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lPAIS CONVIDADOS A MOSTRAREM O “PROJETO MATRIMONIAL CRISTÃO”

Pastoral Familiar de Lisboa organiza webinar sobre ‘Família e Educação’, com o Cardeal-Patriarca a alertar os casais e 
educadores cristãos para a necessidade de apresentarem, “de uma maneira convincente”, o ideal cristão. pág.06
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“TRABALHO EM 
REDE PROPORCIONA
MELHOR RESPOSTA  
À EMERGÊNCIA”

Entrevista

O presidente da Cáritas Diocesana 
de Lisboa sublinha a importância 
das Cáritas Paroquiais na resposta 
à crise. “Queremos devolver às pes-
soas condições para que tenham 
uma vida digna”, frisa o almirante 
Luís Macieira Fragoso. pág.02
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Presidente da CEP apela à solidariedade,
à atenção e à esperança
O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) considera 
que os tempos de pandemia “devem desabrochar num mundo, numa so-
ciedade, numa economia, numa Igreja mais solidários, mais atentos, com 
mais esperança”. “Temos de voltar a socializar, temos de voltar às nossas 
igrejas, mais humanos, mais fraternos, mais crentes e consequentes ao 
Deus que caminha com a humanidade, sempre atento aos mais frágeis e 
sempre promotor de renovação e de esperança”, observou D. José Orne-
las, no discurso de abertura da 199.ª Assembleia Plenária da CEP. 
Em Fátima, no passado dia 11 de novembro, o prelado garantiu que 
“durante os meses passados a Igreja em Portugal procurou ser sinal de es-
perança” e criticou o chumbo do referendo à despenalização da eutanásia.
D. José Ornelas considerou ainda que a última encíclica do Papa Fran-
cisco ‘Fratelli tutti’ deve ser “uma referência e um indicador de caminhos 
concretos para evitar o curso conflituoso e destrutivo que leva a humani-
dade, causando miséria, ansiedade e revolta”.

Bispos consideram “compreensível” proibição
de circular e apelam a “especial solicitude”
Os bispos portugueses afirmam-se “surpreendidos” com a “notícia da proi-
bição de circular na via pública”, nos fins-de-semana de 14-15 e 21-22 de 
novembro, das 13h00 às 5h00, nos 121 concelhos que constam da lista das 
autoridades governamentais, mas pedem compreensão e adaptação. “Esta 
medida, compreensível na situação de limite a que estamos já a chegar em 
termos do sistema de saúde, coloca muitas dificuldades às nossas atividades 
eclesiais, sobretudo nas tardes de sábado e domingo. Até ver se haverá mar-
gem de outras intervenções, cada Diocese verá o melhor modo de adaptar as 
suas celebrações vespertinas e outras atividades para outros horários”, refere 
um comunicado da Conferência Episcopal Portuguesa.
As ‘Breves notas da CEP sobre a proibição de circulação na via pública’  lem-
bram ainda que se vivem “tempos conturbados”. “Temos necessidade de um 
suplemento de fé na presença do Senhor entre nós e de uma especial solici-
tude para com os nossos irmãos e irmãs que estão neste barco do mundo em 
grande borrasca”, acrescenta a nota.
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A atual direção da Cáritas Diocesa-
na de Lisboa tem feito uma aposta nas 
Cáritas Paroquiais. Qual a importância 
destas valências?
A Cáritas Diocesana deve focar-se na 
animação e no apoio à ação sócio carita-
tiva da Igreja, na diocese. Quem, melhor 
do que ninguém, está no terreno e conhe-
ce as realidades locais são as paróquias. 
Portanto, não faz muito sentido a Cáritas 
Diocesana ter grandes valências, grandes 
capacidades, porque há outras entidades 
que estão no local e que, supostamente, 
até conhecem melhor as pessoas, que são 
quem nós queremos ajudar. Quando fala-
mos em caridade, não estamos a falar em 
questões administrativas, mas em apoio a 
pessoas, de uma maneira cristã. A nossa 
visão é nesse sentido. Aliás, o senhor Pa-
triarca, quando nos deu posse, fez bastan-
te enfoque nessa questão. 
O que pretendemos com as Cáritas Pa-
roquiais é que, nas paróquias, seja dina-
mizada a ação sócio caritativa, e que essa 
ação não seja uma coisa de alguns, que 
fizeram, num determinado momento, 
alguma coisa e tomaram uma iniciati-
va importante, como uma IPSS, um lar, 
uma creche, mas isso não esgota o aco-
lhimento, não esgota todas as ações. A 
caridade tem tudo o que tem a ver com 
as pessoas, e é importante alertar as pa-
róquias para isso. Algumas pensam que, 

por já terem esse trabalho, está tudo feito, 
está resolvido. Não é! Para isso, há o Es-
tado, que funciona assim e não tem que 
exercer caridade. Nós, cristãos, queremos 
fazê-lo e apoiar os nossos iguais através 
da caridade.

De que forma isso pode ser feito?
Primeiro, temos que sensibilizar e for-
mar os grupos. Depois, temos que criar 

condições para que esses grupos atuem 
de forma coerente com a doutrina. E isso 
é feito através da formação, não basta ter 
boa vontade, é preciso que as pessoas que 
estão a atuar no terreno estejam prepara-
das, a nível eclesiástico, a nível de forma-
ção teórica e teológica mínima, para dar 
sentido à sua ação e não ser apenas uma 
reação sentimental que qualquer pessoa 
de boa vontade terá. Há também aspe-

Constituída em 2012, a Cáritas Paroquial da Falagueira tem sido surpreendida, 
nesta pandemia, pelas famílias que batem à porta a pedir ajuda. “A pandemia 
trouxe-nos novas famílias, famílias da comunidade, que era impensável que 
chegassem até nós e tão rápido. Estamos a falar de março para maio. Houve 
muitas famílias que ficaram sem emprego, o que nos deixou surpreendidos de 
uma forma triste, mas não negativa, porque as pessoas não chegam com uma 
atitude negativa. Começámos a ver que eram aquelas famílias que tinham os 
miúdos na catequese, que muitas vezes nos ajudavam também, e que agora 
vinham pedir ajuda. Isto sim, marcou-nos”, salienta, ao Jornal VOZ DA VERDA-
DE, Luísa Pardal (à esq.), que está neste grupo ‘Os Samaritanos’ desde o primei-
ro dia e integra o chamado ‘núcleo central’, composto por oito pessoas. Esta 
responsável não esconde que houve elementos que se sentiram “abalados” com 
a situação. “Psicologicamente, mexeu com o grupo, mas cada um de nós cres-
ceu no sentido de que devemos dar valor àquilo que temos na nossa casa, na 

CÁRITAS PAROQUIAL DA FALAGUEIRA “ENVOLVE TODA A PARÓQUIA”

tos técnicos, porque quando as pessoas 
se confrontam com problemas compli-
cados, e infelizmente a realidade huma-
na é assim, há muitas pessoas que estão 
em situação de pobreza absoluta e alguns 
transformam-se em profissionais da po-
breza. O que nós queremos é que as pes-
soas não sejam pobres, e saiam dessa si-
tuação que é uma indignidade. Tudo isto 
faz parte de um pacote de formação, que 
permanentemente estamos a ministrar.

