missa, que contou com a presença da Associação dos 
Médicos Católicos Portugueses, o Cardeal-Patriarca lembrou, ainda, “muito em es-
pecial, tantos irmãos e irmãs nossas que estão nessa primeira fronteira da luta pela 
vida, que é todo o sistema de saúde”.
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“ESPERANÇA ALEGRE NA EVANGELIZAÇÃO”
Designer de Lisboa, a jovem Beatriz Roque Antunes foi a vencedora do concurso internacional do 
logotipo da JMJ Lisboa 2023. Cardeal-Patriarca considera que a proposta vencedora “mostra ao mundo 
uma vontade de cumprir o que nos pediu o Papa Francisco: evangelização”. pág.02
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“O QUE SOMOS 
COMO IGREJA”
Passados 30 anos da obra, 
 o altar da igreja de Almargem  
do Bispo foi dedicado,  
pelo Cardeal-Patriarca.  
“Tudo o que  
trazemos ao  
altar, somos  
nós”, referiu.  
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António Bagão Félix 
Um renovado encontro com a Natureza

P. Manuel Barbosa, scj 
Todos irmãos, todos em missão
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O dia do aniversário da eleição do Papa João 
Paulo II – criador das jornadas mundiais da 
juventude – foi a data escolhida para a apre-
sentação do logotipo do encontro interna-
cional de jovens que Lisboa vai receber em 
2023. Através de um vídeo, publicado nas 
redes sociais, foi revelado o logotipo que 
venceu o concurso internacional lançado 
pelo Comité Organizador Local (COL) da 
JMJ Lisboa 2023, em outubro de 2019. A 
autora da proposta vencedora, Beatriz Ro-
que Antunes (ver entrevista), aproveitou a 
oportunidade e lançou um desafio a todos 
os jovens. “Como nos diz a passagem que é 
o tema da JMJ Lisboa 2023 [‘Maria levan-
tou-se e partiu apressadamente’ – Lc 1, 39], 
Maria não se acomoda e vai visitar a pri-
ma. É esse o convite aos jovens: que não se 
acomodem, que façam acontecer, que cons-
truam e não deixem o destino do mundo 
nas mãos dos outros. Precisamos todos que 
os jovens tomem o mundo nas suas mãos”, 
pediu esta jovem designer, de 24 anos.
Para o Cardeal-Patriarca de Lisboa, 
D. Manuel Clemente, a marca da JMJ 
Lisboa 2023 “mostra ao mundo uma 
vontade de cumprir o que nos pediu o 
Papa Francisco”. “Em conversa com ele, 
perguntei-lhe o que esperava da Jorna-
da Mundial da Juventude em Portu-
gal. Ele disse apenas uma palavra, mas 
disse muito devagarinho, soletrando-
-a: ‘e-van-ge-li-za-ção’”. Por isso, “este 
logo é disso mesmo que fala. Fala de 
uma jovem, Maria, que, logo a seguir à 
Anunciação, vai levar esse Jesus que ti-
nha concebido à sua prima Isabel. E vai 
apressadamente. E o Papa até repetiu: 
‘apressadamente, mas não ansiosamen-
te’. Ou seja, vai com muita vontade de 
comunicar à sua parenta – que, no fun-
do, nos representa a todos nós – aquele 
Jesus que ela transportava, mas sem an-

siedade porque, no fundo, já tinha aqui-
lo que ia transportando, que é o próprio 
Cristo. É isso que é a evangelização e é 
isso que se espera de Lisboa”, definiu D. 
Manuel Clemente, congratulando-se 
com a proposta vencedora.
Nesta sessão de apresentação do logo-
tipo da JMJ Lisboa 2023, o Cardeal-
-Patriarca apontou ainda que a cor ver-
de, podendo simbolizar a “esperança”, e 
a cor vermelha, simbolizando “a alegria”, 
projetam a “esperança alegre que a evan-
gelização transmite com todos estes jo-
vens que aqui vêm e que depois partirão 
com uma experiência forte”. É uma ex-
periência de evangelização “que, de certa 
maneira, os assemelha a Maria, no senti-
do em que lhes vai dar ainda mais Cris-
to do que já têm para depois levarem a 
todos”, salientou D. Manuel Clemente.

Objetivo é “manter 
a essência da jornada”
No mesmo dia em que o logotipo da JMJ 
Lisboa 2023 foi apresentado, o secretá-
rio executivo da organização, Duarte 
Ricciardi, em entrevista à Renascença e 
Ecclesia, abordou os desafios colocados 
pela pandemia à organização do even-
to. “Neste momento, não temos a visi-
bilidade do formato, mas queremos que 
se mantenha a essência da jornada. O 
acolhimento, o encontro entre a Igreja 
e os jovens, entre os próprios jovens, de 
Portugal para o mundo. Quanto ao for-
mato em si, obviamente, vamos acom-
panhar o que for acontecendo”, afirmou, 
sublinhando a grande vontade de todos, 
especialmente do Papa Francisco, para 
que a JMJ aconteça em 2023. “Quere-
mos que seja mesmo em 2023 e estamos 

a trabalhar para isso”, prosseguiu.
Sobre o trabalho que está a ser realiza-
do com as outras dioceses portuguesas, 
Duarte Ricciardi explica que, apesar de 
a jornada acontecer fisicamente em Lis-
boa, “é algo de todo o país”. “Já temos 
uma estrutura que envolve todas as dio-
ceses de Portugal, reunimo-nos regular-
mente e partilhamos muitas coisas. Por 
norma, na semana anterior à jornada, 
existem as pré-jornadas, em várias dio-
ceses, um evento onde estarão os pró-
prios jovens que vêm do estrangeiro. 
Além disso, na preparação, todas as dio-
ceses participam nas atividades, farão as 
suas próprias dinâmicas”, revelou.
Com a apresentação do logotipo da JMJ 
Lisboa 2023, Duarte assegura que está 
dado o ponto de partida para um “ca-
minho mediático”. “Nesta fase, estamos 
mais dedicados ao planeamento, mas 
penso que a partir de agora vamos co-
meçar a comunicar mais”, aponta este 
jovem, afirmando que ainda não existe 
data prevista para a divulgação do hino 
oficial do encontro.
Sobre a entrega dos símbolos da JMJ, 
que estava prevista para novembro, em 
Roma, na Solenidade de Cristo Rei, 
Duarte Ricciardi anunciou que, devido 
à pandemia, foi cancelada a peregrina-
ção com centenas de jovens portugue-
ses e aguarda ainda para se definir o for-
mato em que a passagem dos símbolos 
será realizada. Para o dia 29 de novem-
bro (início do Advento), o secretário 
executivo da JMJ Lisboa 2023 aponta 
a realização de “uma ação de volun-
tariado em todo o território nacional, 
dinamizada pelas dioceses”. “Tudo isso 
focado nas pessoas que estão a sofrer 
e nas possibilidades que temos para as 
ajudar”, desejou.

CONVITE À EVANGELIZAÇÃO
O Cardeal-Patriarca considera que as cores da bandeira portuguesa no logotipo da Jornada  
Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023 significam “esperança” e “alegria” na evangelização  
que, a partir de Lisboa, os jovens serão chamados a levar a todo o mundo. Evento online de  
apresentação do logotipo, a 16 de outubro, reuniu milhares de jovens em todo o mundo.
texto por Filipe Teixeira; fotos por JMJ Lisboa 2023 e Agência Ecclesia

Apresentado o logotipo da JMJ Lisboa 2023

  
Duarte Ricciardi é o secretário executivo da JMJ Lisboa 2023

“Levanta-te e vem descobrir Lisboa, a cidade que recebe  
de braços abertos a Jornada Mundial da Juventude”, foi  
a mensagem deixada pelo vídeo da Câmara Municipal de 
Lisboa, na apresentação do logo da JMJ Lisboa 2023. 
Vídeo: https://youtu.be/HdAp0ldab-Y

Juntamente com o logotipo da JMJ Lisboa 2023, foi divul-
gado o site oficial do encontro, onde é possível subscrever 
a newsletter, conhecer a história das JMJ’s e saber as últi-
mas novidades sobre a Jornada Mundial da Juventude.
Site: www.lisboa2023.org 
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Como decorreu o caminho de inspiração 
e de construção do logotipo?
Fui acompanhando o que a minha irmã e 
os amigos foram construindo para o con-
curso do hino. Eles também foram fazen-
do um trabalho de musicar várias coisas e 
eu fui vendo o que eles foram construindo 
e trabalhando do ponto de vista espiritual. 
Foi isso que me motivou a fazer o meu ca-
minho. Depois, a passagem que inspira esta 
Jornada Mundial da Juventude [‘Maria 
levantou-se e partiu apressadamente’ – Lc 
1, 39] é uma passagem que já me dizia al-
guma coisa, porque foi a mesma passagem 
que tive quando fui, há cerca de 3 anos, che-
fe de oração da Missão País na Faculdade 
de Belas Artes da Universidade de Lisboa. 
Nessa altura, já tinha feito todo um percur-
so de redescoberta da figura de Maria, até 
porque eu não tinha uma fé muito mariana. 
A minha relação com Deus passava mais 
pelo Espírito Santo ou pela figura de Jesus 
do que pela própria figura de Maria que, 
se calhar, me intimidava um pouco mais... 
Era uma figura com a qual não tinha tan-
ta relação. Foi essa passagem, esse desafio 
espiritual, que me fez redescobrir a figu-
ra de Maria e construir uma relação com 
Ela. Portanto, quando soube que a Jorna-
da Mundial da Juventude ia ter o mesmo 
tema, vi que fazia todo o sentido. 

