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e“APRENDER COM O POVO E COM OS PASTORES”
Pedro Sousa e António Ribeiro de Matos são dois dos seminaristas do Seminário dos Olivais em 

trabalho pastoral nas comunidades paroquiais e deixam, nesta Semana dos Seminários, o testemunho 
sobre a importância desta missão para a sua formação sacerdotal. pág.02
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“LEVAR A PESSOA À MUDANÇA”
Apesar de no início da pandemia a Comunidade Vida e Paz ter respondido à fome na cidade de Lisboa, a nova 
diretora-geral da instituição tutelada pelo Patriarcado sublinha que a missão continua a ser “o encaminhamento 
das pessoas na situação de sem-abrigo para um processo de mudança de vida”. pág.06

E
nt

re
vi

st
a

Opinião
pág.04

Editorial
pág.12

P. Nuno Rosário Fernandes
A exceção à regra não pode  
tornar-se a regra da exceção
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Bispos portugueses enaltecem “atenção
constante do Papa” às pessoas
“As afirmações do Papa Francisco sobre a necessidade de os Estados 
oferecerem proteção legal para uniões entre o mesmo sexo, contidas 
no documentário ‘Francisco’, são extratos de entrevistas já divulgadas 
e recolhidas pelo realizador Evgeny Afineevsky, que revelam a atenção 
constante do Papa às necessidades reais da vida concreta das pessoas”. 
É desta forma que a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) reage, 
numa breve nota, ao documentário ‘Francisco’.
Segundo os bispos portugueses, neste comunicado assinado pelo Secre-
tariado Geral da CEP, “trata-se de um direito de proteção legal dessas 
uniões, que não afetam a doutrina da Igreja sobre o matrimónio, re-
servado na Igreja Católica à união entre um homem e uma mulher”. 
“Aliás, dentro do mesmo documentário há outro testemunho em que se 
diz explicitamente que o Papa Francisco não tem intenção de mudar a 
doutrina da Igreja”, reforça a breve nota, publicada no site www.confe-
renciaepiscopal.pt.

Chumbo do referendo à eutanásia é
“mensagem errada à sociedade” 
O Cardeal-Patriarca de Lisboa considera que a rejeição do referendo sobre a 
eutanásia no Parlamento é “uma mensagem errada à sociedade portuguesa” 
por parte dos deputados. D. Manuel Clemente acredita que o referendo seria, 
“basicamente, uma oportunidade para reflexão e ponderação mais forte, mais 
serena sobre o assunto”, porque, segundo disse aos jornalistas, “a legalização 
da eutanásia não procura acompanhar as pessoas onde elas mais precisam de 
ser acompanhadas”. “Tudo aquilo que diz respeito à vida, da conceção à mor-
te natural, é básico para a nossa convivência social”, acrescentou.
A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) lamentou a rejeição da iniciativa 
popular de referendo sobre a eutanásia, e afirma que este foi “o pior momento 
para se tomar esta decisão, atendendo à gravíssima situação de pandemia que 
a todos atinge de modo tão dramático e, de modo particular, os mais idosos”. 
Já a Associação dos Médicos Católicos Portugueses reiterou “a sua absoluta 
oposição a toda e qualquer forma de eutanásia” e apela ao Presidente da Re-
pública que “vete a lei que despenaliza a eutanásia em Portugal”.

Cardeal-Patriarca 
pede autenticidade 
de “palavras e obras” 
pág.05

Pastoral Vocacional 
partilha o ‘Poço’ 
de outubro 
pág.08

Papa Francisco  
apela ao “respeito 
pela vida” de todos
pág.09

Pedro Vaz Patto
Todos filhos de um único Pai

Pe. Alexandre Palma 
Espiritualidade para tempos pandémicos
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O trabalho pastoral durante o percurso 
em seminário é uma realidade sempre 
dinâmica e ajustada à formação de cada 
seminarista. Em paróquias, ou até na ani-
mação do Pré-Seminário, os rapazes são 
desafiados a procurarem, nessas expe-
riências, um enriquecimento para a sua 
formação. É nas comunidades cristãs que 
a formação mais teórica, apreendida no 
seminário, se começa a concretizar. “Se 
no seminário ouço muita coisa sobre o 
que é a vida cristã, aqui consigo sentir no 
terreno. Isso está a dar-me critérios para 
que, mais tarde, ao exercer a minha vida 
sacerdotal, possa perceber o que Deus 
pede, em cada momento, a cada pessoa. 
De alguma forma, ganho agora a grelha 
de leitura do que virá a seguir”, partilha, 
ao Jornal VOZ DA VERDADE, o se-
minarista Pedro Sousa, atualmente no 
5.º ano e a realizar o seu trabalho pasto-
ral nas paróquias de São Julião do Tojal, 
Santo Antão do Tojal, Fanhões e Bucelas. 
Durante a semana, o seminário é a sua 
casa. Ao sábado de manhã, Pedro Sousa 
chega à paróquia de Bucelas onde acom-

panha um grupo de adolescentes do ‘Say 
Yes’. “Depois, tenho a oportunidade de 
ir almoçar à casa paroquial, o que é bom 
para pôr a minha semana ao corrente 
do pároco, padre Tiago Neto, e do vigá-
rio paroquial, padre Binoy”, sublinha. À 
tarde, acompanha os escuteiros e tam-
bém um grupo de jovens. No Domingo 
de manhã, o tempo é para a Missa e, nos 
próximos tempos, a tarde está prevista ser 
ocupada com uma formação que vai de-
correr em cada uma das paróquias. O re-
gresso ao Seminário dos Olivais dá-se ao 
final da tarde. 

“Uma experiência 
de crescimento”
Para este seminarista da paróquia de Ti-
res – que tem também um irmão gémeo 
no seminário –, esta rotina nem sempre 
foi assim, especialmente durante os úl-
timos dois anos de formação, onde de-
senvolveu o seu trabalho pastoral como 
animador do Pré-Seminário. No pri-
meiro ano, Pedro acompanhou os ra-
pazes entre o 7.º e 8.º anos. “Prepara-

va o fim-de-semana para eles, com uma 
experiência de diversão, mas também 
catequética”, explica. No segundo ano 
de trabalho pastoral, foi-lhe confiado o 
acompanhamento dos rapazes do 10.º 
e 11.º anos. “Aí, encontrei rapazes que 
já põem a questão da vocação de uma 
forma mais madura e até desafiei alguns, 
ao apresentar o seminário como cami-
nho – sabendo, claro, que o desafio vem 
dos padres, mas surge através da nossa 
colaboração”, descreve, sublinhando que 
“ao contrário das paróquias onde se co-
labora com a realidade que já lá existe, 
no Pré-Seminário os seminaristas quase 
que criam a realidade”.
Esta experiência contribuiu significati-
vamente para a formação deste jovem 
seminarista. “Na minha pequenez, con-
segui ajudar pessoas a decidir a sua vida, 
de alguma forma, através de desafios con-
cretos. Mas destaco, sobretudo, o poder 
encontrar-me com pessoas que nunca ti-
nham ouvido falar da vocação, sendo eu o 
primeiro instrumento que Deus lhes deu 
para pudessem saber o que era a vocação 

e, depois, irem para o seminário”, recorda 
este seminarista, de 23 anos. 
O trabalho pastoral desenvolvido junto 
das comunidades cristãs tem sido, para 
Pedro Sousa, “uma experiência de cresci-
mento”. “É uma oportunidade” que “serve 
também de aprofundamento da vocação 
ao tornar em prática o que vou fazendo 
na pastoral”, garante o seminarista, sa-
lientando a importância do acompanha-
mento feito por outros sacerdotes, que 
passa não só pelo convívio, mas também 
por momentos de oração. “No atual tra-
balho pastoral, uma das coisas que faço é 
rezar as Laudes, ao Domingo de manhã, 
com o padre Tiago e com padre Binoy. 
Sábado à noite, rezamos as Completas e 
temos momentos de oração comunitária. 
São tempos que servem para descobrir 
que estou cá para aprender a ser padre, 
com eles”, sublinha.

O seminário 
na comunidade
Para o pároco de São Julião do Tojal, 
Santo Antão do Tojal, Fanhões e Buce-
las, padre Tiago Neto, o trabalho dos se-
minaristas nas paróquias “complementa 
aquilo que é a formação que vão tendo no 
seminário” e “ganha tanto quanto ele for 
orgânico com aquilo que é a experiência 
do seminário e dos estudos da Teologia”. 
Para este sacerdote que, desde há 4 anos, 
já contou com o trabalho de seis semina-
ristas nas suas paróquias, “a presença de 
um seminarista numa comunidade faz 
crescer a comunidade, assim como esta 
pode ajudar ao crescimento do seminaris-
ta”. “Penso que um dos frutos é valorizar 
a experiência do seminário na comunida-
de, aquilo que é a experiência de oração e 
de uma consciência vocacional maior que 
a comunidade pode ter. Por outro lado, 
naquilo que são os objetivos pastorais, de 
facto, é uma mais valia para uma paróquia 
ter a presença dos seminaristas, desde que 
articulada com aquilo que é o ritmo de 
crescimento da comunidade”, refere este 
pároco, de 39 anos. 