Considera que a pandemia veio reforçar 
a importância das Cáritas Paroquiais?
Nós tínhamos o combate à fome bastan-
te controlado, por um conjunto de ini-
ciativas que foram tomadas, em tempo, 
e de repente, com esta pandemia e com 
todos os problemas sociais que vieram 
daí, irrompeu um problema gravíssi-
mo de fome. Portanto, essa é a primeira 
emergência: garantir a sobrevivência das 
pessoas. Claro que há muitas coisas para 
fazer e aí, as paróquias, uma vez mais, es-
tarão sempre na primeira linha. Há mui-
tas instituições católicas que estão no 
terreno a fazer coisas importantíssimas, 
mas as paróquias são o elo de ligação dos 
católicos a toda a estrutura. Quando há 
uma emergência, como é o caso, isso vem 
dar, ainda, mais força a esta rede – se nós 
pertencermos a uma rede, estamos mais à 
vontade para responder, em tempo e com 

“PRIMEIRA EMERGÊNCIA É GARANTIR
A SOBREVIVÊNCIA DAS PESSOAS”
O presidente da Cáritas Diocesana de Lisboa destaca a importância das Cáritas Paroquiais,  
“que estão no terreno e conhecem as realidades e as pessoas”. Em entrevista ao Jornal VOZ  
DA VERDADE, por ocasião do Dia Mundial dos Pobres (15 de novembro), o almirante Luís  
Macieira Fragoso sublinha que a pandemia “veio reforçar” a missão destas valências. 
entrevista e fotos por Diogo Paiva Brandão

Presidente da Cáritas Diocesana de Lisboa, almirante Luís Macieira Fragoso

nossa família e até no trabalho que fazemos e na entrega com que o fazemos”, 
frisa, destacando que este trabalho a faz sentir-se “verdadeiramente útil”.
Em 2019, contactaram esta valência mais de 150 famílias, com dificuldades no 
pagamento de rendas de casa, medicamentos, água e eletricidade, tendo sido 
apoiadas com 7500 euros – uma ajuda conseguida em colaboração com o 
Apoio Cáritas de Lisboa. Organizaram vendas mensais no adro da igreja, fize-
ram recolha de alimentos, receberam donativos em dinheiro e organizaram a 
entrega de cabazes no Natal e na Páscoa, a cerca de 60 famílias. Luísa Pardal 
mostra-se satisfeita por conseguirem “envolver toda a paróquia da Falagueira” 
na missão da Cáritas Paroquial. “A nossa paróquia enche-nos o coração. Não se 
imagina a mais valia que é ter os miúdos da catequese, desde o primeiro cate-
cismo, e também os mais crescidos, nas campanhas e o quanto isto envolve 
toda uma pastoral que nos torna melhores”, destaca, sublinhando ainda o 
apoio “do apostolado da oração”, “dos escuteiros” e “dos jovens”.
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A coordenadora geral da Cáritas Diocesana de Lisboa sublinha a importância 
das Cáritas Paroquiais. “Sendo a Cáritas o rosto da caridade do bispo, faz 
todo o sentido que em cada paróquia exista este rosto cristão, de forma or-
ganizada, e que não seja só boa vontade avulso e, muitas vezes, desligada e 
sem esta preocupação de perceber o que já existe no terreno, se a interven-
ção é a mais correta, se deveríamos estar preocupados com outras realidades 
que estamos a deixar de fora. É tudo isto que nós tentamos com as Cáritas 
Paroquiais: sensibilizar as comunidades cristãs para perceberem isto, que há 
muita margem para crescer naquilo que é a realidade a nível paroquial”, ex-
plica Ana Catarina Calado, ao Jornal VOZ DA VERDADE, sublinhando a ne-
cessidade de dar “o salto” de ser “uma caridade meramente assistencialista” 
para “uma caridade transformadora, que capacite as pessoas”.
Esta responsável garante ainda que “a Cáritas é um lugar onde há espaço 
para todos” e “onde há espaço para os grupos que já existiam”, como “as 

“SENSIBILIZAR AS COMUNIDADES CRISTÃS PARA AS CÁRITAS PAROQUIAIS”CÁRITAS PAROQUIAL DA FALAGUEIRA “ENVOLVE TODA A PARÓQUIA”

resposta adequada, aos problemas e às 
necessidades das pessoas.

Têm-vos chegado ecos das Cáritas Pa-
roquiais sobre as dificuldades que têm 
sentido?
Todos os dias recebemos pedidos, atra-
vés das paróquias, para apoios a famílias, 
uma vez que elas já não têm condições e 
capacidade para dar essa resposta. E são 
problemas desde a alimentação, até às 
rendas, às despesas de habitação, aquelas 
coisas do dia-a-dia… Porque há muitos 
casos de pessoas que nunca pensaram em 
ser pobres e que de repente, de um dia 
para o outro, ficaram pobres, por força 
desta situação inesperada. Ficaram sem 
rendimento nenhum, e são pessoas alta-
mente capazes, e é importantíssimo que 
rapidamente sejam reintegradas na vida 
normal da sociedade.
Atrás disto vêm outros problemas que 
nos preocupam, que são os centros sociais 
paroquiais, que fruto desta crise têm uma 
quebra importante de receitas, tal como 
as paróquias, que se estão a ressentir dis-
so. É muito importante que as IPSS’s não 
deixem de cumprir a sua missão, porque 
senão, no território do Patriarcado, seria 
uma grande desgraça.