Quanto tempo demorou o processo de 
criação?
Demorou duas a três semanas, porque só 
comecei a trabalhar graficamente na sema-
na antes da entrega do logotipo. Pus uma 
semana de férias para o efeito, porque sabia 

que tinha de me dedicar inteiramente ao 
projeto. As semanas anteriores foram mais 
de trabalho espiritual e de ir pensando e 
conceptualizando, mas ainda sem começar 
a trabalhar o que havia de ser graficamente 
o logotipo.

Como foi receber a notícia e como reagi-
ram a família e os amigos?
Foi um processo complicado, com muitos 
altos e baixos. Quando terminei e entreguei 
a proposta, queria muito ganhar e achava 
que estava espetacular, estava muito orgu-
lhosa do que fiz, mas, depois, comecei a cair 
na realidade e pensei que, se calhar, não era 
possível, talvez fosse pensar demasiado e 
precisava de moderar as expectativas, por-
que poderia não ganhar, até porque o con-
curso era internacional e, há, certamente, 
muita gente com muito talento… Pensei: 

‘Não vai acontecer’, mas queria muito!
Soube em fevereiro que tinha vencido o 
concurso, quando estava previsto o lança-
mento para março, e, assim, não seria tanto 
tempo de sigilo… Entretanto, com a pan-
demia, já não foi divulgado em março e fi-
cou sem data, até agora. Não pude contar 
nem aos meus amigos, nem ao resto da mi-
nha família. Foi complicado, porque tinha 
o meu avô doente, que faleceu na semana 
passada, e gostaria de lhe ter contado, mas 
não aconteceu… Ele agora já sabe e a mi-
nha família toda e os amigos também. Es-
tão todos muito contentes.

Que importância este logotipo poderá ter 
para a sua caminhada espiritual e para o 
percurso profissional?
Tenho muita expectativa de que venha a 
ser importante para o meu percurso pro-

fissional, mas ainda não sei… Acho que a 
dimensão é muito grande, chegará a muita 
gente e terá muita visibilidade. Nunca fiz, 
nem terei oportunidade de fazer, um traba-
lho que chegue assim a tanta gente. E isso é 
fantástico. Espero que daí venham desafios 
positivos!
Do ponto de vista espiritual, este desafio 
fazia todo o sentido. Não havia nada que 
fizesse tanto sentido quanto este cruzar de 
duas dimensões: a minha dimensão profis-
sional – aquilo que acredito que é o meu 
dom, o que faço no dia-a-dia –, com a di-
mensão espiritual – aquilo que é a minha 
vida na Igreja, porque é a minha vida de fé. 
Portanto, faz todo o sentido e tem uma im-
portância muito grande. 

entrevista por Filipe Teixeira;
fotos por JMJ Lisboa 2023

  Beatriz Roque Antunes é de Lisboa e tem 24 anos. Estudou Design, 
em Londres, e atualmente trabalha numa agência de comunicação

Entrevista a Beatriz Roque Antunes, autora do logotipo da JMJ Lisboa 2023

“NÃO HAVIA NADA QUE FIZESSE TANTO SENTIDO QUANTO 
O CRUZAR DA DIMENSÃO PROFISSIONAL E ESPIRITUAL”

Inspirado no tema ‘Maria levantou-se e partiu apressadamente’ 
(Lc 1, 39), o logotipo tem a Cruz como elemento central. Esta é 
atravessada por um caminho onde surge o Espírito Santo. Trata-se 
de um convite aos jovens para que não se acomodem e sejam 
protagonistas da construção de um mundo mais justo e fraterno. 
As cores (verde, vermelho e amarelo) evocam a bandeira portu-
guesa.  

Cruz | A Cruz de Cristo, sinal do amor infinito de Deus pela huma-
nidade, é o elemento central, de onde tudo nasce.

Caminho | Tal como indica o relato da Visitação que dá tema à 
JMJ Lisboa 2023, Maria parte, pondo-se a caminho para viver a 
vontade de Deus, e dispondo-se a servir Isabel. Este movimento 
sublinha o convite feito aos jovens para renovarem ‘o vigor inte-

LOGOTIPO DA JMJ LISBOA 2023
rior, os sonhos, o entusiasmo, a esperança e a generosidade’ 
(Christus Vivit, 20). A acompanhar o caminho surge, ainda, uma 
forma dinâmica que evoca o Espírito Santo.   

Terço | A opção pelo terço celebra a espiritualidade do povo portu-
guês na sua devoção a Nossa Senhora de Fátima. Este é colocado 
no caminho para invocar a experiência de peregrinação que é tão 
marcante em Portugal. 

Maria | Maria foi desenhada jovem para representar a figura do 
Evangelho de São Lucas (Lc 1, 39) e potenciar uma maior identifi-
cação com os jovens. O desenho exprime a juvenilidade própria da 
sua idade, característica de quem ainda não foi mãe, mas carrega 
em si a luz do mundo. Esta figura aparece levemente inclinada, para 
mostrar a atitude decidida da Virgem Maria.
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Mês do Rosário: «A Igreja é uma casa com as 
portas abertas, porque é mãe. E como Maria, 
a Mãe de Jesus, queremos ser uma Igreja que 
serve, que sai de casa, que sai dos seus templos, 
que sai das suas sacristias, para acompanhar a 
vida, sustentar a esperança, ser sinal de unida-
de para lançar pontes, abater muros, semear 
reconciliação» (FT 276).
Há que continuar na senda da fraternidade as-
sumida como filhos de Deus e da missão como 
discípulos de Cristo, chamados e enviados a 
anunciar o Evangelho na atual situação in-
tensamente dramática e fecunda de esperança: 
todos irmãos, todos em missão, movidos pelo 
Espírito e pela intercessão de Maria, Mãe de 
Deus e nossa Mãe.

Redigo estas notas em Dia Mundial das Mis-
sões, após ter participado na Tarde Missioná-
ria em Alfragide com o Dr. Pedro Vaz Pat-
to e o Padre Paulo Coelho: este propôs-nos 
provocadora meditação sobre um estranho no 
caminho, título do segundo capítulo da nova 
encíclica «Fratelli Tutti», inspirado na parábola 
do Bom Samaritano; aquele abordou os prin-
cipais temas da nova encíclica como desafios 
à nossa missão na Igreja e no mundo (o texto 
encontra-se em www.conferenciaepiscopal.
pt). Um encontro promovido conjuntamen-
te pelo Seminário de Alfragide e pela CIRP 
(Conferência dos Institutos Religiosos de Por-
tugal) Regional de Lisboa.
A 4 de outubro, o Papa Francisco ofereceu-nos 
esta encíclica sobre a fraternidade e a amizade 
social. Como já havia acontecido com a «Lau-
dato Si’», o Papa Francisco volta a inspirar-se 
em Francisco de Assis, santo do amor frater-
no, da simplicidade e da alegria, “que se sentia 
irmão do sol, do mar e do vento, ainda mais 
unido aos que eram da sua própria carne. Se-
meou paz por toda a parte e andou junto dos 

pobres, abandonados, doentes, descartados, 
dos últimos».
O Papa inspira-se igualmente no «Documen-
to sobre a fraternidade humana em prol da paz 
mundial e da convivência comum», assinado a 
4 de fevereiro de 2019 em Abu Dhabi, quan-
do aí se encontrou com o Grande Imã Ahmad 
Al-Tayyeb.
A encíclica tem ainda em conta a situação de 
pandemia que vivemos, dando-nos orientação 
e esperança para enfrentar e ultrapassar com 
coragem esta dramática situação que a todos 
atinge por igual e da qual deveríamos sair 
como irmãos, pois estamos todos na mesma 
barca da vida. Sem nunca deixar de sonhar, 
como afirma o Papa a terminar a introdução: 
«Sonhemos como uma única humanidade, 
como caminhantes da mesma carne humana, 
como filhos desta mesma terra que nos alberga 
a todos, cada qual com a riqueza da sua fé ou 
das suas convicções, cada qual com a própria 
voz, mas todos irmãos» (FT 6).
Procuremos estudar e refletir, meditar e rezar 
esta brilhante proposta do Papa Francisco 

dirigida a toda a Igreja e a todos os homens 
e mulheres de boa vontade, lendo pausada e 
aprofundadamente os seus oito capítulos e 
287 números, entrelaçando os princípios com 
a realidade concreta, de modo a assumirmos 
um verdadeiro compromisso pela fraternidade 
universal.
Somos todos irmãos e todos em missão, gera-
da na nossa vocação pessoal aberta aos irmãos. 
Cito a mensagem do Papa para o Dia das 
Missões: «A missão, a “Igreja em saída” não 
é um programa, um intuito concretizável por 
um esforço de vontade. É Cristo que faz sair 
a Igreja de si mesma. Na missão de anunciar 
o Evangelho, moves-te porque o Espírito te 
impele e conduz. Deus é sempre o primeiro 
a amar-nos e, com este amor, vem ao nosso 
encontro e chama-nos. A nossa vocação pes-
soal provém do facto de sermos filhos e filhas 
de Deus na Igreja, sua família, irmãos e irmãs 
naquela caridade que Jesus nos testemunhou. 
Mas todos têm uma dignidade humana fun-
dada na vocação divina a ser filhos de Deus, 
a tornar-se, no sacramento do Batismo e na 
liberdade da fé, aquilo que são desde sempre 
no coração de Deus».
Em todos estes dinamismos temos o essencial 
amparo e a especial presença de Maria, nos-
sa Mãe, que celebramos intensamente neste 