“AS COMUNIDADES VÃO MOLDANDO
O PADRE QUE HAVEMOS DE SER”
Por ocasião da Semana dos Seminários (1 a 8 de novembro), o Jornal VOZ DA VERDADE 
apresenta duas experiências de trabalho pastoral de seminaristas nas comunidades  
cristãs. Pedro Sousa e António Ribeiro de Matos, do Seminário dos Olivais, falam dos 
seus percursos formativos que foram sendo “marcados” pelas comunidades onde  
estão, e por onde passaram, e que os ajudam a definir o que serão como padres. 
texto e fotos por Filipe Teixeira

Semana dos Seminários

  
Pedro Sousa tem 23 anos e é aluno do 5.º ano do Seminário dos Olivais
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O reitor do Seminário dos Olivais, cónego José Miguel Pereira, destaca, ao Jornal VOZ DA VERDADE, a importância do trabalho pastoral dos seminaristas nas comunidades 
cristãs, a dois níveis. O primeiro nível, são as “comunidades constituírem-se como a extensão e colaboração do seminário na formação da caridade pastoral e do coração de 
pastor destes candidatos, destes jovens”. “É aprender com o povo e com os pastores, no acompanhamento que os pastores fazem ao povo nas suas realidades mais comuns, mas 
aprendendo com as comunidades de fiéis e com os pastores, a vida pastoral e os sentimentos do coração de Jesus”, define este responsável. Ainda neste campo, o cónego José 
Miguel apresenta a importância do povo de Deus para a formação dos futuros sacerdotes, “seja enquanto fiéis que se comprometem na construção da Igreja e no testemunho”. 
“Portanto, aquelas pessoas mais responsáveis e mais conscientes da sua vocação são, para os seminaristas, um testemunho e uma ajuda, uma orientação muito importante. E, 
depois, o comum dos fiéis nas suas buscas, angústias, alegrias, nas suas perguntas, nas suas procuras”, descreve.
Num segundo nível, encontra-se o facto de as comunidades que recebem seminaristas “ajudarem o seminário na apresentação da possível vocação sacerdotal para anúncio a 
outros que possam ser desafiados a isso”. “Há aqui um contributo na pastoral das vocações sacerdotais que a presença dos seminaristas também desperta e anima”, aponta.

AS COMUNIDADES COMO “EXTENSÃO E COLABORAÇÃO DO SEMINÁRIO”

“Gradualidade na transição”
Com um percurso formativo díspar de 
Pedro Sousa, o seminarista António Ri-
beiro de Matos cumpre, atualmente, o 
seu trabalho pastoral, quase em ‘full time’, 
na paróquia do Parque das Nações, em 
Lisboa. Com o 6.º ano de seminário já 
completo, António está agora num “es-
tágio pastoral mais intensivo”, até à sua 
ordenação presbiteral. “No ano anterior, 
vinha à sexta-feira e voltava no Domin-
go ao seminário. Neste ano, estou a tem-
po inteiro, tirando a noite de terça-feira, 
e o dia de quarta-feira, que são passados 
no seminário. “Regresso à paróquia na 
quarta-feira à noite, depois do encontro 
da vida comunitária do seminário”, ex-
plica. No Parque das Nações, a missão “é 
muito trabalhar em equipa, com o prior, 
o padre Paulo, com toda a realidade paro-
quial, todos os agentes da pastoral, estar 
presente nos escuteiros, ir acompanhan-
do a catequese e os grupos de preparação 
para o Crisma. É muito o dar apoio, estar 
presente e ir tocando as diferentes reali-
dades”, descreve este aluno do Seminário 
dos Olivais que, a partir das diferentes 
experiências de trabalho pastoral, destaca 
a “gradualidade na transição entre o se-
minário e a vida pastoral”.

Tocar a “diversidade 
da Igreja”
Antes de realizar o trabalho pastoral no 
Parque das Nações, António Ribeiro de 
Matos esteve na paróquia de Benfica, du-
rante dois anos, apenas ao fim-de-sema-
na e, mais tarde, na paróquia da Ramada, 
apenas durante poucos meses, até à sua 
saída do seminário. Em Benfica, procurou 
acompanhar, essencialmente, o grupo de 
jovens e a catequese; na Ramada, acom-
panhou o agrupamento de escuteiros e 
um grupo de leitores. “Destas duas expe-
riências posso destacar o poder contactar 
com as pessoas, o contacto com a reali-
dade paroquial e pastoral, o sermos cha-
mados a fazer caminho com as realidades 
que nos são oferecidas e o poder tocar a 
diversidade da Igreja. É a mesma Igreja 
em Benfica, no Parque das Nações ou na 
Ramada, mas com realidades muito di-

versas”, sublinha este seminarista, da pa-
róquia do Santo Condestável, em Lisboa.

A marca das paróquias
A partir das experiências de trabalho 
pastoral já adquiridas, António Ribei-
ro de Matos considera que o padre que 
há de ser “tem a marca de cada uma das 
paróquias” por onde passou. “Cada uma 
das paróquias há de ter-me marcado, de 
forma mais ou menos consciente, de for-
ma diferente. Mas, claramente, vou ser 
um padre com a marca da paróquia de 
Benfica, da Ramada, do Parque das Na-
ções, de Santo Condestável. É muito bo-
nito pensarmos que as comunidades vão 
moldando o padre que havemos de ser”, 
considera.
A viver, atualmente, na Paróquia de Nos-
sa Senhora dos Navegantes, este semi-
narista que será ordenado diácono no 
Domingo I do Advento, reafirma o pa-
pel das comunidades cristãs no proces-

so formativo dos seminaristas. “É a co-
munidade que colabora de forma muito 
direta com o coração da diocese que é o 
seminário. Porque o seminário também é 
para as comunidades. O seminário existe 
porque Deus ama as comunidades. Cada 
uma destas paróquias foi-me desafiando 
e convidando a sair de mim, em aspetos 
diferentes e aprofundando dimensões 
que nunca tinha pensado. É muito graças 
a estas comunidades que eu aqui estou”, 
revela este seminarista, de 31 anos, ga-
rantindo que a “relação com o seminário 
também é mantida, através do acompa-
nhamento espiritual e do contacto com 
a equipa formadora”. “Continuo a ter no 
seminário a minha casa de formação, que 
me ajuda a caminhar, presença do amor 
de Deus por mim”, assegura.

Fazer a diferença
Para o pároco do Parque das Nações, 
cónego Paulo Franco, uma “experiência 

feliz” e “abrangente” e “não confinada a 
uma ou outra realidade”, durante o tra-
balho pastoral numa paróquia, “fazem 
toda a diferença no futuro da vida de 
padre”. “As nossas comunidades são 
hoje, cada vez mais, lugares onde a 
multiplicidade dos carismas, das expe-
riências espirituais, das relações huma-
nas vão acontecendo. E quanto mais, 
numa formação pastoral, essa experiên-
cia poder ser feita – e até o confronto 
da exigência que é ao lidar com sensi-
bilidades diferentes – mais nos vai en-
riquecer no futuro. Qualquer um dos 
seminaristas, tanto melhor padre será, 
no futuro, quanto mais a sua formação 
– não apenas académica, espiritual – for 
abrangente, feliz, exigente e também os 
tirar da zona de conforto”, realça. 
Para este sacerdote, a presença dos se-
minaristas na paróquia deve incidir não 
na oportunidade para o suprimento de 
algumas funções pastorais e operativas, 
mas “numa lógica invertida”, onde “a 
paróquia trabalha com o seminário na 
formação dos seminaristas, tornando-
-se um instrumento formativo na vida 
dos futuros padres”. “É pela forma que 
os seminaristas estão presentes que essa 
formação vai acontecendo”, sublinha. 
“Obviamente que a paróquia se sente 
enriquecida com a presença dos semi-
naristas, não apenas pelo trabalho pas-
toral que vão fazendo, mas também 
com a sua presença e o seu testemu-
nho”, assegura.
Para o cónego Paulo Franco, que conta 
com 23 anos de sacerdócio, a presença de 
um jovem seminarista também “é mui-
to importante” para a sua missão, porque 
“faz evoluir e não ficar estagnado”. “A 
presença do António na paróquia não se 
trata de um trabalho, mas sim de uma 
missão que é assumida em conjunto, em 
equipa. O facto de, juntos, partilharmos 
a casa, termos rotinas, olharmos a pas-
toral e tomarmos decisões em equipa e 
termos momentos de oração em con-
junto, é uma mais-valia. A vida pastoral 
da paróquia ganha e o cumprimento da 
nossa missão é enriquecido com a pre-
sença do outro”, garante.