No universo das 285 paróquias da dio-
cese haverá muito para crescer em ter-
mos de Cáritas Paroquiais...
Temos um enorme espaço para crescer. 
Infelizmente, a percentagem que temos 
de Cáritas Paroquiais é diminuta. Já cres-
cemos alguma coisa nos últimos dois 
anos, neste momento estamos no proces-
so de criação de seis novas Cáritas Paro-
quiais – sendo que duas estão já a entrar 
–, mas é um desafio, porque à medida que 
se vão concretizando estas Cáritas Paro-
quiais também nós temos que responder 
a esse desafio, porque é um aumento sig-
nificativo e a tal rede precisa de quem faça 
os nós. Se funcionarmos em rede, há pa-
róquias que estão bem financeiramente, 

têm condições, e paróquias ao lado que, 
se calhar, estão mal e é possível ajudar. 
Isso dá um sentimento de comunidade. 
Nós somos membros da mesma Igreja e 
a tal rede pode ajudar a criar esta visão.

Na manhã de 7 de novembro, a Cáritas 
de Lisboa reuniu com todas as Cáritas 
Paroquiais. Que importância têm estes 
momentos? 
Fazemos duas reuniões por ano com as 
Cáritas Paroquiais, com dois objetivos fun-
damentais: continuar a passar informação, 
explicando a nossa missão, para as pessoas 
não se desfocarem; e criar este sentimen-
to de grupo, de que todos somos parte do 
mesmo. Ao mesmo tempo, partilha-se uma 
coisa importantíssima, que são as experiên-
cias, o darem a conhecer o que estão a fa-
zer, as realidades que têm, porque a realida-
de das paróquias da Grande Lisboa pouco 
tem a ver com a realidade do Oeste.
 
Na primeira carta que escreveu ao 
clero de Lisboa, quando tomou posse, 

em abril de 2018, garantiu que tudo 
iria fazer para “ajudar com eficiência e 
eficácia os que necessitam de apoio”. 
Que caminho tem sido possível reali-
zar por estes órgãos sociais?
O balanço é positivo. Claro que que-
remos que as coisas avancem muito 
mais depressa, mas a verdade é que 
nós sentíamos, quando chegámos, que 
havia uma certa incompreensão recí-
proca entre a Cáritas Diocesana e as 
paróquias, concretamente os párocos. 
Uns porque questionavam para o que 
servíamos e diziam não saber nada do 
que acontecia; do lado de cá, dizia-se 
que os párocos não ouvem, não ligam 
aos e-mails e não dão respostas. Esse 
foi o caminho difícil que se foi fazen-
do. Nós somos todos pessoas e, por-
tanto, é preciso falar com elas direta-
mente, explicar. Isto demora tempo, 
mas as experiências que se vão tendo 
no terreno iluminam o caminho para 
outras e as coisas estão, progressiva-
mente, a ser mais dinâmicas.

Que significado teve a criação, em 2017, 
do Dia Mundial dos Pobres, pelo Papa 
Francisco, que a Igreja assinala neste 
Domingo?
Para nós, é muito importante, porque é 
para os pobres que trabalhamos. Pes-
soalmente, não gosto muito de falar em 
pobres, porque atrás disso normalmente 
vem um estigma – gosto mais de falar em 
pessoas que estão carentes e precisam de 
apoio. De qualquer maneira, é positivo 
tudo o que sejam iniciativas que nos lem-
brem a importância de olhar para os ou-
tros e de criar condições para os apoiar-
mos. Nós não queremos que as pessoas 
fiquem pobres. O assistencialismo não é 
a nossa linha de ação, porque só resolve 
no momento, mas o problema subsiste. 
Sobretudo, é um problema de dignida-
de. O que queremos é devolver às pessoas 
condições para que possam aceder a um 
mínimo de condições de vida. Esta é uma 
luta permanente e nós temos que olhar 
para o nosso próximo e fazer com que ele 
tenha uma vida digna.

Conferências Vicentinas ou outras realidades criadas nas paróquias”. “Te-
mos feito essa experiência em várias paróquias onde já existe, por exemplo, 
o banco alimentar, a loja social, o grupo dos visitadores, o grupo da pasto-
ral das migrações ou da pastoral penitenciária. Todas estas áreas da carida-
de têm lugar num grupo Cáritas Paroquial e não têm de se anular por ser 
grupo Cáritas”, aponta a coordenadora geral da CDL, reforçando que “os 
documentos da Igreja e a Conferência Episcopal” referem que “as Cáritas 
Paroquiais podem ser este grupo coordenador e congregador de tudo o 
que se faz de caridade na paróquia”.
Ana Catarina Calado manifesta ainda que “o processo de se constituir uma 
Cáritas Paroquial não é difícil nem burocrático”. “Basta que nos contactem 
e demonstrem essa vontade”, frisa. “Sempre com a certeza de que estamos 
a ajudar a fortalecer o serviço da caridade na diocese e a dar uma resposta 
melhor a quem mais precisa”, termina.

CÁRITAS PAROQUIAIS 
DA DIOCESE DE LISBOA

• Abrigada, Agualva, Alcobaça, Apela-
ção, Benedita, Camarate, Castanheira do 
Ribatejo, Coz, Falagueira, Famalicão da 
Nazaré, Montelavar, Óbidos, Oeiras, 
Ota, Santo Antão do Tojal, Tires, Vila 
Franca de Xira e Vilar

• Em constituição: Unidade Pastoral 
de Nova Oeiras e São Julião da Barra, 
Penha de França, Damaia, Silveira, Te-
lheiras e Benfica
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de reconhecer qualquer verdade objetiva 
ou quaisquer princípios universalmen-
te válidos, as leis só se poderão entender 
como imposições arbitrárias e obstácu-
los a evitar» (FT, 206). Eis o que está em 
causa: o pluralismo pressupõe que haja 
liberdade de pensamento, livre circulação 
de ideias e compreensão mútua. E assim, 
numa “sociedade pluralista, o diálogo é o 
caminho mais adequado para se chegar 
a reconhecer aquilo que sempre deve ser 
afirmado e respeitado e que ultrapassa o 
consenso ocasional”. Mesmo quando os 
reconhecemos e assumimos através do 
diálogo e do consenso, vemos que estes 
valores basilares estão para além de qual-
quer consenso, reconhecemo-los como va-
lores transcendentes aos nossos contextos 
e nunca negociáveis. Se a leitura da encí-
clica “Fratelli Tutti” corresponde, natural-
mente, a uma continuidade reflexiva que 
se articula “Lumen Fidei” e “Laudato Si’”, 
o amor cristão pressupõe a compreensão 
da nossa imperfeição e a exigência de uma 
fraternidade, que tem de partir da vivência 
da nossa relação com os outros. A oração 
do Pai Nosso leva-nos a uma partilha de 
compromissos, as Bem-Aventuranças ao 
desprendimento, a noção de Próximo ao 
impulso do Samaritano. Mas a resposta do 
Filho do Homem é claríssima: Tive fome 
e deste-me de comer; sede e deste-me de 
beber, nu, vestiste-me…    