A mais recente Encíclica do Papa Francisco, 
Fratelli Tutti é um documento notável, que 
“não pretende resumir a doutrina sobre o amor 
fraterno, mas detém-se na sua dimensão univer-
sal, na sua abertura a todos”. A sua mensagem 
merece ser lida, reflectida, divulgada de um 
modo integral, tal a densidade de diagnóstico 
das “sobras de um mundo fechado” mas, sobretu-
do, da esperança virtuosa dos “percursos de um 
novo encontro”.
Será matéria sobre a qual penso debruçar-me 
mais exaustivamente. Por agora, tento fazer a 
ponte entre a essência da anterior Encíclica 
Laudato Si e da mensagem de Fratelli Tutti, 
a propósito de um desafio que está cada vez 
mais presente quando falamos do nosso devir 
universal. Refiro-me ao respeito sagrado pela 
Natureza. 
A ideia de uma integral e pluridimensional 
ética refuta a ideia moral de pôr o Homem 
à parte da Natureza, como se esta e todos os 
outros seres vivos não tivessem direito aos 
nossos deveres para com eles. O conceito de 
dignidade, numa perspectiva teleológica, não 
diz apenas respeito aos seres vivos (seres hu-
manos, animais, plantas) como a todos os seres 
não vivos (oceanos, cursos de água, atmosfera, 
etc.). A ética não se esgota numa perspectiva 
meramente antropocêntrica, com o ser huma-

no desligado do mundo natural. Deve cons-
tituir uma ética radicalmente humana, mas 
abrindo-se também ao mundo natural. Na 
Laudato Si, o Papa Francisco alerta-nos para 
uma lógica de crescimento como se fôssemos 
“proprietários e dominadores, autorizados a sa-
quear” os bens do planeta e chama a atenção 
para “a fraqueza das reacções perante os gemidos 
da irmã Terra”.
O valor da natureza não pode ser meramente 
instrumental. Um mero reservatório de recur-
sos. Ou coisificado, pela apropriação e trans-
formação do mundo natural. Antes exige uma 
visão biocêntrica que nos possa conduzir a um 
ideal ético de harmonia do homem com a na-
tureza. Daí e desde logo, a afirmação da ética 
do cuidar e do princípio preventivo que lhe 
está associado. Ao menos, ditada pelo princí-
pio da necessidade. 
Não esqueçamos que a nossa vida no planeta 
depende muito da vida vegetal, graças à fo-
tossíntese e ao milagre da transformação da 
energia luminosa em energia química, que nos 
permitem viver. A fotossíntese é o verdadeiro 
motor da vida: água, luz e dióxido de carbono 
para nos libertarem oxigénio.  Haverá dádiva 
maior?
Nesta sua nova Encíclica, Francisco adverte-
-nos para a sustentação do nosso planeta: 

“Quando falamos em cuidar a casa comum que é 
o Planeta, fazemos apelo àquele mínimo de cons-
ciência universal e de preocupação pelo cuidado 
mútuo que ainda possa existir nas pessoas”. E 
acrescenta: “Se alguém tem água de sobra, mas 
poupa-a pensando na Humanidade, é porque 
atingiu um nível moral que lhe permitiu trans-
cender-se a si mesmo e ao seu grupo de pertença. E 
conclui: “isto é maravilhosamente humano!”
O certo é que as leis do mercado têm preva-
lecido egoisticamente sobre as leis da Natu-
reza. As estatísticas não reflectem a realidade 
da terra, do ar e do mar. O chamado PIB é 
cada vez mais um indicador imperfeito e in-
completo. Não toma em conta a apreciação 
ou a depreciação do activo ambiental e dos 
recursos naturais. Já se fala, com insistência, 
em outras formas de medir a riqueza e o 
desenvolvimento, considerando não apenas 
o que se produz como activo da sociedade, 
mas deduzindo-lhe o passivo que resulta da 
depreciação ou destruição de bens naturais 
indispensáveis ao bem-estar colectivo (água, 

solos, florestas, pescas, reservas minerais). 
Provavelmente se isto fosse tomado em con-
ta, a degradação e a destruição da floresta, 
por exemplo, teriam provocado quedas do 
PIB. Quem sabe se esta mudança estatística, 
só por si, não permitiria uma atenção maior 
a estes sectores, pois que deste modo os go-
vernantes se sentiriam mais escrutinados…. 
Ligando, neste ponto, as duas Encíclicas, 
bem se pode dizer que a salvação libertado-
ra passará sempre pela ordem do Amor. O 
amor da verdade, o amor da humanidade ou 
do próximo, o amor da liberdade e o amor 
da reconciliação. Voltando a Fratelli Tutti, 
escreve o Papa que “as pessoas até podem de-
senvolver algumas atitudes que apresentam como 
valores morais: fortaleza, sobriedade, laboriosida-
de e outras virtudes: Mas para orientar adequa-
damente os actos das várias virtudes morais, é ne-
cessário considerar também a medida em que eles 
realizam um dinamismo de abertura e união para 
com outras pessoas. Este dinamismo é a caridade, 
que Deus infunde”.

António Bagão Félix (Por opção, não se segue o chamado AO)

Um renovado encontro com a Natureza

P. Manuel Barbosa, scj 

Todos irmãos, todos em missão
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Viana despediu-se de D. José Pedreira 
A Diocese de Viana do Castelo despediu-se, no dia 16 de  
outubro, de D. José Augusto Pedreira (1935-2020), bispo  
desta diocese entre 1997 e 2010 e que tinha falecido dia 14

Dia 14 de novembro
Acólitos convidados para
encontro de formação
O Serviço Diocesano de Acólitos (SDA) 
do Patriarcado de Lisboa está a organizar 
um encontro de formação, com o tema ‘O 
Mistério do Natal do Senhor’, no dia 14 
de novembro, sábado, na igreja paroquial 
da Portela. O acolhimento está marcado 
para as 9h30, a que se seguem os temas ‘O 
Tempo do Advento’ e ‘Celebração do Na-
tal do Senhor’, ambos pelo padre Joaquim 
Ganhão. Após o almoço, os temas serão ‘A 
Oitava do Natal’ (padre Pedro Tavares) e 
‘A Celebração da Epifania’ (padre Pedro 
Lourenço), terminando com a Eucaristia, 
às 17h00.
Inscrições até 9 de novembro, pelo site 
www.facebook.com/acolitoslisboa.

São Martinho de Sintra
Cardeal-Patriarca benze
órgão histórico
Construído em Lisboa, em 1776, o ór-
gão da Igreja de São Martinho de Sintra 
sofreu trabalhos de restauro e vai ser ben-
zido e inaugurado pelo Cardeal-Patriarca, 
D. Manuel Clemente, a 15 de novembro, 
Domingo, às 18h00. “Apesar dos seus 244 
anos, o órgão preserva as características 
iniciais, o que o torna um objeto de es-
tudo. Foi por isso classificado como bem 
de interesse público”, salienta um comu-
nicado, sublinhando que é “o único caso 
conhecido em Portugal de um órgão de 
tubos classificado enquanto peça isolada 
de um edifício”. 
A sessão conta ainda com o organista An-
tónio Esteireiro como músico convidado.

Festa das Colheitas
Cumprir “os deveres
de cidadania”
Na Festa das Colheitas, organizada pela 
Casa do Oeste, D. Daniel Henriques in-
centivou os participantes a serem “cidadãos 
exemplares” e a cumprirem “os deveres de 
cidadania”. “A Igreja sempre olhou para este 
‘dar a César o que é de César’ como uma 
obrigação nossa. É um tributo que nós so-
mos chamados a dar, enquanto cidadãos, 
enquanto membros da sociedade, duma 
forma evangélica. Nós, cristãos, devemos 
ter este olhar de discernir o que é segundo 
o Evangelho e o que é contra o Evange-
lho”, referiu o Bispo Auxiliar de Lisboa, na 
celebração de dia 18 de outubro, em Riba-
mar, Lourinhã, pedindo também para “dar 
a Deus o que é de Deus”.

Círio da Prata Grande
“Tempo de graça, para
fazer escola com Maria”
O Círio da Prata Grande, com a Imagem 
Peregrina de Nossa Senhora da Nazaré, 
regressou à Paróquia de São João Bap-
tista das Lampas, após 17 anos, para um 
“tempo de graça”, nas palavras do pároco. 
“Estamos a iniciar um período de tempo, 
de cerca de um ano, na presença da mila-
grosa Imagem da Senhora da Nazaré. É, 
sem dúvida alguma, um tempo de graça, 
onde podemos fazer escola com Maria. 
A vida da Virgem Mãe é, toda ela, um 
ensinamento e uma pedagogia de grande 
valor para o amadurecimento da nossa fé, 
seja ela pessoal ou comunitária”, salientou 
o padre Alberto de Oliveira, na homilia da 
Missa Solene em honra de Nossa Senhora 
da Nazaré, celebrada na tarde do passado 
dia 18 de outubro.
Nesta celebração campal, o sacerdote re-
cordou a exigência de ser cristão. “‘Dai a 
César o que é de César, e a Deus o que é de 
Deus’. Como Maria da Nazaré, abramos o 
nosso coração a esta Palavra, e deixemos 
que os ensinamentos do Senhor Jesus nos 
iluminem o entendimento e a inteligên-
cia, transformando assim a nossa vida. 
Enquanto cidadãos do mundo, temos o 
dever cívico de respeitar e de colaborar 
ativamente na transformação do mundo”, 
convidou o padre Alberto, sublinhando 
ainda que “o cristão é constantemente 
desafiado a fazer de Deus o centro do 
seu viver”. “Ter Deus no coração da nossa 
vida pessoal e colocá-l’O nas dimensões 
da vida pública é o imperativo da fé cristã. 
Servir a humanidade sem deixar de servir 
a Deus é o grande desafio que o Senhor, 
hoje, nos lança”, acrescentou o pároco de 
São João das Lampas.
A chegada do Círio da Prata Grande a 
esta paróquia da Vigararia de Sintra ficou 
ainda marcada pela avioneta, que sobre-
voou o largo onde decorreu a celebração, 
com a mensagem: ‘Temos Mãe! Viva N. 
Senhora da Nazaré’.