  António Ribeiro de Matos, de 31 anos, cumpre o 
último ano de formação no Seminário dos Olivais
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facto de nos sabermos sempre perdoados-
-enviados» (n. 277). 
É certo que na encíclica não é dada a es-
tas verdades tanto destaque como é dado 
a questões de ordem social e política, as 
quais também têm tido mais eco na comu-
nicação social. Penso que é assim porque 
o propósito do Papa, enunciado logo na 
introdução da encíclica, é o de com esta 
lançar pontes entre fiéis de todas as reli-
giões, crentes e não crentes. Por isso, abor-
da questões com que muitos não cristãos 
possam identificar-se (e, de facto, se têm 
identificado). Mas de modo algum estas 
verdades são ocultadas ou desvalorizadas.

Têm sido muitos os elogios à encíclica Frate-
lli tutti. Até agora, as críticas que li vêm ape-
nas de setores católicos cada vez mais críticos 
do Papa Francisco.
Um desses elogios proveio da Maçonaria 
espanhola (loja do Grande Oriente), que 
enalteceu o facto de a encíclica aderir ao seu 
ideal de fraternidade universal, superando a 
posição tradicional da Igreja Católica, que 
desse ideal se distanciava. Eis, então, um 
motivo para tais setores criticarem a visão da 
encíclica, acusando-a de refletir esse ideal de 
fraternidade maçónico, puramente humano 
e horizontal, sem abertura a Deus ou com 
equiparação de todos os credos religiosos.
Essa crítica não tem, porém, razão de ser.
Na leitura da encíclica Fratelli tutti deverá 
ser salientado, antes de tudo, o que nela se 
afirma a respeito do fundamento último da 
fraternidade. «Sem uma abertura ao Pai de 
todos, não pode haver razões sólidas e es-
táveis para o apelo à fraternidade. Estamos 
convencidos de que só com esta consciência 
de filhos que não são órfãos, podemos viver 
em paz entre nós» (n. 272). 
Li há dias um comentário à encíclica de 
um teólogo muçulmano, que salientava ex-
certos do Corão na linha de um ideal de 

fraternidade. Mas em nenhum desses ex-
certos se encontra esta visão de um Deus 
que é Pai de todos.
Mais profundamente, afirma também a 
encíclica (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 uni-
versal; a fonte suprema desse amor universal 
é a própria vida íntima de Deus, uma unida-
de de três Pessoas que é origem e modelo de 
toda a vida comunitária. 
Citando a encíclica Caritas in veritate, de 
Bento XVI, afirma Francisco que «a razão, 
por si só, é capaz de ver a igualdade entre os 
homens e estabelecer uma convivência cívica 
entre eles, mas não consegue fundar a frater-
nidade» (n. 272).
E citando a encíclica Centesimus annus, de 
São João Paulo II, afirma Francisco: «Se não 
existe uma verdade transcendente, na obe-
diência à qual o homem adquire a sua plena 
identidade, então não há qualquer princípio 
seguro que garanta relações justas entre os 
homens. (…) Se não se reconhece a verdade 
transcendente, triunfa a força do poder (…). 
A raiz do totalitarismo moderno, portanto, 

deve ser encontrada na negação da trans-
cendente dignidade da pessoa humana, 
imagem visível de Deus invisível, e, preci-
samente por isso, pela sua própria natureza, 
sujeito de direitos que ninguém pode violar; 
seja indivíduo, grupo, classe, nação ou Esta-
do.» (n. 273).   
Depois de relembrar que a Igreja valoriza 
o que de verdadeiro e santo existe nas ou-
tras religiões, Francisco esclarece que, como 
cristãos, «se a música do Evangelho parar 
de vibrar nas nossas entranhas, perderemos 
a alegria que brota da compaixão, a ternu-
ra que nasce da confiança, a capacidade da 
reconciliação que encontra a sua fonte no 

da vida espiritual não é fácil nem simples. 
Dizem-no as grandes narrativas da huma-
nidade, como os grandes mestres da vida 
interior. Sobretudo, ela é caminho sempre 
inacabado e que não se faz sem contrarie-
dades. Portanto, caminho que exige e forma 
para a resiliência e a paciência. Eis por que 
o cultivo da vida espiritual se afigura como 
terapêutica adequada para os efeitos sociais 
e culturais desta crise pandémica. É como 
que o ginásio interior, em que se robustece 
o espírito e o carácter para travessias mais 
delongadas no tempo e feitas de cuidado 
atento ao outro.

O cansaço vai tomando conta de nós. In-
dividualmente, mas também como comuni-
dade. E os seus efeitos são cada vez mais 
evidentes. Mas como poderia ser de ou-
tro modo? Como poderia esta sociedade, 
educada para a rapidez, focada no indiví-
duo e buscando resultados de curto prazo, 
estar preparada para a pausa e para uma 
meta comum que não se mostra imediata? 
Achar que estávamos preparados para isto 
será, provavelmente, a definição hodierna 
de insensatez. Não me refiro à imprepara-
ção das estruturas de saúde. Não me refiro 
à impreparação da economia. Refiro-me à 
nossa própria impreparação. Deixámos de 
nos exercitar na arte da paciência. Deixámos 
encurtar, sempre mais e mais, o alcance da 
nossa resiliência. Tornámo-nos velocistas. 
Já não somos capazes de correr distâncias 
maiores. A crise pandémica que enfrenta-
mos é, precisamente, isto: uma maratona. 
Ela veio requerer corredores de fundo, logo 
num tempo em que estes parecem rarear.
Vale a pena escutar o Elogio da lentidão de 

Lamberto Maffei (Edições 70, 2018). Este 
neurobiólogo denuncia o que chama «pen-
samento rápido». Para ele, errámos ao que-
rer competir com a velocidade das máqui-
nas. «Esquecemo-nos – diz o autor – de que 
o cérebro é uma máquina lenta e que este 
desejo de imitar as máquinas rápidas […] 
tornou-se fonte de angústia e de frustra-
ção». Pior, «a prevalência dos mecanismos 
rápidos de pensamento» conduz a «com-
portamentos errados, a danos na educação e, 
em geral, na vida social, activando na mente 
humana sonhos de domínio quase sobrena-
tural sobre a natureza e sobre o próprio ser 
humano, [domínio que], por evidentes limi-
tações biológicas, não pode existir».
Talvez possa surpreender alguns, mas um 
grande aliado na luta contra esta epidemia 
será mesmo a espiritualidade. Não como 
um escapismo, de quem se refugia no espí-
rito por não saber lidar com o corpo. Nada 
disso. Falo aqui de espiritualidade como 
mestra que nos ensina a esperar e a resistir. 
De facto, o cultivo da vida espiritual tendeu 

a ser varrido, por este ambiente acelerado, 
para domínio das actividades inúteis. Seria 
perdido todo este tempo dedicado a nada 
produzir. Este postulado da cultura tecno-
crática mostra-se hoje errado e, pior ainda, 
nocivo. Há no exercício espiritual um outro 
tipo de utilidade, normalmente descartada, 
mas agora tão evidentemente necessária. 
Uma utilidade discreta, silenciosa e escondi-
da. Uma utilidade de segundo nível, isto é, a 
utilidade daquilo que torna possível a exis-
tência de outras coisas úteis. Uma utilidade 
pessoal, porque enraizada nos sujeitos e não 
hipotecada às coisas. De facto, a aventura 

Pedro Vaz Patto

Todos filhos de um único Pai

Pe. Alexandre Palma 

Espiritualidade para tempos pandémicos
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Missa das Universidades com transmissão online
A tradicional Missa de início de ano letivo dos universitários vai decorrer a 5 
de novembro, às 18h45, na Igreja de São João de Deus, em Lisboa, com lugares 
limitados (inscrição obrigatória em www.facebook.com/ceuc.pu.lisboa) e será 
transmitida no site do Patriarcado

Isabel Capeloa Gil reconduzida
Mandato para executar
“grandes projetos”
A reitora da Universidade Católica Portu-
guesa (UCP), Isabel Capeloa Gil, tomou 
posse, dia 23 de outubro, para um novo 
mandato, apontando, aos jornalistas, 
à “execução de grandes projetos”, en-
tre 2020-2024, a começar pelo primeiro 
curso de Medicina não-estatal em Por-
tugal e pela “reconfiguração do modelo 
pedagógico”, para criar um ensino “verda-
deiramente condizente com o princípio da 
ecologia integral dos saberes”.
No discurso de tomada de posse, a reitora 
da UCP sustentou que a instituição tem 
de estar “na vanguarda do conhecimento, 
do modelo de formação, da capacitação 
profissional”.

Prémio BPI ‘la Caixa’
Dois centros paroquiais
foram premiados
O Centro Paroquial do Estoril, em Cas-
cais, com 27.850 euros, e o Centro Social 
Paroquial de Nossa Senhora da Luz, em 
A-dos-Cunhados, Torres Vedras, com 
28.200 euros, foram duas das instituições 
vencedoras da 8.ª edição do Prémio Se-
niores que o BPI e a Fundação ‘la Caixa’ 
lançaram em 2013. A primeira foi distin-
guida por “quebrar o isolamento social”, 
nomeadamente “envolver a população sé-
nior” e “quebrar o isolamento”, enquanto 
a instituição do Oeste se destacou pela 
promoção de “um envelhecimento sau-
dável e ativo” e a criação de “uma rede 
de vizinhança solidária, acompanhando 
as pessoas mais sós”.