A leitura da encíclica “Fratelli Tutti” obri-
ga-nos a refletir sobre o humanismo uni-
versalista. Num tempo em que há demasia-
dos apelos ao fechamento das sociedades 
e à ilusão de que há soluções baseadas na 
autossuficiência e nos egoísmos, o Papa 
Francisco recorda o encontro que teve 
com o Grande Imã Ahmad Al-Tayyeb, no 
qual foi afirmado o relacionamento entre 
Ocidente e Oriente como uma necessi-
dade indiscutível, para que todos se pos-
sam enriquecer com a civilização do outro 
mercê da troca e do diálogo das culturas. O 
Ocidente pode, assim, encontrar na civili-
zação do Oriente remédios para algumas 
das suas doenças espirituais e religiosas 
causadas pelo domínio do materialismo. 
E o Oriente pode encontrar na civilização 
do Ocidente elementos que o podem aju-
dar a salvar-se da fragilidade, da divisão, 
do conflito e do declínio científico, técnico 
e cultural (Cf. FT, 136) De facto, importa 
considerar as diferenças religiosas, cultu-
rais e históricas, componente essencial na 
formação da personalidade, da cultura e da 
civilização oriental; considerando o res-
peito dos direitos humanos, como modo 
de garantir uma vida digna para todos. E 

a causa da paz obriga a entender a capaci-
dade de pensar não só como sociedade ou 
país, mas também como família humana. 
De facto, os nacionalismos fechados caem 
na tentação de pensar que podem ganhar 
com a ruína dos outros. Contudo, a identi-
dade que se fecha empobrece-se e perde no 
longo prazo. De facto, quem se fecha não 
se protege, antes torna-se vulnerável e cria 
fatores de instabilidade. Por exemplo não 
devemos ver o estrangeiro ou o migrante 
como uma ameaça, que nada oferece. E não 
podemos pensar que os pobres são perigo-
sos ou inúteis e que os poderosos, genero-
sos benfeitores.
O Papa afirma que a política não deve 
submeter-se à economia, e esta não deve 
sujeitar-se aos ditames e ao paradigma da 
eficiência tecnocrática. «Precisamos duma 
política que pense com visão ampla e leve 
por diante uma reformulação integral, 
abrangendo num diálogo interdisciplinar 
os vários aspetos da crise». E a encíclica 
defende uma «política salutar, capaz de 
reformar as instituições, coordená-las e 
dotá-las de bons procedimentos, que per-
mitam superar pressões e inércias vicio-
sas». (FT, 177). Só o respeito por todas as 

pessoas pode salvaguardar o bem comum, 
como fator de verdade e de justiça. Eis 
por que razão o valor da fraternidade deve 
determinar um «diálogo social» autêntico, 
que pressuponha a capacidade de respeitar 
o outro e o diferente. «Num verdadeiro es-
pírito de diálogo, nutre-se a capacidade de 
entender o sentido daquilo que o outro diz 
e faz, embora não se possa assumi-lo como 
uma convicção própria». O debate públi-
co, se verdadeiramente der espaço a todos 
e não manipular nem ocultar informações, 
pode tornar-se um estímulo constante, 
que permite alcançar a verdade ou, pelo 
menos, exprimi-la melhor. Impede que 
os vários setores se instalem, cómodos e 
autossuficientes, na sua maneira de ver as 
coisas e nos seus interesses limitados. Pen-
semos, nesta perspetiva, que «as diferenças 
são criativas, criam tensão e, na resolução 
duma tensão, está o progresso da humani-
dade» (FT, 203).
«O relativismo não é a solução. Sob o véu 
duma presumível tolerância, acaba-se por 
facilitar que os valores morais sejam in-
terpretados pelas conveniências da hora. 
Se, em última análise, «não há verdades 
objetivas nem princípios estáveis, fora da 
satisfação das aspirações próprias e das 
necessidades imediatas, (…) não podemos 
pensar que os programas políticos ou a 
força da lei sejam suficientes (…). Quan-
do é a cultura que se corrompe deixando 

Talvez nem todos saibam que a Rainha 
Maria Antonieta de França nasceu em 
Viena, no dia seguinte ao grande terramo-
to de 1755, e que teve como padrinhos de 
Baptismo os então Reis de Portugal. Mas é 
do conhecimento geral que foi casada com 
o Rei Luís XVI e que ambos foram guilho-
tinados, durante a Revolução Francesa. 
Na altura em que a liturgia cristã recor-
da, em especial, os fiéis defuntos, vem a 
propósito, deste tempo e daquela infeliz 
rainha, recordar uma antiga tradição da 
Casa Real austríaca, a que Maria Anto-
nieta pertencia pelo seu nascimento.
Segundo os usos e costumes da corte dos 
Habsburgos, os membros desta família 
real eram, por regra, sepultados na cripta 
da igreja dos Capuchinhos, em Viena. Era 
da praxe que, quando o cortejo fúnebre 
chegava a esse templo, era preciso tocar 
à sua porta, que se encontrava fechada. A 
este toque, alguém respondia do seu inte-
rior: Quem é? A resposta era tanto mais 
longa quantos fossem os nomes e títulos 

do defunto, enquanto membro da família 
reinante no império austro-húngaro. Ante 
um tão impressionante desfile de honra-
rias, era de esperar que as portas se abris-
sem de par em par, mas tal não acontecia. 
Pelo contrário, do seu interior, ouvia-se a 
seguinte resposta: Não conheço! 
Batia-se de novo e, à mesma pergunta 
sobre a identidade do falecido, repetiam-
-se, mas de forma mais resumida, os tra-
tamentos nobiliárquicos inerentes à sua 
pessoa. A resposta mantinha-se inaltera-
da: Não conheço! 
Uma terceira vez se percutia à porta do 
templo e, lá de dentro, ressoava de novo 
uma voz que inquiria: Quem é? A resposta 
era, então, dada nos seguintes termos: Um 
pobre pecador! Só então a igreja acolhia 
o corpo sem vida do membro da família 
real a sepultar, na cripta onde repousam os 
seus egrégios antepassados.
A moral da história é evidente: a entrada 
na eternidade só se franqueia a quem se 
confessa pecador e, consciente da sua in-