Quatro encontros
Patriarcado propõe webinars
sobre ‘Família e Educação’
Refletir e aprofundar o tema ‘Família e 
Educação’ é o objetivo dos quatro we-
binars [videoconferência com intuito 
educacional] gratuitos que a Pastoral da 
Família do Patriarcado de Lisboa está a 
organizar, para decorrerem nas duas pri-
meiras quintas-feiras de novembro e de 
dezembro, sempre às 21h30. Dirigida a 
pais, filhos e educadores, esta iniciativa 
é composta pelo Módulo 1, sobre ‘Pais 
e Filhos’, que decorre dias 5 e 12 de no-
vembro, com ‘Educar para quê?’ e ‘Serão 
os pais competentes para educar?’, e o 
Módulo 2, ‘Pais e Escola’, a 3 e 10 de 
dezembro, será sobre ‘O valor dos adul-
tos para as crianças e jovens’ e ‘Liberdade 
de Educação’. Em cada webinar, além da 
palestra haverá uma mesa redonda.
Inscrições: 
http://familia.patriarcado-lisboa.pt

O Cardeal-Patriarca de Lisboa agradeceu aos docentes 
de Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC) pelo 

“trabalho num campo particularmente difícil como é a 
escola”. D. Manuel Clemente esteve na Reunião Geral 

de Professores desta disciplina, no Estoril.

Reunião Geral de Professores de EMRC

“Obrigado pelo vosso trabalho”

“Num ambiente nem sempre propício, 
marcado por questões fraturantes, a trans-
missão do dado moral na escola é funda-
mental para a coesão social e formação 
das novas gerações”, apontou o Cardeal-
-Patriarca, durante a Eucaristia, na Igreja 
da Boa Nova, com que terminou, no dia 
17 de outubro, a Reunião Geral de Profes-
sores de EMRC, promovida pelo Secre-
tariado Diocesano do Ensino Religioso 
(SDER) de Lisboa. Perante cerca de cen-
tena e meia de docentes, D. Manuel Cle-
mente destacou a importância do trabalho 
“dos professores” de EMRC na formação 
das novas gerações “de cidadãos para uma 
sociedade plural e justa”. “A presença da 
EMRC em contexto escolar permite a 
construção de pontes em questões difí-
ceis que requerem uma análise global, um 
olhar com múltiplos ângulos. Devemos 
olhar o humano na globalidade e a escola 
é esse lugar”, reforçou, pedindo também 

aos professores desta disciplina para se-
rem, na escola, “imagem de Cristo”, pois 
assim serão “totalmente humanos”.
No início do encontro, no auditório da 
Boa Nova, o diretor do SDER, padre Pau-
lo Malícia, agradeceu aos docentes “este 
trabalho de procurar alunos e estar com 
eles durante a pandemia”. “Não devemos 
desanimar porque estamos já habituados 
a ter altos e baixos ao longo dos anos. Na 
história da EMRC, temos mais vitórias 
que derrotas e estou certo de que sairemos 
mais fortes destes tempos, porque o que 
ensinamos é muito relevante na formação 
das novas gerações”, considerou.
texto e fotos por Diogo Paiva Brandão, 
com Educris
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As obras terminaram a 18 de outubro 
de 1990. Trinta anos depois, a 18 de 
outubro de 2020, o Cardeal-Patriarca 
de Lisboa, D. Manuel Clemente, dedi-
cou o altar da “lindíssima Igreja de São 
Pedro de Almargem do Bispo”, como o 
próprio classificou. “Esta celebração da 
dedicação do altar é uma autêntica cate-
quese sobre o que nós somos como Igre-
ja e o louvor que prestamos a Deus, no 
seu templo. Basta estar com atenção às 
leituras, às orações, aos ritos e todos nós 
nos dedicaremos de novo, com este altar 
que agora vai ser dedicado ao culto de 
Deus, que é o bem de todos”, salientou, 
no início da celebração.
A manhã do passado Domingo, com a 
Missa de dedicação do altar da igreja ma-
triz de Almargem do Bispo, foi “um dia 
tão significativo para a comunidade”, se-
gundo o pároco, padre Carlos Pinto. “Po-
dermos celebrar este rito da dedicação é 
um momento de particular graça. Ele é 
resultado do esforço feito por um grande 

grupo de senhoras, que há 30 anos se jun-
tou, e foi executado por um artesão da ter-
ra, Martinho Duarte”, referia o sacerdote.
Na homilia, o Cardeal-Patriarca de Lis-
boa começou por recordar um trecho 
lido na celebração, do livro do Génesis, o 
primeiro livro da Bíblia, que conta o epi-
sódio do sonho de Jacó. “O altar passa a 
ser, a partir desta tradição, o lugar onde o 
Céu se abre e, entre o Céu e a terra, an-
dam os anjos de Deus, quer dizer os seus 
mensageiros. Por isso, um lugar diferente 
de todos os outros, um lugar sagrado, um 
lugar especialmente divino”, apontou D. 
Manuel Clemente. Neste sentido, aquele 
templo, “como todos os templos”, é “um 
lugar de paz”. “Como aquela escada que 
Jacó viu em sonhos, que ligava o Céu e a 
terra – e que Jesus depois também dirá 
que é Ele próprio –, os nossos templos, 
os altares dedicados, são lugares de paz. 
Em cada Eucaristia que aqui se celebrar, 
acontece o que aconteceu na Cruz do 
Senhor Jesus. Tudo o que nós trazemos, 

significado naquele pão, naquele vinho, 
naquela gota de água que se junta, somos 
nós. E somos nós neste momento, e sois 
vós agora, como aqui estais, com as vos-
sas preocupações – hoje tão acrescenta-
das por esta pandemia que demora tanto 
tempo a debelar, mas que nós cremos e 
sabemos que será debelada”, salientou. 
Para D. Manuel Clemente, “é a nossa 
vida que nós trazemos aqui, neste altar, e 
que será oferecida, com Jesus, ao Pai”. “E 
nas mãos do Pai, toda a vida recomeça”, 
garantiu. “O altar é um lugar de paz, é um 
sinal de paz, é o altar que é Cristo. Com 
Ele, nas mãos do Pai, confiança”, reforçou 
o Cardeal-Patriarca.

Uma dedicação 
“conveniente”
Foram então três décadas que a comuni-
dade cristã de Almargem do Bispo teve 
de esperar para ver o altar da sua igre-
ja matriz ser dedicado. Ao Jornal VOZ 
DA VERDADE, o pároco, presente 

nesta paróquia desde setembro de 2018, 
assume não saber os motivos para esta 
demora. “De facto, não se trata de um 
novo altar. O altar foi feito há 30 anos 
e, à época, por algum motivo, que des-
conheço, não foi dedicado. Como fazia 
precisamente 30 anos no dia 18 de outu-
bro, em diálogo com o senhor Patriarca 
achámos conveniente, e possível, fazer a 
dedicação, até porque o ritual prevê este 
tipo de circunstâncias, de fazer o rito em 
espaços que já tenham sido dedicados”, 
frisa o padre Carlos Pinto.
A Missa de dedicação do altar não foi um 
ato isolado. Segundo o pároco, a celebra-
ção tinha sido preparada pela paróquia. 
“Fizemos um conjunto de três encontros: 
o primeiro, sobre o espaço litúrgico, mui-
to centrado no lugar do altar e nessa rela-
ção com a assembleia, com a presidência 
e com o ambão, e veio o padre João Nor-
ton, jesuíta, fazer esse encontro; depois, o 
segundo encontro teve a professora Isabel 
Alçada, que está ligada também ao De-
partamento da Liturgia da diocese e que 
tem feito investigação nesta área, e que 
fez sobretudo uma apresentação bíbli-
ca, teológica, sobre a evolução históri-
ca do altar, fazendo esta compreensão 
deste movimento do altar no espaço 
ao longo do tempo; e eu fiz o tercei-
ro encontro, já mais centrado no ritual, 
preparando e dispondo as pessoas para 
aquilo iria ser a celebração propriamen-
te, a partir das orações e do movimento 
da liturgia, de maneira a que se pudesse 
aproveitar, da melhor forma, a celebra-
ção em si”, explica o sacerdote.
O padre Carlos Pinto refere ainda que “as 
pessoas, em Almargem do Bispo, de uma 
maneira geral, aderem a estas iniciativas”, 
mas que tiveram “a surpresa de descobrir 
o que está dentro da própria ação litúr-
gica”. “Foi sobretudo curioso perceber, 
depois da celebração vivida, a alegria, por 
um lado, mas sobretudo a compreensão 
do mesmo acontecimento, não teórico, 
mas a própria vivência marcou-as nesse 
sentido”, garante. “Não sei se alguém ti-
nha visto uma celebração daquelas, e não 
foi um ‘espetáculo litúrgico’, foi, de facto, 
a vivência de uma ação litúrgica que as 
marcou, que as surpreendeu e as envol-

“O ALTAR É UM LUGAR DE PAZ”
Trinta anos. Foi este o tempo que a comunidade cristã de Almargem do Bispo teve de esperar 
para ver o altar da sua igreja ser dedicado. “É a nossa vida que trazemos aqui, neste altar,  
e que será oferecida, com Jesus, ao Pai”, garantiu o Cardeal-Patriarca de Lisboa.
texto e fotos por Diogo Paiva Brandão

Dedicação do altar da igreja matriz de Almargem do Bispo
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  Padre Carlos Pinto

A celebração de dedicação do altar da igreja matriz de Almargem do Bispo foi transmitida, em direto, pelo canal da paróquia no YouTube (http://bit.ly/youtubealmargem). “A 
proximidade da igreja com a casa paroquial e os serviços da paróquia facilitou e logo que confinámos, em março, iniciámos as transmissões. Por isso é que acho que a paróquia 
não se desagregou de todo. Apesar de ser uma população um pouco idosa, há uma outra parte, não tão idosa, que permitiu que a informação fosse passando e que as pessoas 
se fossem mantendo ligadas à vida paroquial”, destaca o pároco. 
A paróquia tem também um site (www.paroquialmargemdobispo.com), que foi construído com a chegada do padre Carlos Pinto. “O site é um ponto de ligação, que vai permi-
tindo alguma relação. A paróquia tem muitas solicitações de casamentos e batismos – até por causa do santuário e da proximidade a uma série de quintas – e o site foi uma 
forma de facilitar esta comunicação e de poder dar resposta”, explica o sacerdote.