Cardeal Tolentino premiado
“Os livros fizeram
a Europa”
D. José Tolentino de Mendonça recebeu 
o Prémio Europeu Helena Vaz da Silva 
para a Divulgação do Património Cultu-
ral, que foi instituído pelo Centro Nacional 
de Cultura, destacando a importância do 
livro enquanto património a proteger e 
salvaguardar, no contexto da História da 
Europa. “Não é possível abordar a identi-
dade europeia e os seus valores matriciais 
sem conectar com o mundo dos livros 
que ajudaram, em cada tempo, a superar 
o monolitismo ideológico, a estreiteza de 
horizontes ou a inconsistência e os limites 
da visão", referiu o cardeal, na cerimónia na 
Fundação Calouste Gulbenkian, em Lis-
boa, a 23 de outubro.

JMJ Lisboa 2023
“E tu também vestes
a t-shirt da JMJ?”
A organização da Jornada Mundial da Ju-
ventude ( JMJ) Lisboa 2023 lançou uma 
campanha com as t-shirt’s com o logotipo 
do evento, que foi apresentado no passado 
dia 16 de outubro. “E tu também vestes 
a t-shirt da JMJ?”, pergunta a página da 
jornada na rede social Facebook. São vá-
rios os jovens, e menos jovens, a figurar 
com a nova t-shirt em diversas publica-
ções, incluindo o Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa. 
As t-shirts oficiais da JMJ Lisboa 2023 
podem ser encomendadas através do site 
https://dott.pt/pt/store/jmj. “Levemos a 
todos a esperança da JMJ”, convida o post.
Informações: https://lisboa2023.org/pt

Educação Cristã
“Filhos e netos sejam
agentes transformadores”
Vogal da Comissão Episcopal da Edu-
cação Cristã, D. Daniel Henriques 
agradeceu aos educadores cristãos o seu 
papel na transmissão da fé. “Apelo a que 
vos esforceis por contribuir para que os 
vossos filhos e netos sejam agentes trans-
formadores deste mundo que habitamos. 
Que a educação cristã seja um bem no 
qual acreditais e que desejais fomentar, 
razões para a requererdes, seja na escola, 
através da disciplina de Educação Moral e 
Religiosa Católica, seja na Paróquia, atra-
vés da catequese ou dos grupos juvenis. 
Não a abandoneis à arbitrariedade de cri-
térios alheios”, pediu o prelado, na Missa 
de encerramento da Semana Nacional da 
Educação Cristã (18 a 25 de outubro), na 
Paróquia de São Pedro, em Peniche.

Exposição ‘Diálogo na Sé’
Mostra com elementos
cristãos essenciais 
A Cruz de Cristo é o elemento pictóri-
co central na exposição da obra de Moita 
Macedo que está patente no Tesouro da 
Sé de Lisboa. Na inauguração da expo-
sição ‘Diálogo na Sé’, a 26 de outubro, o 
Cardeal-Patriarca afirmou que as obras 
expostas “dialogam com a exposição [per-
manente] da antiga Patriarcal e até de 
peças mais antigas” e “valorizam muito o 
conjunto”. “É uma continuidade, porque 
Moita Macedo incorporou, na sua arte 
pictórica, elementos cristãos essenciais, 
sobretudo o mais essencial de todos, fi-
gurado de vários modos, que é a Cruz”, 
sublinhou D. Manuel Clemente.
A exposição ‘Diálogo na Sé’ está patente 
até 29 de janeiro de 2021 e o acesso é feito 
mediante o bilhete de visita à Sé de Lisboa.
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O Cardeal-Patriarca de Lisboa elencou o que considera 
que devem ser as prioridades dos cristãos. Na Soleni-
dade da Dedicação da Sé, D. Manuel Clemente  
pediu ainda autenticidade de “palavras e obras”.

Solenidade da Dedicação da Sé

“Que no coração subsista o autêntico
louvor divino e o serviço dos irmãos”

“Os sentimentos de Cristo hão de repas-
sar os nossos e as suas causas também. E 
igualmente os outros, se autênticos formos, 
de palavras e obras inteiramente evangé-
licas. Não há outro plano para tão grande 
construção”, salientou o Cardeal-Patriarca, 
na celebração na Sé de Lisboa, no passa-
do dia 25 de outubro, elencando depois 

como a Igreja quer “estar”. “Salvaguardar e 
apoiar a vida humana da conceção à morte 
natural, privilegiar a atenção a todas as pe-
riferias sociais e existenciais, respeitar cada 
um e a criação inteira, ter bem presentes e 
ativas todas as urgências para que o Papa 
Francisco insistentemente nos reclama: 
Assim mesmo estamos e queremos estar, 
como o próprio Cristo naquele dia em Je-
rusalém, purificando o templo do nosso 
próprio coração, para que nele apenas sub-
sista o autêntico louvor divino e o serviço 
dos irmãos”, referiu. Neste sentido, para  
D. Manuel Clemente, na Sé Patriarcal deve 
ser pregado o louvor a Deus e o serviço aos 
outros. “Louvar a Deus, servindo os ou-
tros: Isso mesmo terá pregado neste local”, 
apontou. “É este o modo único de nos de-
dicarmos como templo de Deus no mundo. 
Assim mesmo nos reerguemos com Cristo 
e nos alargamos com todos”, concluiu.
fotos por Afonso Sousa
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No passado mês de setembro, a Comu-
nidade Vida e Paz publicou o seu ‘Re-
latório de Atividades e Contas 2019’, 
onde refere que, ao longo desse ano, a 
instituição apoiou mais de 420 pessoas 
na rua e acolheu 290 pessoas para rea-
bilitação e 146 para reinserção. São nú-
meros que já foram ultrapassados este 
ano, devido à pandemia?
Curiosamente, não, não foram ultrapas-
sados. No que diz respeito às pessoas 
apoiadas em situação de sem-abrigo, sim. 
Nas duas últimas semanas de março, pas-
sámos de 420 ceias para 800, porque ha-
via muitas pessoas que não estavam em 
situação de sem-abrigo, mas que estavam 
em situações difíceis e deslocavam-se até 
às nossas viaturas para poderem receber 
alimento. Por outro lado, éramos prati-
camente a única instituição que estava 
a manter o apoio. De facto, em termos 

de apoio a pessoas em situação de sem-
-abrigo, o número disparou e neste mo-
mento andamos na ordem das 500 pes-
soas, e muitas das pessoas que apoiámos 
acabaram por ser inseridas nos centros de 
alojamento que foram criados, no âmbito 
da pandemia, pela Câmara Municipal de 
Lisboa. Portanto, o número mantém-se 
significativo independentemente de exis-
tirem estes centros.
Já nos centros terapêuticos é diferente, 
porque houve um período em que não 
admitimos pessoas, sobretudo entre mar-
ço e abril, e agora a forma como estamos 
a admitir é também reduzida. Estamos 
a admitir menos pessoas na medida em 
que, por um lado, temos que ter condi-
ções que garantam a segurança de todos, 
quer dos que estão internados, quer da-
queles que vão ser admitidos; e por ou-
tro lado, como houve o encerramento de 

praticamente todos os serviços públicos 
– e são esses serviços que encaminham 
as pessoas para as instituições –, acaba-
ram por existir menos admissões. Não é 
que não houvesse uma maior necessida-
de, pelo contrário, podemos dizer é que 
a lista de espera aumentou significativa-
mente. Temos convenção, no âmbito das 
comunidades terapêuticas, com a Saúde, 
e depois, no âmbito das comunidades de 
inserção, com a Segurança Social, e, com-
parando os números do ano 2019 para 
2020, falamos de menos 40 por cento de 
entradas nas comunidades terapêuticas.