digência pessoal, pede por misericórdia o 
que sabe não merecer por justiça. Na mor-
te, todos os seres humanos somos iguais, 
como iguais são também todos os fiéis 
à hora da partida para a eternidade, por 
muito alta ou baixa que tenha sido a sua 
condição eclesial ou social. Não em vão, 
na parábola do rico e do pobre Lázaro, é 
este que é acolhido no seio de Abraão, en-
quanto o opulento senhor da casa, junto à 
qual o mendigo jazia, é condenado às pe-
nas eternas do inferno. 
É razoável que, na celebração das exéquias 
cristãs, se procure consolar os fiéis em luto, 
mas sem cair no excesso de, como por ve-
zes acontece, ‘canonizar’ expeditamente o 
defunto, às vezes falseando a realidade da 
sua vida e vivência cristã. Dir-se-ia que, 
ao contrário da tradição austríaca, alguns 
fiéis defuntos entram na igreja, para o 
seu funeral, como simples pecadores, mas 
depois dela saem elevados aos mais altos 
píncaros da virtude e da santidade cristãs, 
não por obra e graça do Espírito Santo, 
mas do espírito mundano de quem con-
verteu a homilia num momento de fútil 
exaltação social. 
A Igreja não celebra a morte, mas a vida, 
à luz da paixão, morte e ressurreição de 

Nosso Senhor Jesus Cristo: um funeral, 
mais do que evocação do óbito, deve ser, 
na realidade, a celebração pascal do nas-
cimento dos fiéis para a vida eterna. Não 
se festeja o finado, mas Deus, que é Se-
nhor da vida. Por isso, estão também a 
mais, nessas celebrações, as homenagens 
fúnebres e outras intervenções que, por 
muito saudosas e justas que possam ser, 
destoam sempre no contexto de uma ce-
lebração sagrada.
Um santo sacerdote, canonizado em 2002, 
considerava-se a si próprio como um pe-
cador que ama Jesus Cristo. É o que todos 
os fiéis somos: pecadores que amam Nosso 
Senhor. Dessa caridade, maior ou menor, 
a Deus e ao próximo, depende também o 
destino eterno de cada qual porque, como 
dizia o místico, ao entardecer seremos jul-
gados no amor. 
Ao terminar a sua etapa terrena, os nossos 
irmãos defuntos não precisam dos nossos 
louvores, nem das nossas homenagens, 
nem das nossas lágrimas, nem flores, mas 
dos nossos sufrágios. Não lhes falte, pois, 
essa caridade, para que, quando estivermos 
na situação em que agora se encontram as 
benditas almas do Purgatório, tenhamos o 
consolo de quem reze por nós.

P. Gonçalo Portocarrero de Almada 

Por quem dobram os sinos?

Guilherme d’Oliveira Martins

Compreender que não estamos sós
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Presentes Solidários 2020 
Numa edição especial dedicada a apoiar comunidades afetadas pela atual pandemia de 
covid-19, os Presentes Solidários estão de volta e são “um gesto concreto de fraternidade e 
amizade social para com centenas de pessoas nos oito países lusófonos”, assinala a FEC - 
Fundação Fé e Cooperação. Até dia 6 de janeiro, em www.presentessolidarios.pt

Formação
‘Ferramentas Digitais’
com novas datas
A formação ‘Ferramentas Digitais’, que o 
Sector da Catequese de Lisboa está a pro-
mover e visa dinamizar as catequeses online, 
tem novas datas de realização e inscrições 
abertas. Assim, o 6.º turno vai decorrer nos 
fins-de-semana de 5 e 6 e 12 e 13 de dezem-
bro, sempre das 21h00 às 23h00, enquanto o 
7.º turno está marcado para o início do ano 
2021, nos dias 3 e 4 de janeiro (Domingo e 
segunda-feira, respetivamente) e no fim-de-
-semana de 9 e 10 de janeiro, nos mesmos 
horários (21h00 às 23h00). Recorde-se que 
este curso quer tornar mais sustentável a pre-
sença dos ambientes digitais na catequese.
Informações: 218810533 ou 
www.catequese.net

Comunidade Vida e Paz
Festa de Natal em modo
“simples e reduzido” 
Devido à pandemia de covid-19, a tradi-
cional Festa de Natal com as Pessoas na 
Situação de Sem-Abrigo, promovida pela 
Comunidade Vida e Paz, vai decorrer em 
moldes “muito mais simples e reduzido, 
como forma de assegurar o bem-estar e a 
saúde de todos os envolvidos”. “Este ano, 
iremos celebrar o Natal junto das pessoas 
que apoiamos diariamente, quer atra-
vés das equipas de rua, quer nos Centros 
Terapêuticos e de Inserção, através da dis-
ponibilização de alguns serviços e de alguns 
miminhos, como forma de minimizar o 
impacto da não realização da Festa”, lamen-
ta a instituição tutelada pelo Patriarcado de 
Lisboa, pedindo compreensão pela decisão.

IDFC
Conhecer a Laudato Si’,
em Benfica
‘O sonho de um mundo novo e de uma nova 
humanidade - Desafios e interpelações aos 
cristãos e às suas comunidades’ é o tema do 
curso presencial que o IDFC - Instituto 
Diocesano da Formação Crista, através da 
Escola de Leigos, vai promover na Paróquia 
de Nossa Senhora do Amparo de Benfica, 
no 5.º aniversário da encíclica Laudato Si’, 
do Papa Francisco. Com um contributo para 
despesas de 30 euros, esta formação vai ter 
como formador Juan Ambrósio e decorre 
em cinco sessões, às segundas-feiras, nos dias 
23 de novembro, 14 e 21 de dezembro e 11 e 
25 de janeiro de 2021, das 21h00 às 22h15.
Informações: 213558026 ou 
escola.leigos@patriarcado-lisboa.pt