A INTERNET COMO FATOR DE APROXIMAÇÃO

veu. No fundo, a liturgia agiu dentro da 
vida das pessoas. Isso percebeu-se depois 
em partilhas que fui tendo de alguns pa-
roquianos”, acrescenta o pároco.

A homenagem do povo
A Igreja de São Pedro de Almargem do 
Bispo data de finais do século XVI. “A 
igreja, que é extraordinária e é fora do 
comum, dada a realidade geográfica e 
local de Almargem, deve-se muito a D. 
Miguel de Castro, que foi Arcebispo de 
Lisboa e que era dono de muitas terras 
em Almargem. Portanto, há de ter sido 
muito sob o seu patrocínio que a igreja 
foi construída, porque não era expectá-
vel uma igreja daquelas naquele lugar”, 
esclarece. Questionado se o nome da 
terra, Almargem do Bispo, se deve a D. 
Miguel de Castro, o pároco esclarece: 
“O nome da terra era Almargem, e o 
povo, como gratidão, acrescentou o ‘do 
Bispo’ por isso mesmo”.
Almargem do Bispo tem cerca de nove 
mil habitantes, havendo “um misto” en-
tre a população. “Esta terra está à beira de 
Lisboa, está a meia dúzia de quilómetros 
da cidade. Almargem significa terra ará-
vel e, por tradição, esta é uma população 
que vive da agricultura. É mesmo uma 
das regiões que abastece os mercados da 
região de Lisboa, os super e os hipermer-
cados. Muito do que é frescos, vem de 
Almargem. Por outro lado, há uma po-
pulação que vem para cá viver, porque 
não tem a confusão da cidade e, portanto, 
temos uma outra zona, urbana, mas com 
estas características mais calmas da aldeia 
e da ruralidade”, apresenta o pároco.
Quanto à paróquia, é constituída por oito 
lugares, incluindo a sede. “Temos Negrais 
– conhecido pelo famoso leitão –, Albo-
gas, Covas do Ferro, Camarões – onde 
há bastante devoção à Senhora dos En-
fermos –, Dona Maria, Aruil, Piedade – 
com o Santuário da Senhora da Piedade 
– e Almargem”, enumera.

“Não senti a comunidade 
desagregar-se”
Em termos de apostas pastorais, nestes 
dois anos, o padre Carlos refere que a pa-
róquia “tem vivido ao ritmo daquilo que 
a diocese vai propondo”. “O primeiro ano 

em que eu cheguei à paróquia coincidiu 
com o ano da liturgia e, de facto, as pes-
soas foram participando nos encontros 
promovidos pela diocese e apostámos 
nisso. Foi também um ano de chegada, 
de conhecer a realidade, perceber o que 
era necessário em termos pastorais e de 
conservação de algum património, que 
está carente, e de repensar a catequese, 
em termos de organização. Este ano, com 
a história da pandemia, foi possível man-
ter alguma coisa, ainda que à distância, 
mas as pessoas sentiram-se ligadas. Foi 
difícil, como foi difícil para todos, mas, 
sobretudo, a paróquia não se desagregou. 
Não senti a comunidade desagregar-se. 
E prova disso é o arranque deste ano, em 
que estávamos mais reticentes, sobretu-
do com a questão da catequese, por não 
ser uma realidade obrigatória, e curiosa-
mente, na reunião de pais que fizemos, 
estavam 80 a 90 por cento dos pais… E 
quanto aos miúdos, não tivemos pratica-
mente perda nenhuma, inscreveram-se 
novos, e estamos na casa dos 110-120 
miúdos”, aponta o sacerdote, referindo 
que tem procurado “criar algumas dinâ-
micas” nos grupos paroquiais, em espe-
cial junto da juventude. 

“Reaprender”
Sobre os desafios desta paróquia da Viga-
raria de Sintra, o pároco sublinha a pala-
vra ‘reaprender’. “Há uma reconfiguração 
de vida paroquial que é necessário fazer. A 
paróquia teve, durante muitos anos, padres 
que a foram cuidando e mantendo, mas 
com alguma idade, e isso sente-se muito. 
Não é que a paróquia tenha parado, mas 
sente-se uma certa estagnação”, assume, 
destacando o “desafio sobretudo da cate-
quese e da possibilidade, eventualmente, 
de constituir um agrupamento de escu-
teiros”. Neste sentido, para o padre Carlos 
Pinto, “o futuro da paróquia de Almargem 
do Bispo passa muito por voltar a desper-
tar, na comunidade, o deixar de ser manu-
tenção e pensar um pouco no futuro”. “As 
pessoas mais velhas, que se dedicaram e 
continuam a dedicar, daqui a uns anos não 
estarão cá e, portanto, a paróquia há de ter 
que continuar. Neste momento, o presente 
é preparar um pouco este futuro da vida 
paroquial”, garante o pároco.
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Nos últimos 12 anos, a relação da Ca-
ritas Diocesana de Lisboa com o fe-
nómeno das migrações fez-se funda-
mentalmente através do Centro Local 
de Apoio à integração de Migrantes 
(CLAIM Cascais), numa parceria com 
o município de Cascais e o apoio do 
Fundo Asilo, Migração e Integração 
(FAMI) e do Alto Comissariado para 
as Migrações (ACM). Com a crise dos 
refugiados e o exponencial aumento do 
fluxo migratório, ocorridos, nesta pri-
meira década do século XXI, por razões 
que vão da situação de guerra e pobreza 
às alterações climáticas, a CDL viu-se 
ainda mais envolvida com o fenómeno, 
também por indicação de D. Manuel 
Clemente. O acolhimento de refugiados 
por paróquias e instituições católicas da 
diocese de Lisboa, obrigava a uma coor-
denação diocesana, que o Patriarca de 
Lisboa achou por bem confiar à CDL. 
A onda de solidariedade para com os re-
fugiados em Portugal foi de tal ordem, 
com inúmeras iniciativas de particula-
res e a criação de novas organizações, 
que o trabalho de coordenação da CDL 
acabou por depender muito da relação 
com outros organismos particulares com 
funções muito idênticas. Ainda que for-
malmente unidos através de acordos, à 
volta de um único propósito, o acompa-
nhamento de instituições e de famílias 
de acolhimento nem sempre foi fácil 
dentro de uma alargada rede. 
Com outros temas a fazerem a agenda 
política internacional e nacional, a crise 
dos refugiados e os migrantes no mun-
do foram deixando de estar no centro 
das atenções da opinião pública, ainda 
que os problemas se mantivessem e se 
agravassem, como o provou bem recen-
temente o incêndio ocorrido no campo 
de Moria, em Lesbos (Grécia).

Não foi o recente acolhimento de refu-
giados e de migrantes no geral que tor-
nou Portugal um país de imigrantes. 
Sempre o foi, desde há pelo menos 600 
anos. Mas a atenção dada ao fenómeno 
nestes últimos anos fez com que a situa-
ção em que vive a população imigrante 
residente em Portugal se tornasse impor-
tante e urgente. O acolhimento de no-
vos nacionais de países terceiros (NPT) 
trouxe à luz do dia algumas das dificul-
dades por que passam quem por cá vive 

há muito ou pouco tempo, questões que 
o CLAIM Cascais tem procurado res-
ponder nos cinco pontos de atendimento 
atualmente disponíveis no concelho de 
Cascais. Os resultados positivos, o valor 
do seu impacto na vida de comunidades 
de imigrantes, têm sido tão surpreenden-
tes, que o desejo de chegar a outras par-
tes da diocese se foi tornando imperativo. 
Oferecer alguma forma de apoio a pes-
soas ou grupos de imigrantes em toda a 
diocese concretizaria também, de forma 
mais plena, a dimensão diocesana da pró-
pria Caritas de Lisboa. 
A diocese de Lisboa não é homogénea 
na resposta aos imigrantes, nem na taxa 
de residentes estrangeiros por concelho. 
A diocese tem residentes de 170 nacio-
nalidades, entre europeus e NPT. Se os 
estrangeiros são 4,67% da população em 
Portugal, a média, na diocese de Lisboa, é 

Migrantes

Cáritas de Lisboa alarga a sua intervenção a toda a diocese
de 9%. As respostas existentes, públicas e 
particulares, nem sempre flexíveis e ade-
quadas, e com recursos por vezes escas-
sos, estão sobretudo localizadas onde há 
maior concentração de NPT, deixando 
a descoberto outras áreas. O voluntaria-
do no terreno de pessoas e grupos in-
formais é frequentemente o apoio mais 
imediato, mas é muito pouco preparado 
por desconhecer a problemática das mi-
grações e o valor da diversidade e cons-
ciência intercultural. São questões como 
a regularização e a atualização da situa-
ção de permanência, o acesso a serviços, 
recursos e à informação, às quais se adi-
cionam dificuldades com o domínio da 
língua, a baixa escolaridade, a situação 
socioeconómica e a burocracia, o que 
torna difícil e moroso o processo de in-
tegração na comunidade local, e às quais 
é necessário responder.