Assumiu o cargo de diretora-geral da 
Comunidade Vida e Paz a 1 de feverei-
ro e, um mês depois, o nosso país é as-
solado pelo novo coronavírus. O que 
a pandemia mudou na problemática 
das pessoas na situação de sem-abrigo, 

em particular em Lisboa? Mudou, por 
exemplo, o perfil dessas pessoas?
Assumi em fevereiro e já era um desafio 
enorme, porque eu vinha da gestão de 
um centro e passei para uma gestão ma-
cro, e tive necessidade de me inteirar de 
todos os projetos da Comunidade Vida 
e Paz. Com a pandemia, vi-me obriga-
da a ter que fazer este reconhecimento de 
uma forma muito mais célere, e passámos 
por vários cenários neste tempo: tivemos 
pessoas que ficaram limitadas do tipo de 
apoio que lhes era prestado por outras 
instituições e ficaram limitadas também 
tendo em conta o estado de emergência 
que fez com que as pessoas tenham fica-
do em casa. Isso teve efeito nas pessoas 
que, ao longo do dia, vão arrumar carros 
e procuram, junto dos restaurantes, ob-
ter alguns bens alimentares. Ou seja, isto 
fez com que, de facto, existissem pessoas 
a passar fome. E foi nesse período que 
nós aumentámos e disparámos das 420 
para 800 ceias. Depois, houve um perío-
do em que os reclusos foram libertados 
e muitos foram para a rua, porque não 
tinham sequer resposta. Isso veio alterar 
um pouco também o perfil. Também há 
pessoas que são imigrantes e que vêm à 
procura de trabalho no nosso país e que 
também se viram privados. Depois, as-
sistimos, ultimamente, a famílias que 
ficaram privadas do seu trabalho e que, 
de um momento para o outro, não têm 
qualquer tipo de rendimento para fazer 
face às suas necessidades básicas – chegá-
mos a ouvir pessoas que para manterem 
a casa não tinham condições financeiras 
para se alimentarem. Pela pressão senti-
da pela pandemia, e por tudo aquilo que 
isto provoca em termos da saúde mental, 
assistimos a pessoas que intensificaram 
consumos – algumas que até já estavam 
reabilitadas e outras que, porventura, não 
tinham episódios e encontraram no ál-
cool uma escapatória para esta situação. 
Para além disso, na lista de espera para 
entrar na comunidade terapêutica en-
contramos a maior parte das pessoas com 

“A NOSSA MISSÃO CONTINUA A SER LEVAR AS PESSOAS NA 
SITUAÇÃO DE SEM-ABRIGO A MUDAREM DE VIDA”
A diretora-geral da Comunidade Vida e Paz enaltece o trabalho da instituição para fazer face à fome  
na cidade de Lisboa, no início da pandemia, mas lembra que a propósito é “criar relação e “a pessoa  
mudar de vida”. Em entrevista ao Jornal VOZ DA VERDADE, Renata Alves lamenta que as convenções 
do Estado com as comunidades terapêuticas “não sejam revistas desde 2008” e revela ainda qual  
“o segredo” da missão desta instituição tutelada pelo Patriarcado de Lisboa.
entrevista e fotos por Diogo Paiva Brandão

Renata Alves, diretora-geral da Comunidade Vida e Paz

PERFIL 
Diretora-geral da Comunidade Vida e Paz desde 1 de fevereiro, Renata Alves é licenciada em Psicologia Clínica e Aconselhamento, pela 
Universidade Lusófona, e tem pós-graduações em Psicoterapia e Consulta Psicológica e em Economia Social. Mais tarde, obteve certi-
ficação em Gestão da Qualidade, Gestão Organizacional, Sustentabilidade Financeira e em Programação Neurolinguística. Desde 2006, 
e até 2020, dirigiu o Centro de Fátima da Comunidade Vida e Paz, e tem ministrado formação para o terceiro sector na área comporta-
mental, nomeadamente: comunicação, liderança, motivação e gestão de equipas.
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Recentemente, através das redes sociais, a Região de Lisboa do CNE - Corpo Nacional de Escutas lançou um apelo aos escu-
teiros para angariarem voluntários para reforçar a ‘Equipa das Ceias’ da Comunidade Vida e Paz. Por que surgiu este apelo?
As ceias são uma atividade que acontece durante o dia, entre as 14h00 e as 16h30, onde as preparamos para depois serem distri-
buídas à noite. Por vezes, neste período, os nossos voluntários estão a trabalhar e, por isso, apelámos às pessoas que não estejam 
em situação de trabalho, ou que estejam em lay-off, que possam também dedicar algum do seu tempo nesta atividade, vindo 
aqui, à sede da Comunidade Vida e Paz, ajudar.

O APELO A VOLUNTÁRIOS PARA AS CEIAS

problemas de saúde mental, aquilo a que 
nós designamos por pessoas com duplo 
diagnóstico: para além do diagnóstico 
das adições, portanto toxicodependência 
ou alcoolismo, também apresentam diag-
nóstico de doença mental.
Encontramos aqui, no meio da popula-
ção em situação de sem-abrigo, estes per-
fis todos e acredito que vamos encontrar 
outro tipo de perfis no futuro.

Quais as principais preocupações da 
Comunidade Vida e Paz neste tempo 
atual?
Estamos com duas preocupações em 
cima da mesa. Tendo em conta o período 
de espera das pessoas para entrar em co-
munidade terapêutica, é de todo impor-
tante que elas possam ter um espaço para 
um período de acolhimento, no tempo 
que estão a aguardar, para que não se per-
cam. Outra preocupação da instituição é 
a questão da doença mental. Assistimos, 
cada vez mais, que a doença mental está a 
surgir e há necessidade de mais respostas 
sociais nesta área, e até a própria institui-
ção gostaria de avançar por aí.
Por outro lado, há muitas respostas públi-
cas que ainda estão nem a 50 por cento, 
o que causa enormes constrangimentos. 
A juntar a isso, desde 2008 que as comu-
nidades terapêuticas não são olhadas e as 
convenções, as participações, não são re-
vistas. Quando começámos a distribuir o 
dobro das ceias e necessitávamos de equi-
pamento de proteção individual, para os 
nossos voluntários e para os nossos pro-
fissionais, lançámos uma campanha que 
colheu a atenção por parte de particu-
lares, empresas, benfeitores, parceiros, o 
que nos permitiu podermos estar a respi-
rar. Mas não sabemos o futuro e daí dizer 
que o facto de não serem alteradas estas 
comparticipações em comunidade tera-
pêutica torna tudo muito difícil. Vamos 
ver o que o futuro nos reserva…

Devido à pandemia, o Presidente da 
República considera agora improvável 
deixar de haver pessoas na situação de 
sem-abrigo até 2023. Estando no terre-
no, qual a sua perceção?
A população em situação de sem-abrigo 
é muito volátil. Temos assistido a algu-
ma estabilidade no que diz respeito ao 

número de pessoas que apoiamos e ser-
vimos diariamente, na rua – gosto sem-
pre de fazer aqui a ressalva que nós não 
estamos aqui para distribuir alimentação. 
Esse não é o propósito da Comunidade 
Vida e Paz. Não significa que, em mar-
ço e abril, não tivéssemos que nos focar 
exatamente nisso, porque, de facto, per-
cebíamos que na rua havia mesmo fome; 
mas fomos retomando depois, até ao tipo 
de ceia que distribuímos, porque a nossa 
missão estava a ficar posta em causa no 
sentido em que distribuíamos a refeição 
e não havia espaço para a conversa, para 
criar a tal relação que nós sentimos que é 
tão significativa para depois levar a pes-
soa à mudança. Tivemos necessidade de 
voltar à nossa atuação, que é o estabele-
cimento da relação e poder ter tempo, da 
parte dos voluntários, para estabelecer 
um diálogo e para encaminhar as pessoas 
para um processo de mudança. Agora, 
com a chegada do frio, há muitas pessoas 
que acabaram por ir para os centros de 
alojamento ou para outro tipo de alter-

nativas. Também sabemos que têm sido 
criadas algumas medidas, nomeadamen-
te o ‘Housing first’, e há ainda a questão 
de alguns apartamentos que a Câmara de 
Lisboa tem lançado e, no âmbito nacio-
nal, a Segurança Social criou os aparta-
mentos partilhados – que nós também 
nos candidatámos e estamos a aguardar, 
para que possa existir mais esta alterna-
tiva, porque percebemos que algumas 
pessoas, sobretudo aqueles que vieram 
de uma situação de desemprego recente, 
podem precisar de um espaço para ficar 
até encontrarem alternativas no que diz 
respeito à questão profissional.

Mas, perante esses bons sinais, a meta 
para o ano de 2023 é então irrealista?
Considero que sim, que é muito irrea-
lista. Como algumas áreas, como a res-
tauração e a hotelaria, estão a passar por 
uma fase muito difícil, encontramos pes-
soas dessas áreas que não conseguem ar-
ranjar trabalho e vão para uma situação 
de grande vulnerabilidade, ou até situa-

ção de sem-abrigo. Sabemos que muitos 
acabam por vir para a cidade de Lisboa, 
porque pensam que aqui acabam por ter 
outro tipo de alternativas, e acredito que 
a médio prazo iremos ter pessoas nessas 
condições. Portanto, isto é uma preocu-
pação, porque, independentemente das 
medidas que vão ser tomadas – não só no 
âmbito da Câmara Municipal de Lisboa, 
mas também do Governo –, não vão ser 
suficientes.

Qual o segredo de uma missão como 
esta, não só a sua, mas também das 
equipas de rua e das ceias?
O segredo é o amor à missão. O amor, ou 
seja, a entrega das pessoas. Neste período, 
quando estávamos receosos que os volun-
tários – alguns, até por pertencerem ao 
grupo de risco – pudessem deixar de co-
laborar connosco, assistimos que muitos 
se mantiveram, e depois tivemos outros 
movimentos, outras pessoas que quise-
ram colaborar. Portanto, o amor à missão, 
a confiança que as pessoas sentem por 
aquilo que é a intervenção da Comuni-
dade Vida e Paz, isso faz toda a diferen-
ça. O que queremos é ajudar as pessoas a 
mudar de vida e qualquer pessoa se iden-
tifica com a nossa missão. Neste momen-
to, a nossa missão ainda tem mais peso, 
porque, de facto, estamos numa altura em 
que nos é exigido, ainda mais, que possa-
mos olhar pelas pessoas em situação de 
fragilidade e de vulnerabilidade, e em si-
tuação de sem-abrigo.