Conselho Presbiteral
Reforçada a importância 
da sinodalidade
O Cardeal-Patriarca de Lisboa sublinhou, 
durante a reunião do Conselho Presbi-
teral, a “importância das instâncias de 
sinodalidade”. Num encontro que decor-
reu a 27 de outubro, na Igreja de Cristo 
Rei da Portela, D. Manuel Clemente 
reforçou o que escreveu na ‘Carta aos dio-
cesanos de Lisboa no começo do novo ano 
pastoral 2020-2021’. “O Senhor Patriarca 
sublinhou: a importância das instâncias de 
sinodalidade na redescoberta do sentido 
da comunidade cristã como sujeito cole-
tivo da liturgia, no respeito e valorização 
dos diversos ministérios; a dimensão socio 
caritativa e a necessidade de interligação 
dos organismos da pastoral social quer na 
análise da realidade quer na ação; o ano 
Laudato Si’ e a necessidade de sensibilizar 
as comunidades para o cuidado da cria-
ção; a necessidade de voltar à divulgação 
e estudos das Notas da CEP acerca da 
Ideologia de Género e Eutanásia”, revela 
um comunicado. 
No decorrer desta reunião, os Bispos Au-
xiliares de Lisboa D. Joaquim Mendes e  
D. Amério Aguiar fizerem um “breve pon-
to da situação dos trabalhos de preparação 
da JMJ Lisboa 2023”, acrescenta a nota.
O Conselho elegeu ainda os representan-
tes no Conselho Pastoral Diocesano – “Pe. 
Bartolomeu Teixeira da Mota (região Lis-
boa); Pe. Miguel Ribeiro (região Termo 
Ocidental); Pe. Rui Silva, (região Termo 
Oriental); Pe. Ivo Santos (região Oeste)” 
–, bem como a composição do seu novo 
secretariado permanente. “Foram eleitos 
para o secretariado permanente: coordena-
dor: Pe. José Manuel Pereira de Almeida; 
secretário: Cón. Nuno João Amador Sil-
vestre Carlos; vogais: Cón. José Miguel 
Barata Pereira, Pe. Tiago José de Quadros 
Esteves e Pe. Ricardo Filipe Oliveira Fi-
gueiredo”, informa o comunicado.

JMJ Lisboa 2023
Preparar com o ‘Click To
Pray’ e o ‘Passo a Rezar’
As plataformas digitais ‘Click To Pray’ e 
‘Passo a-Rezar’ propõem, a partir deste mês 
de novembro, um conjunto de propostas 
de oração mensais de preparação para Jor-
nada Mundial da Juventude ( JMJ) Lisboa 
2023. “Nos primeiros sábados de cada mês, 
o Passo-a-Rezar divulga uma oração que 
é também um convite dirigido a todos os 
jovens para participarem do espírito da JMJ 
e para se envolverem no caminho de prepa-
ração até 2023. A pensar nos jovens de todo 
o mundo, a equipa portuguesa do Click To 
Pray prepara ainda as propostas de oração 
da manhã e da tarde em todos os dias 23 de 
cada mês. Estas meditações são inspiradas 
nas reflexões e discursos do Papa Francisco 
aos jovens”, refere um comunicado.
Informações: www.lisboa2023.org/pt

O Cardeal-Patriarca de Lisboa presidiu à Missa das 
Universidades, convidando os estudantes do ensino 
superior a serem o “agora de Deus” e a valorizarem 
“lugares e rostos” que geram “encontro”.

Missa das Universidades

Valorizar os “lugares e os rostos” que
geram “oportunidades de encontro”

“O lema deste ano, ‘Levanta-te, és o ago-
ra de Deus’ seja também para a vossa vida 
no dia-a-dia. Que sejam o agora de Deus 
para colegas, professores e funcionários”, 
desejou D. Manuel Clemente, na celebra-
ção que decorreu na Igreja de São João de 
Deus, em Lisboa, no dia 5 de novembro, 
e foi transmitida pelo site do Patriarcado. 
Na homilia, o Cardeal-Patriarca convidou 
os estudantes universitários a valorizarem 
os “lugares e os rostos” que proporcionam 
oportunidades de encontro. “Estamos aqui 
porque Deus multiplica as oportunida-
des de encontro e é importante ficar com 
os lugares e os rostos onde isto continua 
a acontecer; cada um de nós, se continuar 
e crescer em Cristo, é um agora de Deus 
– uma oportunidade para se encontrarem 
com Deus e as suas vidas verdadeiramente 
se realizarem”, apontou. 
A concluir, D. Manuel Clemente desejou 
ainda que este ano letivo, apesar das limi-

tações devido à pandemia, seja “cheio de 
ocasiões para o encontro e que a alegria de 
Deus aconteça nas suas vidas”.
No final da celebração, o assistente da 
Pastoral Universitária de Lisboa, cónego 
Nuno Amador, agradeceu o acolhimen-
to na Igreja de São João de Deus, onde 
esta pastoral “passará a ter a sua casa”, e 
convidou os jovens a “sair para dentro ao 
encontro de Deus e a sair para fora, ao en-
contro dos outros”.
fotos por CeUC - Pastoral Universitária 
de Lisboa
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Como educar para a liberdade? Como 
educar na fé? Estão relacionadas? Estas 
foram algumas das perguntas que orien-
taram o primeiro webinar dedicado à 
‘Família e Educação’. ‘Educar para quê?’ 
foi o ponto de partida da iniciativa que 
começou no passado dia 5 de novembro. 
Não houve respostas “milagrosas”, porque 
cada criança e cada pai ou educador são 
“realidades únicas”, mas como ponto de 
partida foi deixada uma certeza: “Os pais 
são competentes para educar os filhos, 
não porque sejam os mais especialistas 
em técnicas de educação, mas porque são 
quem mais os ama”, começou por refe-
rir o casal diretor da Pastoral Familiar do 
Patriarcado de Lisboa, Regiani e Tiago 
Líbano Monteiro. “A base da educação 
é o amor partilhado, a vida entregue ao 
serviço da Vida. Queremos ajudar os pais 
a assumirem, sem medo, o seu grande pa-
pel de educadores, conscientes das suas 
limitações, mas certos de que o seu amor 
fundado em Cristo tudo pode naqueles 
que lhe abrem o seu coração com sim-
plicidade e humildade. E isto aplica-se 
também a todos os educadores”, afirma-
ram estes responsáveis, desejando que 
esta iniciativa contribua para o cami-
nho sugerido para este ano pastoral, so-

bre Família e Educação, e que “sirva de 
base” para a Jornada Diocesana da Pas-
toral da Família, em fevereiro de 2021, e 
para a Festa da Família, prevista para 30 
de maio. Fica também o “sonho” de, com 
os frutos deste ano pastoral, “conseguir 
montar uma ‘escola de pais’, que possa, 
nos próximos anos, estar disponível para 
todas as famílias”, revelou Regiani, na 
abertura do primeiro webinar que con-
tou com mais de 800 inscrições, de 15 
dioceses portuguesas.