Tendo conseguido através do FAMI um 
financiamento para ações de capacitação 
de instituições que na diocese acolhem 
e prestam apoio à integração de NPT, a 
CDL alarga agora a atuação do seu atual 
CLAIM Cascais. Tendo por base necessi-
dades identificadas em projetos anteriores 
e a experiência adquirida pela CDL atra-
vés do seu CLAIM Cascais, esta inicia-
tiva, com o nome “Ligar Pessoas e Ser-
viços”, tem em programa realizar dois 
estudos de investigação para melhor com-
preender a realidade do acesso de NPT a 
serviços, a auto perceção sobre o seu bem-
-estar e nível de integração, as suas neces-
sidades e eficácia das respostas sociais. O 
projeto, por outro lado, pretende também 
melhorar o acolhimento e o apoio à inte-
gração de NPT por parte de agentes de 
ação social e promover o trabalho em rede. 
Tanto o estudo como o melhoramento de 
serviços vão contar com as Cáritas Paro-
quiais, Centros Sociais e Paroquias, Gru-
pos Paroquiais de Ação Social (GPAS), 
Juntas de Freguesia, entidades da rede 
CLAIM, GIPS e tantos outros. Neste 
momento está a ser elaborado um ques-
tionário dirigido às organizações e grupos 
de voluntários, devendo o conhecimento 
que resultar dele, sobre o ecossistema de 
apoio à integração de NPT na diocese, as 
suas necessidades e o impacto das respos-
tas, ficar concluído em janeiro-fevereiro 
de 2021. O projeto tem a duração de dois 
anos, ficará concluído com a apresenta-
ção e disseminação dos resultados, mas a 
CDL espera, até lá, conseguir manter a 
sua continuidade no futuro.
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Av. Sidónio Pais, 20, 5º Dto, 1050-215 Lisboa  
Telefone: 213573386 Email: geral@caritaslisboa.pt 

Site: www.caritaslisboa.pt  

CONTACTE-NOS PARA 
COLABORAR OU SABER MAIS

O vosso contributo é fundamental para 
enriquecer este diagnóstico e reforçar o 
trabalho em rede na diocese de Lisboa. 

- Joana Henriques, Coordenadora: 
projetos.claii.cascais@caritaslisboa.pt
- Vasco Soares da Veiga, Gestor de 
Desenvolvimento de Programas Sociais: 
formacao@caritaslisboa.pt

O Projeto “Ligar Pessoas e Serviços”, pro-
movido pela Cáritas Diocesana de Lisboa, 
é cofinanciado pelo FAMI (Fundo Asilo e 
Migrações) através da Secretaria Geral da 
Administração Interna enquanto autori-
dade responsável
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O abraço e vivência de um país como  
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Acolher a diferença do outro que vem  
até nós © Raphael Lovaski/Unsplash
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Roma /09com Aura Miguel
Jornalista da Rádio Renascença, 
à conversa com Diogo Paiva Brandão

1. O Papa considera que a Igreja deve 
“acolher o clamor de todos”, porque 
“quem respeita a Deus, respeita os seres 
humanos”. Na audiência-geral de quarta-
-feira, 21 de outubro, Francisco começou 
com um pedido de desculpa por perma-
necer afastado dos fiéis, devido às restri-
ções impostas pela pandemia, e apelou ao 
respeito pelas distâncias e ao uso de más-
cara, para evitar eventuais contágios. Na 
reflexão que fez sobre a importância dos 
Salmos, o Santo Padre condenou os que 
rezam “com tédio, de maneira habitual” e 
sublinhou que a oração cristã “não é um 
calmante para aliviar as ansiedades da 
vida”. A verdadeira oração que agrada a 
Deus – disse o Papa – é a oração que res-
ponsabiliza, pois “vemos isto claramente 
no Pai Nosso que Jesus ensinou aos seus 
discípulos”. Neste contexto, “as portas 
das igrejas não são barreiras, mas mem-
branas permeáveis, disponíveis para aco-
lher o clamor de todos”. E como todos, 
sem exceção, são importantes, a começar 
pelos mais pobres, “Deus não suporta o 
ateísmo daqueles que negam a imagem 
divina impressa em cada ser humano”. 
“Deixar de a reconhecer é um sacrilégio, 
uma abominação, é a pior ofensa que se 
pode levar ao templo e ao altar,” concluiu, 
na intervenção que encerrou o ciclo de 
catequeses sobre a oração.

2. O Papa responsabilizou os líderes po-
líticos pela paz no mundo e insistiu que as 
religiões, na sua essência, são agentes de paz. 
“Pôr fim à guerra é dever inadiável de to-
dos os responsáveis políticos perante Deus. 
A paz é a prioridade de qualquer política. 
Deus pedirá contas a quem não procurou a 

paz ou fomentou as tensões e os conflitos, 
de todos os dias, meses, anos de guerra que 
assolaram os povos”, salientou Francisco, ao 
participar num encontro internacional pela 
paz, em Roma, juntamente com líderes das 
principais religiões do mundo, promovido 
pela Comunidade de Santo Egídio. Depois 
de uma celebração ecuménica, onde parti-
ciparam apenas os cristãos, o Papa dirigiu-
-se ao Capitólio para um encontro com to-
dos os líderes e apelou à classe política para 
que faça da paz uma prioridade no mun-
do. “Há necessidade de paz! Mais paz! O 
mundo, a política, a opinião pública correm 
o risco de habituar-se ao mal da guerra, 
como companheira natural da história dos 
povos. Hoje, as tribulações da guerra são 
agravadas também pela pandemia do co-
ronavírus e pela impossibilidade, em mui-
tos países, de se ter acesso aos tratamentos 
necessários”, frisou.
O tema do encontro foi ‘Ninguém se sal-
va sozinho’. Segundo Francisco, o mesmo 
se aplica à construção da paz. “Nenhum 
povo, nenhum grupo social pode alcançar, 
sozinho, a paz, o bem, a segurança e a feli-
cidade. Ninguém.”

3. O Papa celebrou, no Vaticano, o Dia 
Mundial das Missões, destacando o tra-
balho dos missionários e missionárias na 
construção da “fraternidade”, em todo o 
mundo. “Cada cristão é chamado a ser te-
cedor de fraternidade. São-no, de modo 
especial, os missionários e missionárias 
– sacerdotes, leigos, consagrados – que se-
meiam o Evangelho no grande campo do 
mundo. Rezemos por eles e ofereçamos-
-lhe o nosso apoio concreto”, pediu Fran-
cisco, após a recitação da oração do Ange-

lus, no passado Domingo, 18 de outubro.
Perante os peregrinos reunidos na Praça de 
São Pedro, o Papa manifestou publicamen-
te a sua gratidão pela recente libertação 
do padre italiano Pier Luigi Maccalli, da 
Sociedade de Missões Africanas. “Desejo 
agradecer a Deus pela tão aguardada liber-
tação do padre Pier Luigi Maccalli. Sau-
demo-lo com um aplauso”, referiu. “Ale-
gramo-nos também porque, com ele foram 
libertados outros três reféns”, acrescentou, 
em referência ao italiano Nicola Chiacchio, 
à trabalhadora humanitária francesa So-
phie Pétronin e ao político maliano Sou-
maila Cisse. Francisco convidou ainda a re-
zar pelos missionários, os catequistas e por 
todos “os que são perseguidos ou sequestra-
dos em várias partes do mundo”.
Sobre o Evangelho daquele Domingo, o 
Papa destacou que “os impostos devem ser 
pagos”. “O pagamento de impostos é um 
dever dos cidadãos, assim como o cumpri-
mento das leis justas do Estado. Ao mesmo 
tempo, é necessário afirmar o primado de 
Deus na vida humana e na história, respei-
tando o direito de Deus ao que lhe perten-
ce”, referiu Francisco.

4. O Papa assinalou, a 16 de outubro, o 
Dia Mundial da Alimentação, com uma 
mensagem em vídeo dirigida à FAO - Or-
ganização das Nações Unidas para Alimen-
tação e Agricultura, que assinalou 75 anos, 
na qual denuncia a “tragédia” da fome, con-
siderando que esta é uma “vergonha” para a 
humanidade. “Para a humanidade, a fome 
não é só uma tragédia, mas também uma 
vergonha. Em grande parte, é provocada 
por uma distribuição desigual dos frutos da 
terra, à qual se somam a falta de investi-

mentos no setor agrícola, as consequências 
das mudanças climáticas e o aumento dos 
conflitos em várias regiões do planeta. Por 
outro lado, descartam-se toneladas de ali-
mentos”, indica a intervenção.
O Papa alerta para o impacto da pandemia 
nas populações mais desprotegidas e re-
toma uma sugestão avançada na sua nova 
encíclica, ‘Fratelli tutti’, a criação de um 
“Fundo mundial” para eliminar definitiva-
mente a fome, encaminhando para esse fim 
o dinheiro atualmente usado em armas e 
outras despesas militares.

5. O Papa alertou para uma catástrofe 
educativa. “Segundo alguns dados recentes 
de agências internacionais, fala-se de «ca-
tástrofe educativa» – é talvez forte a expres-
são, mas fala-se de «catástrofe educativa» –, 
pois cerca de dez milhões de crianças po-
deriam ser obrigadas a abandonar a escola 
por causa da crise económica gerada pelo 
coronavírus, agravando uma disparidade 
educativa já alarmante (com mais de 250 
milhões de crianças, em idade escolar, ex-
cluídas de toda e qualquer atividade forma-
tiva)”, referiu Francisco, numa mensagem 
em vídeo ao encontro organizado pela 
Congregação para a Educação Católica, 
‘Global Compact on Education. Together 
to look beyond’. O Papa desafia todos a 
aderirem “a um pacto educativo global para 
e com as gerações jovens, que empenhe as 
famílias, as comunidades, as escolas e uni-
versidades, as instituições, as religiões, os 
governantes, a humanidade inteira na for-
mação de pessoas maduras, sem esquecer 
os homens e mulheres da cultura, da ciên-
cia e do desporto, os artistas, os operadores 
dos meios de comunicação social”.