Como é que os cristãos, e mesmo as pa-
róquias, devem reagir e atuar quando 
veem uma pessoa na situação de sem-
-abrigo?
Aquilo que devem fazer é não julgar, co-
locar-se no lugar do outro e procurar aju-
dar a pessoa a sair dessa situação em que 
se encontra. Tendo em conta que existem 
tantas respostas que atuam nesta área, 
podem perfeitamente encaminhar a pes-
soa para essa resposta, sinalizando. Mas 
temos aqui duas dimensões: por um lado, 
uma ajuda imediata, que pode ser matar 
a fome e as necessidades básicas; mas não 
ficarmos, apenas, por aí e é de todo im-
portante que possamos investir a ajudar a 
pessoa para que saia desta situação e con-
siga dignidade.
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No dia 19 de outubro, realizámos um 
novo “Poço”, um dia de retiro de silên-
cio ao ar livre, para todas as idades e 
para todos os estados de vida. Com a 

Poço de outubro
Praia do Magoito como pano de fun-
do, este “Poço” contou com 20 partici-
pantes. O Pe. Miguel Vasconcelos con-
duziu as reflexões ao longo do dia. Foi 

um dia de caminho e ao mesmo tempo 
um dia de pausa no ritmo acelerado do 
quotidiano. No centro deste dia esteve 
a celebração da Eucaristia.

Sector de Animação Vocacional
Email: vocacoesxpto@gmail.com 

Site: www.vocacoesxpto.net
o8/ Vocações 

• 1-8 de novembro – Semana de Oração 
pelos Seminários
• 4 de novembro – Vigília de Oração pelos 
Seminários
• 6 de novembro – Terço pelos Seminários 
(online)
• 8 de novembro – Dia de Oração pelos 
Seminários
• 13-15 de novembro – Pit Stop
• 17 de novembro – Terça.com Namorados
• 20-22 de novembro – Retiro Vocacional 
para Universitários (para rapazes do 12o 
ano e universitários no Seminário de Ca-
paride) – mais info em http://seminarios.
patriarcado-lisboa.pt
• 29 de novembro – Ordenações Diaconais

AGENDA

Todas as quintas do mês de outubro rezámos o Terço (online), em comunhão com várias comunidades religiosas. No dia 1 de outubro 
rezámos com as Irmãs Missionárias Dominicanas; no dia 8 de outubro, rezámos com os Missionários da Boa Nova; no dia 15 de outubro 
estivemos online com as Irmãs da Aliança de Santa Maria; no dia 22 de outubro rezámos com os Irmãos Maristas. Agradecemos a Deus o 
dom destas vocações e pedimos-Lhe que continue a chamar raparigas e rapazes, mulheres e homens, para levarem a Evangelho a todos 
aqueles que ainda não o conhecem.

TERÇO DAS MISSÕES

O Pit Stop é um retiro de silêncio para todas as idades e para todos os 
estados de vida. Este retiro quer ajudar a que cada pessoa coloque a 
sua vida concreta diante de Deus e diante da Sua Vontade. Precisamos 
de silêncio para não viver ao acaso, precisamos de silêncio para voltar a 
ouvir a voz de Jesus que nos indicará o caminho.

O próximo é já de 13 a 15 de novembro. Inscrições disponíveis em 
http://vocacoes.patriarcado-lisboa.pt/pitstop.

O próximo “Poço” está agendado para 
o dia 12 de dezembro e as inscrições 
estarão em breve disponíveis em http://
vocacoes.patriarcado-lisboa.pt/poco.
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Jornalista da Rádio Renascença, 
à conversa com Diogo Paiva Brandão

1. O Papa Francisco apelou ao respeito 
pela vida de todos, especialmente os “últi-
mos e indefesos”, evocando o ensinamento 
de São João Paulo II, eleito Papa a 22 de 
outubro de 1978. “Peço a Deus que susci-
te no coração de todos o respeito pela vida 
dos nossos irmãos, especialmente dos mais 
frágeis, indefesos, e dar força aos que a aco-
lhem e tomam conta dela, mesmo quando 
isso exige um amor heroico”, declarou, no 
final da audiência-geral de quarta-feira, 28 
de outubro, que decorreu na Sala Paulo VI, 
no Vaticano. No ano do centenário de São 
João Paulo II, Francisco sublinhou que o 
Papa polaco “exortou sempre a um amor 
privilegiado pelos últimos e os indefesos, e 
à tutela de todos os seres humanos, da con-
ceção à morte natural”. 
Francisco tinha começado o encontro pú-
blico semanal com uma explicação para o 
distanciamento face aos peregrinos, subli-
nhando que não poderia descer e cumpri-
menta-los, como de costume, para evitar 
ajuntamentos. “Isso iria contra as normas, 
os cuidados que devemos ter diante dessa 
‘senhora’ que se chama Covid e que tanto 
mal nos faz. Por isso, desculpem-me se não 
desço para vos cumprimentar: saúdo-vos 
daqui, mas levo-vos no meu coração, a to-
dos”, apontou.
O Papa dedicou a sua catequese à oração de 
Jesus. “Se, numa noite de oração, nos sen-
tirmos fracos e vazios, se nos parecer que a 
vida tem sido completamente inútil, nesse 
momento devemos implorar que a prece de 
Jesus se torne também nossa”, declarou.

2. O Papa Francisco quer uma Europa 
“saudavelmente laica”, onde Deus e César 
possam conviver “distintos, mas não con-

trapostos”. “Sonho uma Europa saudavel-
mente laica, onde Deus e César apareçam 
distintos, mas não contrapostos. Uma terra 
aberta à transcendência, onde a pessoa cren-
te se sinta livre para professar publicamente 
a fé e propor o seu ponto de vista à socieda-
de”, escreveu o Papa, para quem “é evidente 
que uma cultura ou um sistema político que 
não respeite a abertura à transcendência, não 
respeita adequadamente a pessoa humana.”
A Santa Sé divulgou esta terça-feira, 27 de 
outubro, a carta escrita por Francisco ao 
cardeal Parolin, por ocasião dos 40 anos da 
COMECE (Comissão dos Episcopados 
da Comunidade Europeia) e os 50 anos 
das relações diplomáticas da Santa Sé com 
a União Europeia. O Secretário de Estado 
do Vaticano deveria deslocar-se a Bruxelas 
entre 28 e 30 de novembro, mas devido à 
pandemia, os encontros previstos realizam-
-se por videoconferência. Em tempo de 
pandemia, em que prevalece a tentação de 
“proceder sozinhos”, escreve o Papa nesta 
carta, só há dois caminhos: ou prosseguir 
pelo mesmo caminho da última década, 
com “soluções unilaterais” e “mal-enten-
didos, contraposições e conflitos cada vez 
maiores”, ou redescobrir “o caminho da 
fraternidade, que inspirou e animou os Pais 
fundadores da Europa moderna, a começar 
por Robert Schuman”. Francisco destacou 
ainda a atualidade do apelo de São João 
Paulo II no Ato Europeu de Santiago de 
Compostela: “Europa volta a encontrar-te. 
Sê tu mesma”.

3. O Papa Francisco anunciou, para dia 
28 de novembro, véspera do primeiro Do-
mingo do Advento, a realização de um con-
sistório onde serão criados 13 novos car-

deais. Dos 13 nomeados, cinco são de fora 
da Europa: Ruanda, Estados Unidos, Chile, 
Filipinas e Brunei. Os novos cardeais euro-
peus são todos italianos, mas três deles sem 
direito a voto por terem mais de 80 anos.
Francisco reforça o próximo Conclave, 
integrando pastores com experiências de 
Igreja missionárias, como em Kigali, no 
Ruanda, ou Kuala Lumpur, no Brunei, e 
deixa de lado bispos de outras dioceses da 
Europa que, tradicionalmente, eram cardi-
nalícias, como, por exemplo, a Arquidioce-
se de Paris. Com mais de 80 anos, ou seja, 
sem direito a voto em conclave, a púrpura 
vai para o bispo emérito de San Cristóbal 
de las Casas (México), para o ex-núncio e 
observador do Vaticano da ONU em Ge-
nebra, Silvano Tomasi, e para dois padres: 
Raniero Cantalamessa, o mais velho de 
todos, com 86 anos, e pregador da Casa 
Pontifícia, e Enrico Feroci, ex-diretor da 
Caritas de Roma.
O anúncio dos novos cardeais foi feito 
pelo Papa na manhã deste Domingo, 25 
de outubro, após a recitação do Angelus, na 
Praça de São Pedro. “Rezemos pelos novos 
cardeais, a fim de que, confirmando a sua 
adesão a Cristo, me ajudem no meu minis-
tério de bispo de Roma, pelo bem de todo 
o santo povo fiel de Deus”, pediu Francisco.
Na sua habitual intervenção dominical, o 
Papa fez um apelo ao fim de toda a violên-
cia, lamentando, nomeadamente, os confli-
tos em curso na Nigéria e pedindo justiça e 
diálogo para o país.