O “ideal cristão”
Na sua intervenção, o Cardeal-Patriarca 
de Lisboa afirmou que existem “desa-
fios muito grandes” na sociedade no que 
se refere ao “projeto matrimonial cristão, 
quer o que diz respeito à constituição da 
família, quer o que diz respeito à educa-
ção – ou seja, a transmissão de convic-
ções, de cultura, de modos de viver”. O 
projeto matrimonial cristão, ou “o ideal 
cristão – como chama o Papa Francisco”, 
“sempre” teve desafios desde que “Jesus 
Cristo o apresentou”; mas, hoje, “por tan-
tas contradições que são próprias da cul-
tura ou da mentalidade contemporânea, 
ele precisa muito de ser reforçado”, subli-
nhou D. Manuel Clemente, enaltecendo 

o papel insubstituível das gerações de fa-
mílias que, “geração após geração”, “têm 
mantido esse mesmo ideal”. “Daí que a 
Pastoral Familiar – que é, sobretudo, a 
conjugação de esforços, de presença, de 
muitos casais e de famílias que vivem este 
ideal que Cristo lhes propôs – é a melhor 
maneira de responder a tantas perguntas 
que se põem, a tantos desafios que se co-
locam, a tantas dificuldades que é preciso 
ultrapassar”, afirmou. 
O Cardeal-Patriarca alertou ainda para 
o facto de, hoje em dia, “muito do que 
à educação diz respeito” se passar “fora 
do ambiente familiar”. Por isso, segundo 
D. Manuel Clemente, neste contexto, “é 
necessário” que os casais cristãos, os pais 
cristãos, e os educadores “se reforcem mu-
tuamente neste mesmo ideal para apre-
sentarem de uma maneira convincente e, 
antes de mais pelo seu exemplo – porque 
não há nada de mais convincente do que 
o seu exemplo – o que é a felicidade, a 
possibilidade, a conveniência deste proje-
to matrimonial cristão e da transmissão 
educativa deste ideal, de pais para filhos e 
de geração em geração”, apelou.

A história de António
O orador deste primeiro webinar foi o 

assistente da Pastoral Familiar do Pa-
triarcado de Lisboa, padre Duarte da 
Cunha. Na sua intervenção, que decor-
reu antes da ‘mesa redonda’ (ver caixa), o 
sacerdote pretendeu partilhar, a partir de 
dois textos, a história de um adolescen-
te e “algumas pistas” sobre o tema deste 
ciclo de webinars, ‘Família e Educação’, 
sem pretender ser “um conjunto de recei-
tas, até porque as realidades são tão dife-
rentes umas das outras e as pessoas são 
todas únicas, quer os pais, quer os filhos”, 
sublinhou.
‘António’ é o adolescente protagonista 
da história contada pelo padre Duar-
te da Cunha. Acabado de fazer 16 anos, 
este adolescente revela um interesse por 
perceber “um bocadinho mais” do que 
se passa no “mundo dos grandes”. Liga-
do às redes sociais, mas com interesse em 
conteúdos informativos, António reco-
nhece que não sabe tudo. “Afinal, como 
se podem conhecer bem as coisas que 
acontecem?”, questionou ele. O “amor 
à verdade” fê-lo procurar “estudar mais” 
e lembrou-se do que o seu professor de 
Filosofia disse sobre Santo Agostinho, 
no seu livro ‘Confissões’. Ele, “só quando 
descobriu Deus e percebeu que a verdade 
não é um sonho, é real, é que percebeu o 
que é a felicidade”. Lembrou-se também 
das conversas que tinha com o seu pai 
e que o inspiravam nesta busca. “O que 
mais mexia com o António era ver que 
o pai estava também ele sempre à pro-
cura da verdade”, contou o padre Duarte 
da Cunha.
Aos 16 anos, os pedidos para sair à noi-
te ou aos fins-de-semana com os amigos 
eram, muitas vezes, recusados. O ‘não’ era 
sempre contestado e o argumento de que 
os outros pais não tinham a mesma res-
posta criava, na mãe, o “medo de estar a 
exagerar” e, ao mesmo tempo, a convicção 
de que “é preciso ajudar o filho a dosear 
as coisas que faz”. “O que dava mesmo 
segurança à mãe era o facto de ter estas 
coisas conversadas com o marido” e “an-
tes de fazer ou de decidir fazer alguma 

É “NECESSÁRIO” APRESENTAR, “PELO EXEMPLO”,
O PROJETO MATRIMONIAL CRISTÃO 
No primeiro de um ciclo de quatro webinars, dedicados à ‘Família e Educação’, o Cardeal-Patriarca 
de Lisboa alertou os casais e educadores cristãos para a necessidade de apresentarem, “de uma 
maneira convincente”, o projeto matrimonial cristão. Na iniciativa organizada pela Pastoral 
Familiar do Patriarcado de Lisboa, ficaram testemunhos e algumas pistas para os desafios  
que se colocam, hoje, à educação dos filhos.
texto por Filipe Teixeira

Pastoral Familiar de Lisboa organiza webinars sobre ‘Família e Educação’

  
  Tiago e Regiani Líbano Monteiro, diretores 

da Pastoral Familiar de Lisboa D. Manuel Clemente, Cardeal-Patriarca de Lisboa
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coisa” terem pensado e discutido “entre 
eles”, acrescenta. Para os pais de Antó-
nio, esta era a melhor maneira de poder 
falar de uma “autêntica liberdade”, mes-
mo quando “as coisas eram complicadas”. 
“Agindo deste modo, eles sentiam-se li-
vres e não desorientados. Era isso que 
queriam para os filhos: que fossem livres 
no sentido mais verdadeiro”. E o exemplo 
dos pais era essencial. “Os filhos perce-
biam o que os pais diziam porque viam 
que os pais estavam sempre empenhados 
em viver tudo com sentido”, partilhou o 
assistente da Pastoral Familiar de Lisboa.