1. 2. 5.
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O Papa Francisco sublinhou que a oração cristã “não é um calmante para aliviar as ansiedades da vida”. Na semana em que 
lembrou que a paz deve ser a prioridade de qualquer política, o Papa agradeceu o trabalho dos missionários em todo o  
mundo, sublinhou que a “tragédia” da fome é uma “vergonha” para a humanidade e alertou para a “catástrofe educativa”.

“Portas das igrejas não são barreiras, mas membranas permeáveis”
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perdido. Mas, graças a Deus, nunca me 
senti abandonado. Sim, gritei com Deus, 
zanguei-me com Ele, mas sentia que Ele 
estava presente e que podia falar com Ele 
porque foi a Sua presença que me susteve 
em todas as horas.” No cativeiro havia al-
gumas rotinas. “O tempo era longo”, diz o 
missionário italiano, “mas as manhãs pas-
savam um pouco mais depressa…” Na en-
trevista, Pier Luigi recorda que, de manhã, 
“quando me tiravam as correntes que ti-
nha nos pés durante a noite, levantava-me, 
fazia uma pequena ‘toilette’, podia andar 
um pouco, rezava o terço que tinha feito 
com uma corda, depois ia aquecer água, tí-
nhamos uma pequena reserva de cebolas e 
outras coisas para cozinhar, e pronto, cui-
dávamos do lume que tínhamos… havia 
um outro refém – Nicolas – trocávamos 
algumas palavras, havia sempre qualquer 
coisa a dizer…” 

Um rádio ligado ao mundo
E havia também um pequeno rádio. Foi-
-lhes oferecido no dia 20 de Maio. “Ouvía-
mos as notícias, a Rádio Vaticano, a BBC, 
para ouvir outras vozes, ver como o mundo 
continuava a andar, as notícias… porque 
uma das coisas mais duras é não ter qual-
quer comunicação com o exterior…” Com 

os raptores o diálogo era difícil. “Eram jo-
vens, não falavam francês nem qualquer 
outra língua que conhecemos…” Almo-
çavam por volta das 11 horas, descansa-
vam do calor debaixo de alguma árvore… 
“Nunca tivemos outro tipo de abrigo…” “A 
tarde era ainda mais longa, esperar que pas-
sasse todo aquele tempo, e depois o serão, 
aproveitávamos o fresco para andar, reza-
va mais um terço até ao pôr-do-sol… o sol 
nascia, o sol punha-se, a noite era sempre 
um céu estrelado lindo, sobretudo no Saara, 
no deserto… e falávamos com as estrelas, 
punham-nos as correntes e esperávamos 
pelo dia seguinte.”

A libertação
O anúncio da libertação aconteceu no dia 
6 de Outubro, uma terça-feira. “Penso que 
estávamos na fronteira da Argélia com o 
Níger, mas ainda em território do Mali.” 
Andaram de carro durante várias horas. 
“No dia 8 de manhã, depois da oração mu-
çulmana que fizeram, partimos. E fomos 
ter a um lugar com arbustos e aí encon-
trámos Sophie Petronin, a refém francesa 
e o senhor Soumaïla Cissé, um político do 
Mali que tinha sido raptado há seis meses, 
enquanto a Sophie há quase quatro anos 
que era refém. Era médica em Gao.” Dali 

Em cerca de trinta minutos, o Padre Pier 
Luigi Maccalli fala pela primeira vez, pe-
rante as câmaras de televisão do programa 
“La minute interview”, da Sociedade das 
Missões Africanas, do tempo de sequestro 
às mãos de um grupo terrorista no Mali. 
Libertado há duas semanas, o missionário 
italiano, de 59 anos de idade, reconhece es-
tar ainda “um pouco confuso” com “tanta 
alegria e emoção”. O rapto aconteceu a 17 
de Setembro de 2018. Estava em casa, na 
paróquia, em Bomoanga. Ouviu barulho, 
resolveu investigar e deparou-se com um 
grupo de homens armados. “Gritei, foi uma 
confusão.” Amarraram-lhe as mãos. Parti-
ram. “Estava atónito, completamente im-
preparado para o que me aconteceu.” Era 
o começo de um tempo de cativeiro que se 
iria prolongar até Outubro de 2020. Du-
rante todos esses dias, cerca de mil, nunca 
o trataram mal fisicamente. Houve apenas 
pressão psicológica.

“Nunca me bateram...”
“Nunca me fizeram mal, nunca me bate-
ram, podem ter-me dirigido palavras mais 
fortes, mas no geral, à medida que os dias 
passavam, sentia que o pior não ia acon-
tecer… eu preparei-me para morrer, mas 
disse para mim que talvez não fosse o caso. 
Respeitavam-me. Era o velho, chamavam-
-me ‘shébani’ – o velho – o objectivo era 
mais converter-me ao Islão.” Ao fim de 
algum tempo, o Padre Pier Luigi foi per-
dendo noção do local onde se encontrava. 
Percebia que se afastavam cada vez mais 
de Bomoanga, pois andavam dia e noite. 
“Chegámos, penso eu, ao norte do Burkina, 
vimos o rio Níger, e a zona era deserta… 
sem nada e eu pensava: ‘onde vamos? Onde 
estamos?’ E aí chorei.” (…) “Senti-me per-
dido. Foi um momento de angústia e disse: 
‘Senhor, onde estás?’”

O conforto de Deus
Perdido, mas não abandonado. Apesar de 
não conseguir compreender em que lugar 
se encontrava, o Padre Pier Luigi sentia o 
conforto da presença de Deus. “Estava… 

até ao aeroporto de Tessalit ainda apanha-
ram uma tempestade de areia e chuva. No 
aeroporto estava já um avião militar que le-
vou até Bamako, a capital do Mali, o Padre 
Pier Luigi e o outro ex-refém italiano. Am-
bos eram aguardados por representantes 
do governo de Roma. Chegaram à capital 
italiana na manhã de quinta-feira, dia 8 de 
Outubro. Nessa manhã, o Padre Pier Luigi 
voltou a celebrar a Eucaristia. 

A religiosa ainda refém
Na entrevista, Pier Luigi Maccalli agradece 
toda a solidariedade, todas as orações pela 
sua libertação. E pede para se continuar a 
rezar pois há outros reféns, outras pessoas 
em cativeiro. É o caso da Irmã Franciscana 
Gloria Narvaez Argoti. “[É preciso] con-
tinuar a rezar porque ainda há outros re-
féns e, tendo partilhado o seu sofrimento, 
é duro, é longo e muito difícil. É mesmo 
preciso que peçamos a Deus que sejam 
fortes, que tudo passe, em particular uma 
irmã religiosa colombiana, a Irmã Gloria, 
de quem recebi ecos através da Dra. Sophie 
Petronin que esteve com ela, que já lá está 
há muito tempo e começa a ter problemas 
de saúde psicológicos e é preciso que a pos-
samos ajudar.” A libertação do Padre Pier 
Luigi foi uma vitória do bem contra o 
mal. Uma vitória que tem de nos com-
prometer cada vez mais no apoio a estas 
comunidades cristãs acossadas por terro-
ristas, vítimas de violência e discrimina-
ção. Cada padre, cada irmã presente hoje 
em dia no Mali, no Níger, na Nigéria, no 
Burkina Faso, e em tantos outros países 
de África, é um alvo dos terroristas. Aju-
dar estes sacerdotes, estas religiosas, estas 
comunidades cristãs é a melhor maneira 
de podermos agradecer toda a coragem 
do Padre Pier Luigi ao longo destes dois 
anos e oito meses de cativeiro.

texto por Paulo Aido,
Fundação Ajuda à Igreja que Sofre

Padre Pier Luigi Maccalli esteve sequestrado dois anos e oito meses

“Preparei-me para morrer...”
Foi libertado há duas semanas no Mali depois de ter sido sequestrado na sua paróquia, no 
Níger, em Fevereiro de 2018. Na primeira grande entrevista já em Itália, o Padre Pier Luigi 

recorda como tudo se passou. O rapto, o dia-a-dia em cativeiro, o silêncio do deserto,  
as ave-marias rezadas com um terço feito de cordas e a libertação. Foram cerca de mil  

dias sob a ameaça de jihadistas. Um tempo impossível de esquecer...

www.fundacao-ais.pt | 217 544 000
  O Padre Pier Luigi Maccalli foi libertado há duas semanas depois de ter 

sido sequestrado na sua paróquia, no Níger, em Fevereiro de 2018
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Papa João XXI
O livro ‘Papa João XXI - da história 
ao tributo’, da autoria de Nunes For-
te, dá a conhecer a história do único 
Papa português. “Esta obra não é sim-
plesmente mais um documento que se 
junta a tantos outros sobre o Papa João 
XXI, o único Papa português, sobre 
quem já tanto foi escrito. A honestida-
de intelectual que inspira é, acima de 
tudo, uma memória justa de um tributo 
que não pode ser perdido na sombra do 
tempo e do esquecimento. Por isso in-
quieta e interpela qualquer leitor aten-
to que deseje conhecer a história de um 
homem cuja história conta histórias. É, 
sem dúvida, uma espécie de iniciação à 
vida do Papa João XXI que todos de-
vem ler”, destaca a sinopse da obra pu-
blicada pela Paulinas Editora.
Informações: 
www.paulinas.pt/papa-joao-xxi

SUGESTÃO CULTURAL

À PROCURA DA PALAVRA

DOMINGO XXX COMUM
“Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração…
Amarás o teu próximo como a ti mesmo.” 
Mt 22, 37.39