4. O Papa Francisco recebeu os pro-
fessores e alunos da Pontifícia Faculdade 
Teológica ‘Marianum’, de Roma, e recor-
dou que “os tempos em que vivemos são 

os tempos de Maria” e que a “Igreja precisa 
redescobrir o seu coração materno”. “Pre-
cisamos da maternidade, de quem gera e 
regenera a vida com ternura, porque só o 
dom, o cuidado e a partilha mantêm a fa-
mília humana unida. Pensemos no mundo 
sem as mães: não tem futuro: as vantagens, 
os lucros, por si só, não dão um futuro, na 
verdade, por vezes aumentam as desigual-
dades e as injustiças. As mães, em vez disso, 
fazem com que cada filho se sinta em casa 
e dão esperança”, disse o Papa, no encon-
tro do passado dia 23 de outubro. No seu 
discurso, Francisco destacou que Maria, “a 
melhor das mães”, é capaz de tornar a Igre-
ja e o mundo mais fraternos.
“A Igreja precisa redescobrir o seu coração 
materno, que bate pela unidade; mas tam-
bém precisa da nossa Terra, para voltar a ser 
a casa de todos os seus filhos, onde todos 
somos irmãos, onde há lugar para cada des-
cartado das nossas sociedades”, apontou.

5. Dois anos depois do Acordo Provisó-
rio assinado em Pequim, a 22 de setembro 
de 2018, a Santa Sé prorrogou por mais 
dois anos a aplicação deste documento, que 
permite ao Papa nomear bispos para o ter-
ritório, mas cujo conteúdo se mantém se-
creto. Apesar de continuarem os protestos 
de sectores católicos locais e das críticas in-
ternacionais contra ofensas à liberdade reli-
giosa por parte de Pequim, a Santa Sé con-
sidera positivo “o valor eclesial e pastoral” 
deste acordo. Num comunicado divulgado 
dia 22 de outubro, o Vaticano sublinha “a 
boa comunicação e colaboração entre as 
partes” e propõe-se “continuar o diálogo 
aberto e construtivo para favorecer a vida 
da Igreja católica e o bem do povo chinês”.

1. 2. 5.

3.

4. 

O Papa Francisco lembrou São João Paulo II, que “exortou sempre a um amor privilegiado pelos últimos e os indefesos”. Na se-
mana em que disse sonhar com “uma Europa saudavelmente laica”, o Papa nomeou 13 novos cardeais, sublinhou que “a Igreja 
precisa redescobrir o seu coração materno” e viu renovado o acordo entre o Vaticano e a China sobre a nomeação de bispos.

“Peço a Deus que suscite no coração de todos o respeito pela vida”
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de Vera Cruz, no bairro de Latarria, tam-
bém em Santiago; o Santuário de Maria 
Auxiliadora, em Talca; a Catedral de Val-
paraíso; e a Paróquia de Santa Teresa dos 
Andes. Antes disso, na véspera da visita do 
Santo Padre ao Chile, em Janeiro de 2018, 
em apenas 11 dias pelo menos 134 igre-
jas foram atacadas, algumas das quais com 
bombas incendiárias. 

Igreja assaltada
O Padre Pedro Narbona, da Paróquia da 
Assunção, reviveu neste Domingo de Ou-
tubro os ataques de há um ano. Numa 
mensagem que enviou então para a Fun-
dação AIS, o Padre Narbona recordou um 
dos momentos mais impressivos desse ata-
que, desse dia em que a sua igreja foi assal-

tada por dezenas de manifestantes. 
Foi em Novembro de 2019. “Começaram 
a tirar pedras à imagem de Nossa Senho-
ra, uma imagem que lá estava, até a deca-
pitarem. Depois, começaram a empurrar 
o portão da igreja…” Entraram. Já nada 
os podia deter. “Destruíram tudo o que se 
podia destruir… retiraram móveis e tudo o 
que servia de barricada ou para incendiar lá 
fora e pegaram fogo a todas estas coisas no 
pátio…” O padre ainda conseguiu, no meio 
da confusão, do lixo, dos objectos queima-
dos, recuperar os processos matrimoniais. 
“É chocante, porque, para eles, isto era só 
material para pegar fogo…”, disse o padre, 
segurando nas mãos alguns dos ‘dossiers’ 
com os processos. 
Agora, foi mais grave. O edifício ardeu. 

A notícia chegou com o alarido das tragé-
dias. Aos poucos, a imagem da Igreja da 
Assunção envolta em fumo e em chamas 
passou a estar no centro de toda a infor-
mação no Chile, no centro de todas as con-
versas. Assinalava-se o primeiro aniversário 
das manifestações de protesto que enche-
ram durante semanas e semanas as ruas do 
país sul-americano. Manifestações que dei-
xaram também um grande rasto de destrui-
ção e violência. Um ano depois, como que 
para assinalar essa desordem pública, gru-
pos de jovens, a maior parte deles encapu-
zados, decidiram atacar duas igrejas. Uma 
delas foi a de Assunção, das mais antigas 
da capital, datada de 1876. Já tinha sido 
atacada no ano passado, em Novembro. 
Agora, foi ainda mais violento. Restaram 
as paredes. A outra igreja, de São Francisco 
de Borja, que costuma ser utilizada com re-
gularidade pela polícia nas suas cerimónias 
institucionais, foi saqueada e algumas das 
suas imagens queimadas na rua. Os bom-
beiros conseguiram evitar que o incêndio se 
propagasse a todo o edifício.

Violência extrema
As imagens correram mundo. Tal como os 
gritos de euforia que se escutaram peran-
te o edifício em agonia. No momento em 
que o pináculo da Igreja cedia ao calor das 
chamas e se inclinava perigosamente para o 
chão, alguns encapuzados gritavam: “Deixa 
cair, deixa cair”… Palavras que feriram tan-
to quanto a destruição do próprio templo. 
O Arcebispo de Santiago dizia, horas de-
pois, que os cristãos chilenos “querem ser 
respeitados”, e que não aceitam ser “cida-
dãos de segunda”. Compreende-se a amar-
gura destas palavras. Calcula-se que, des-
de Outubro de 2019 até aos dias de hoje, 
cerca de 60 edifícios pertencentes à Igreja 
do Chile foram alvo de violência extrema. 
Há um ano, na sequência do início das ma-
nifestações de protesto em várias cidades, 
algumas igrejas foram atacadas, nomeada-
mente a da Assunção [então vandalizada, 
com imagens retiradas do templo e destruí-
das, e com as paredes escritas com palavras 
de ordem contra a Igreja Católica]; a Igreja 

Para o Padre Pedro Narbona, este ata-
que é também um desafio. Um desafio à 
coragem e perseverança dos cristãos. “O 
templo, sim… Podem destruí-lo, podem 
queimá-lo, mas a fé é que é importante 
pois está enraizada no nosso coração. A 
paróquia é de cada um de nós. Nada te-
memos porque estamos cimentados so-
bre o amor de Cristo…” 

“Até que se cansem…”
Um ano depois, a comunidade cristã é 
chamada novamente a reconstruir a sua 
igreja. Desta vez não é apenas para lim-
par as paredes e o chão. É mesmo para 
reconstruir a cobertura e grande parte do 
edifício que tombou pela força das cha-
mas alimentadas pelo ódio. Há um ano, 
um grupo de jovens decidiu arregaçar 
as mangas e limpar as paredes da Igreja 
dos Santos Protectores, em Santiago do 
Chile, pintadas com palavras cheias de 
sangue e promessas morte. Uma rapari-
ga, adolescente, gravou uma mensagem 
num vídeo onde se vê o grupo empo-
leirado em andaimes com esfregonas e 
escovas nas mãos. Disse ela: “Gostaria 
de convidar todos os católicos que estão 
em casa, a sair. A sair para pintar a sua 
igreja e defendê-la. A cuidar dela se a 
atacarem. A voltar a pintá-la. Se a suja-
rem novamente, voltaremos a limpá-la. 
Até que se cansem. Porque nós impor-
tamo-nos com a nossa Igreja e quere-
mos apoiá-la. Porque isto não é nosso, 
é de Deus. Não tenham medo. Tenham 
esperança. Não cedam perante o medo 
e as intimidações. E viva Cristo!” Desta 
vez, na Igreja da Assunção, serão preci-
sos mais do que baldes e esfregonas. A 
violência contra os cristãos está presente 
também no continente sul-americano. 
Também no Chile a Igreja que sofre 
precisa da nossa ajuda. 

texto por Paulo Aido,
Fundação Ajuda à Igreja que Sofre

Igrejas queimadas e vandalizadas em manifestações violentas no Chile

Resistir ao ódio
Quando o pináculo da Igreja da Assunção estava quase a tombar no chão embrulhado em chamas, jovens 
encapuzados em estado de euforia gritavam para os bombeiros: “deixa cair, deixa cair...” A imagem correu mundo 
no Domingo, dia 18 de Outubro. A igreja, na capital chilena, ficou destruída. No mesmo dia, outra igreja foi 
vandalizada. Os ataques sucedem-se, mas do Chile chega-nos uma mensagem de coragem e de confiança...

www.fundacao-ais.pt | 217 544 000
  

    

A Igreja de Assunção já tinha sido atacada no ano passado. 
Agora, foi ainda mais violento. Restaram as paredes.