Amar
A Marta “não saía da cabeça” de Antó-
nio. Aos 16 anos, a paixão pela rapariga 
despertou olhares, mas não só. Como 
viver da melhor maneira uma “maturi-
dade afetiva”? Empurrado por conver-
sas com os amigos, o adolescente “às ve-
zes até tinha pensamentos menos puros, 
mas: ‘que fazer se as conversas dos amigos 
iam muitas vezes dar ali e ele acabava por 
imaginar coisas?’ A internet também não 
ajuda – até desajuda – porque faz os rapa-
zes imaginarem coisas irreais e desejarem 
as raparigas só para terem prazer”, assi-
nalou. Mas António gostava dela “quase 
como se fosse algo transcendente”. “Por 
isso, ficava com peso na consciência cada 
vez que tinha um mau pensamento e até 
se confessava disso”, conta. Decidido, um 
dia falou “em abstrato” desta história ao 
pai, que lhe respondeu: “Amar é querer 
o bem de uma pessoa, aliás deveria ser 
querer não um bem qualquer, mas o Bem 
maior. Se gostas mesmo de uma pessoa, 
é porque também gostas do destino dela 
e queres que ela o alcance. Podes gostar 
da companhia dela e ter prazer quando a 
abraças, mas o teste é quando tiveres de 
fazer, mesmo que isso te seja difícil, algo 
de verdadeiramente bom pela tua namo-
rada”. As palavras ecoaram em António e 
Marta “reparou na mudança” e “gostou”. 
“Habituada a rezar”, Marta sabia que “a 
certa altura é preciso pensar na vocação 
e que o amor por um rapaz não pode ser 
visto fora dessa perspetiva”.

O “compromisso social” também fez 
parte das interrogações de António. Jun-
tamente com a sua namorada, concluiu 
que, frente à questão da Eutanásia, era 
preciso “fazer alguma coisa”. “Tinham 
uma palavra a dizer e não podiam pensar 
que a política ou os temas da sociedade 
eram para os outros”. Era também ne-
cessário “descobrir onde e como aprender 
coisas justas para não serem enganados e 
poderem fazer alguma coisa certa”. “Ele 
tinha herdado do pai aquela preocupa-
ção de não ser enganado”, contou o padre 
Duarte da Cunha. Para além do objetivo 
político, um desafio para visitar um hos-
pital pediátrico, onde existem crianças 
sozinhas, levou António a ver o problema 
a complicar-se, mas a tornar-se “mais in-
teressante”. A sua colega Maria fê-lo ver 
que “a política até podia começar por fa-
zer alguma coisa, por exemplo, pelos mais 
pequeninos que ninguém visita”.
Ao jantar, António estava “entusiasma-
do” com o caminho feito. A iniciativa que 
nasceu “entre os amigos” foi partilhada 
com a família. “O pai e a mãe não escon-
deram a alegria” e “também eles tinham a 
sensação de que era preciso fazer alguma 
coisa”. Lembraram-se do desafio feito 
pela “tia Gui”: irem a uma reunião sobre 
a Eutanásia. O pai de António lembrou, 
“quase solenemente”, que “tudo o que se 
pode fazer para ajudar é bom, mas im-
portante mesmo é tomar consciência de 
que não estamos neste mundo por acaso 
e falou da importância da fé, da oração e 
da santidade”. Ao apresentarem “Deus na 
vida” dos dois, os pais de António deram 
a entender aos filhos que “Jesus Cristo era 
mesmo importante” para eles. “Ele fez ver 
que a vida não pode ser um conjunto de 
caixas separadas, e que só quando todos 
os aspetos da vida estão unidos através 
da relação com Deus ela é mesmo Vida”, 
e mesmo perante o desânimo da irmã de 
António, sobre o seu futuro, os pais guar-
dam duas certezas: “Cada um é como cada 
qual” e “eles sabem que podem contar con-
nosco”, concluiu o orador deste primeiro 
webinar organizado pela Pastoral Familiar 
do Patriarcado de Lisboa.

“RELAÇÃO AFETIVA FORTE” E “EXEMPLO” SÃO 
ESSENCIAIS PARA A EDUCAÇÃO DOS FILHOS

SESSÕES PROSSEGUEM NAS PRÓXIMAS SEMANAS

Na ‘mesa redonda’, moderada pela jornalista Laurinda Alves, participaram os casais 
Marta e Mário Dias, com cinco filhos, da paróquia da Brandoa e membros do Caminho 
Neocatecumenal, e Maria e Luís Goes, que têm sete filhos e pertencentes ao movi-
mento de Schoenstatt. Num formato que permitiu algumas perguntas das centenas de 
inscritos, foram partilhados alguns dos desafios na educação dos filhos. Sobre “educar 
para a liberdade”, os casais convergiram na ideia de que a imposição de regras, por si 
só, não é o caminho. “Sempre lutámos para criar com eles uma relação afetiva forte, 
capaz de ter vínculos verdadeiros” e “é importante deixá-los correr o risco e deixá-los 
tomar decisões”, afirmou o casal Maria e Luís Goes. No que diz respeito à educação na 
fé, este casal defende que é essencial conduzir os filhos para “trazerem Deus à vida do 
dia-a-dia” e responsabilizá-los pelas decisões tomadas, “com confiança”.
Para o casal Marta e Mário, a educação também nasce com o “exemplo” dos pais, ao 
torná-los “participantes” de todo o processo, afirmaram. Para este casal da paróquia 
da Brandoa, apesar de todas as contrariedades, a educação na fé faz-se também com 
a oração diária do ‘Shemá’ e das Laudes, em família, ao Domingo. Nos momentos di-
fíceis, estas também podem ser vividas como ocasiões para “pedir perdão” aos filhos, 
partilhou o casal Dias.

O ciclo de webinars sobre ‘Família e Educação’, do Setor da Pastoral da Família 
do Patriarcado de Lisboa, prosseguiu no dia 12 de novembro, e vai também de-
correr a 3 e 10 de dezembro, sempre a partir das 21h30. Dirigida a pais, filhos e 
educadores, esta iniciativa é composta pelo Módulo 1, sobre ‘Pais e Filhos’, que 
decorreu nos dias 5 e 12 de novembro, com ‘Educar para quê?’ e ‘Serão os pais 
competentes para educar?’, e o Módulo 2, ‘