O amor é um projecto pelo P. Vítor Gonçalves
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Há um diálogo no musical “Um violi-
no no telhado”, entre um casal judeu 
a propósito das suas filhas porem em 
causa a tradição dos casamentos, que 
os leva a descobrir, passados 25 anos, 
que se amam. Nunca é tarde para des-
cobrir que os gestos simples de cada 
dia, a fidelidade nos bons e nos maus 
momentos, são o amor em acto; que 
podíamos dizer mais frequentemente, 
mas o importante viver constantemen-
te. De facto, o amor como palavra e 
como ideia pode ser bonita, contudo, 
ele só existe como verbo, feito dádiva e 
entrega, corpo e alma que sai de quem 
ama para quem é amado. Como dizia 
Pedro Casaldáliga, o bispo brasileiro 
recentemente falecido: “No final do 
caminho perguntar-me-ão: “Viveste?”, 
“Amaste?”… E eu, sem dizer nada, 
abrirei o coração cheio de nomes…”.
Não encontraremos no mais fundo de 
cada pessoa infeliz a falta de sentir-
-se amado e de amar? E se a primei-
ra experiência nos unifica e fortalece, 
ela não depende substancialmente de 
nós. É dom daqueles que nos rodeiam, 

do nascer ao morrer, de muitas cir-
cunstâncias que não dominamos. Mas 
quanto a amar, essa é uma escolha que 
depende de cada um, por vezes natural 
como respirar, ou encantarmo-nos com 
a beleza que nos rodeia, mas por vezes 
a exigir escolhas difíceis e comprome-
tedoras. Pode educar-se para amar? 
Sim, e não será esse o maior objecti-
vo da educação? E quem não é amado 
não é capaz de amar? Não; porque o 
amor é semeado no íntimo de todos. É 
mesmo o maior dom que é oferecido a 
todos, capaz de se multiplicar sempre 
que o damos a outros.
Jesus ao unir o amor a Deus ao amor 
ao próximo, sintetizando a extensa lis-
ta de mandamentos e preceitos judai-
cos, ainda hoje nos interpela. Amar o 
próximo que vemos é o modo de amar 
Deus que não vemos. É aprender com 
o próprio Jesus que deu cada instante 
da sua vida ao Pai e aos irmãos, até 
no-la dar totalmente na cruz. Como 
Ele não podemos ficar numa atitude 
de indiferença, despreocupação ou 
esquecimento dos outros. Diante de 

qualquer pessoa a atitude fundamen-
tal é amá-la. O amor do próximo é um 
apelo, uma necessidade, uma urgên-
cia. Sem perder tempo em estabele-
cer uma “lista de próximos”, como 
nos desafia o “bom samaritano”; an-
tes, criando disponibilidade para “os 
mais pequeninos” com quem Jesus se 
identifica.
Mais do que um “slogan”, o amor é 
um projecto. É o maior projecto de 
Deus, que é a fonte do Amor. Aprova-
do na generalidade e na especialida-
de, com todos os meios para se erguer 
em cada dia e em cada situação. Basta 
que nos demos a ele. E recordo outra 
imagem cinéfila: o discurso de Charlie 
Chaplin no final do filme “O Grande 
Ditador”. Sem nunca falar de amor, 
concretiza-o repetidamente: “Todos 
nos queremos ajudar uns aos outros. 
O ser humano é assim. Desejamos vi-
ver para a felicidade do próximo — 
não para seu sofrimento.[…] Mais 
do que de inteligência, precisamos de 
gentileza e bondade.[…]Você tem o 
amor da humanidade no coração.”

NOTA: Para a Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos aconselha-se a consultar as publicações do Secretariado 
Nacional de Liturgia, Cânticos para as Exéquias e CEC II (p. 205-209), uma vez que as sugestões para este dia são 
muitas e a escolha de cânticos depende do formulário adotado para cada uma das missas. 

COMEMORAÇÃO DE TODOS OS FIÉIS DEFUNTOS (2 DE NOVEMBRO) 

CÂNTICO

Dai-lhes, Senhor, o eterno descanso 

Nós Te rogamos, Senhor 

Eu sou a ressurreição e a vida 

Não vivamos para nós, mas para Cristo Jesus 

Todos aqueles que o Pai Me deu 

Cantai a Cristo Senhor 

COMPOSITOR

M. Luís 

M. Luís 

M. Luís 

Az. Oliveira 

A. Cartageno 

Az. Oliveira 

CEC II 205 

CN 659 

CEC II 208 

34º ENPL 22 

CE 102 

CE 151 

FONTEUSO LITÚRGICO 

Entrada 

Ofertório  

Comunhão 

Comunhão 

Pós Comunhão 

Final 

1 http://bit.ly/vindebenditos

SOLENIDADE DE TODOS OS SANTOS (1 DE NOVEMBRO) 

CÂNTICO

Exultemos de alegria no Senhor 

Com hinos, preces e cantos 

Os santos cantavam 

Ó justos alegrai-vos – Louvai o Senhor  

Vinde, benditos… entrai no Reino anunciado 

Alegram-se os justos na glória de Deus 

Cantai ao Senhor na assembleia dos santos 

Alegram-se os santos 

COMPOSITOR

A. Cartageno 

A. Cartageno 

M. Luís 

Az. Oliveira 

A. Cartageno 

A. Cartageno 

C. Silva 

C. Silva 

CEC II 202 

CN 296 

CN 785 

40º ENPL 24 

139 NRMS 9-121 

CN 192 

OCoc  525 

OCoc  542 

FONTEUSO LITÚRGICO 

Entrada 

Entrada 

Entrada / Ofertório  

Ofertório 

Comunhão / Ofertório 

Comunhão 

Pós Comunhão 

Pós Comunhão / Final 
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N.º Assinante
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Tweets da Semana

Papa Francisco @Pontifex_pt

“A missão, a “Igreja em saída”, 
não é um programa, um intuito 
concretizável por um esforço de 
vontade. É Cristo que faz sair 
a Igreja de si mesma. Na mis-
são de anunciar o Evangelho, 
moves-te porque o Espírito te 
impele e conduz. #DiaMundial-
dasMissões”

18 de outubro

“Para a humanidade, a fome não 
é somente uma tragédia, mas 
uma vergonha. Diante dessa 
realidade, não podemos perma-
necer insensíveis ou paralisa-
dos. Todos somos responsáveis. 
#DiaMundialdaAlimentação”

16 de outubro

“Agradeçamos a Deus tanta ge-
nerosidade que desperta nos 
corações missionários. E relem-
bremos sempre que Jesus ligou 
a quantidade e qualidade dos 
operários da sua messe à nossa 
oração nesse sentido. #DiaMun-
dialdasMissões”

18 de outubro

“Alegro-me com o logotipo da 
@jmj_pt, que nos mostra a es-
perança e a alegria da evange-
lização!”

16 de outubro

D. Manuel Clemente @patriarcalisboa

Editorial

O QUE VEJO À JANELA?

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

“Antes da pandemia, eram mais os excedentes 
que se traziam para dar a quem necessita. A crise 
que vivemos terá levado a uma diferente gestão 
e racionamento nos espaços comerciais, mas os 
pedidos que chegam continuam a ser muitos.”

junto à pequena secretária que tem 
permanecido debaixo de um telheiro, 
puxa de um caderno e escreve.  Quem 
o vir na rua provavelmente fará juízos, 
mas precisamos aprender que as apa-
rências escondem verdades diferentes 
daquelas que julgamos. Entretanto, 
chegam outros voluntários. Vêm para 
entregar a refeição já confecionada. 
Antes, logo ao início da manhã, mais 
voluntários estiveram para receber 
o que chegava dos supermercados. 
Quanto bem fazem estes corações!
E, assim, a manhã vai passando, com a 
beleza das coisas simples que aconte-
cem e que precisamos valorizar como 
dom de Deus. Gosto de olhar pela ja-
nela e ver o dia a acontecer. 

so aproveitar todas as ocasiões. 
Os transeuntes passam. De lá para cá. 
De repente, o sol brilha, como que a 
trazer a novidade de uma nova calma. 
Ainda poderá chover, mas por agora 
tudo parece diferente.
Ao adro da igreja começam a chegar 
os utentes, na procura dos sacos diá-
rios com alimentos. Do supermercado, 
agora, vem muito pouco. Antes da pan-
demia, eram mais os excedentes que se 
traziam para dar a quem necessita. A 
crise que vivemos terá levado a uma di-
ferente gestão e racionamento nos es-
paços comerciais, mas os pedidos que 
chegam continuam a ser muitos. 
O André (nome fictício) chega cedo 
para levar o seu almoço. Sentado, 

É quarta-feira, dia de fecho de mais 
uma edição deste jornal e, depois de 
uma longa noite de chuvas fortes, 
trazidas pela dita depressão ‘Bár-
bara’, amanheceu com um céu mais 
azul, limpo de nuvens. Sentado à se-
cretária, na residência paroquial, da 
rua ouço o ‘chilrear’ das crianças que 
brincam, como pássaros que se diver-
tem, de um lado para outro. Elas são 
o hoje, não o amanhã. Trazem alegria, 
boa disposição, simplicidade, mo-
mentos de ternura, mas sobretudo a 
esperança de um mundo melhor.
O sino da igreja toca, assinala as horas 
do meio da manhã. A celebração ma-
tutina já passou, e mais logo o altar 
volta a ser mesa da ceia. Os voluntá-
rios que asseguram o bom funciona-
mento e a segurança sanitária nas ce-
lebrações já partiram. Alguns chegam 
um pouco mais tarde ao local de tra-
balho, mas foram capazes de deixar 
tudo preparado para a reabertura da 
igreja durante a manhã. 
Na rua, soam os ferros da montagem 
de uma pequena barraca. Será mais 
um lugar de oportunidade comercial. 
Os tempos não estão fáceis e é preci-