No Chile, as igrejas foram 
alvo de violência extrema.

O Pe. Pedro Narbona, da Paróquia da Assunção, 
reviveu os ataques de há um ano.
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YOUCAT - Curso sobre a Fé
A Paulus Editora publicou o livro 
‘YOUCAT - Curso sobre a Fé. Para 
compreender a vida cristã’. “Este li-
vro sobre a vida cristã é um contribu-
to para as pessoas que querem refletir 
com maior profundidade. Que não se 
contentam com informações vagas. O 
curso gostaria de incentivar-te à grande 
aventura com Deus. Baseia-se no Ca-
tecismo de maior sucesso internacional 
da atualidade, o YOUCAT”, refere a 
sinopse.
Esta é a mais recente obra da Coleção 
YOUCAT.
Informações: http://www.paulus.pt/
youcat-curso-sobre-a-fe

À PROCURA DA PALAVRA

TODOS OS SANTOS ANO A
“Bem-aventurados os misericordiosos,
porque alcançarão misericórdia.”
Mt 5, 7

Santos? Nós? pelo P. Vítor Gonçalves

SIGLAS | CEC - Cânticos de Entrada e Comunhão, vol. I-II, Secretariado Nacional de Liturgia | CN - Cantoral Nacional para a Liturgia, Secretariado Nacional de Liturgia – Serviço Nacional de 
Música Sacra, Fátima 2019.  | LHC - Liturgia das Horas. Edição para Canto. Tempo Comum, Secretariado Nacional de Liturgia | ENPL - Guiões dos Encontros Nacionais de Pastoral Litúrgica 
(este guião encontra-se disponível no site do SNL: www.liturgia.pt/files/Guiao2014.pdf ) 
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O mês de novembro começa com dois 
dias especialmente dedicados a le-
vantarmos os olhos e o pensamento 
para mais além da vida deste mundo: 
o dia de Todos os Santos e o dos fiéis 
defuntos. Ambos nos falam da espe-
rança cristã e caracterizam-se pela 
universalidade. Não temos aprendido 
essa realidade com esta pandemia que 
nos recorda como todos somos con-
tagiáveis, hospitalizáveis e mortais? 
Será que aprenderemos a responsabi-
lidade pela vida de todos, pela cura 
de todos, pela dignidade de todos? 
Ou pensávamos que a frase cheia de 
esperança “Todos vamos ficar bem”, 
colocada em tantas janelas, não im-
plicava verdadeiras mudanças de es-
tilos de vida?   
Celebramos num dia todos os homens 
e mulheres, de todos os tempos e lu-
gares, conhecidos e desconhecidos 
que viveram o evangelho de Jesus, 
“olharam o mundo com amor e os 
/ homens como irmãos. […] que Te 
seguiram e contigo conviveram, de 

modo admirável: com os que tinham 
fome partilharam o seu pão / olharam 
compadecidos as dores / do mundo 
e sofreram perseguição por causa da 
Justiça.” (Maria de Lourdes Belchior). 
É a multidão incontável dos “santos 
ao pé da porta”, na maravilhosa diver-
sidade de dons colocados ao serviço 
do Reino, com mais ou menos conhe-
cimento do Pai que enviou O Filho e 
nos deu o Espírito Santo, mas que “o 
seu presente era já quase só amor”.
E não será este caminho só para al-
guns? Jesus indica-o a todos, e o 
Concílio Vaticano II disse que essa é 
a verdadeira “vocação universal”. Nos 
caminhos de cada um, com as qualida-
des e defeitos que temos, como dese-
jamos a felicidade, assim somos cha-
mados à santidade. Não concordamos 
que todo o ser humano deseja ser fe-
liz? É verdade que podemos imaginar 
muitos modos de sê-lo, mas, à medida 
que caminhamos, percebemos que o 
que nos parecia fácil, que não exigiu 
esforço, que só alimentou o egoísmo 

e o orgulho foram “falsas felicida-
des”. Assim, as “Bem-aventuranças” 
aparecem em “contra-corrente” com 
o marketing habitual das felicidades. 
Ser pobre no coração, reagir com hu-
milde mansidão, saber chorar com os 
outros, buscar a justiça com fome e 
com sede, olhar e agir com misericór-
dia, manter o coração limpo de tudo 
o que mancha o amor, remear a paz 
ao nosso redor, e abraçar diariamente 
o caminho do Evangelho mesmo que 
nos acarrete problemas: isto é santi-
dade (Cf  Papa Francisco, Gaudete et 
exsultate 67-94)
Sim, na verdade não será para nós, se 
só contarmos com as nossas forças. 
Se quisermos fazer da vida uma cor-
rida, um triunfo, uma glória pessoal. 
Se estivermos mais cheios das nos-
sas capacidades do que da alegria de 
crescer com outros, de os amar como 
são (pois é assim que Deus ama), de 
receber a sua ajuda e, de querer ser 
com e como Jesus. Mas acreditem que 
é mesmo para todos! 

DOMINGO XXXII DO TEMPO COMUM – A (8 DE NOVEMBRO) || DIA DOS SEMINÁRIOS 

CÂNTICO

Chegue até Vós, Senhor, a minha súplica 

Ide ao encontro do Senhor 

Aí vem o esposo 

A messe é grande  

Chegou o esposo 

Estai preparados com as lâmpadas acesas 

O Senhor é meu pastor: nada me falta 

Ide por todo o mundo  
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Tweets da Semana

Papa Francisco @Pontifex_pt

“A amabilidade é uma libertação 
da crueldade que às vezes penetra 
nas relações humanas, da ansieda-
de que não nos deixa pensar nos 
outros, da urgência distraída que 
ignora que os outros também têm 
direito de ser felizes. #FratelliTutti”

26 de outubro

“Não é verdadeiro amor a Deus o 
que não se expressa no amor ao 
próximo; e, da mesma forma, não é 
amor verdadeiro ao próximo o que 
não se baseia na relação com Deus. 
#EvangelhodeHoje (Mt 22,34-40)”

25 de outubro

“Os sentimentos de Cristo hão 
de repassar os nossos e as suas 
causas também. E igualmente os 
outros, se autênticos formos, de 
palavras e obras inteiramente evan-
gélicas. #DedicaçãodaSé”

25 de outubro

D. Manuel Clemente @patriarcalisboa

Editorial

A EXCEÇÃO À REGRA NÃO PODE  
TORNAR-SE A REGRA DA EXCEÇÃO
P. Nuno Rosário Fernandes, diretor
p.nunorfernandes@patriarcado-lisboa.pt

“Consigo compreender os esforços que nos são 
pedidos para evitar a propagação deste maldito 
vírus, se a aplicação do que é uma lei, uma regra, 
for aplicada a tudo e a todos, sem as exceções que, 
muitas vezes, não compreendemos.”

coloca à prova na paciência e na 
forma como olhamos para aqueles 
que têm, nas suas mãos, o poder 
de governar. Um pouco por todo 
o mundo, há vozes que se levan-
tam em protesto; eu defendo que 
apenas as vozes se devem levantar. 
Os braços levantem-se para orar 
e ajudar quem precisa; os joelhos 
dobrem-se para rezar e, humilde-
mente, se colocarem ao lado dos 
que já estão lá no fundo à espera 
de quem os ajude a levantar. 

teção de todos são, verdadeira-
mente, importantes. Porque ainda 
não conseguimos, efetivamente, 
perceber o que é este vírus: se é 
uma manipulação de consciências, 
uma fraude na medicina ou uma 
guerra económica, mas o certo é 
que está a virar o mundo do avesso 
e a provocar grandes perturbações 
em toda a sociedade.
Este é um momento para enfren-
tar com esperança, sem desespe-
rar, mas é um momento que nos 

Não me meto em políticas e nun-
ca gostei das ‘politiquices’. O Papa 
Francisco tem lembrado, com algu-
ma frequência, que a política é im-
portante e os cristãos devem estar 
no meio dela, mas há, muitas ve-
zes, no interior da política, muitas 
politiquices que não entendemos.
Que estamos a viver tempo difíceis, 
já todos o sabemos e, todos, faze-
mos experiência disso. Contudo, 
vamos percebendo que há, mui-
tas decisões que são tomadas com 
dois pesos, duas medidas. Consigo 
compreender os esforços que nos 
são pedidos para evitar a propaga-
ção deste maldito vírus, se a apli-
cação do que é uma lei, uma regra, 
for aplicada a tudo e a todos, sem 
as exceções que, muitas vezes, não 
compreendemos. Há exceções e 
exceções e a exceção à regra não 
pode tornar-se a regra da exceção. 
Os sacrifícios pedidos para maior 
reserva, maior cuidado, maior pro-

Ep. 3 disponível 
desde o passado dia 
29 de outubro, em 
https://leigosquecontam.podbean.com


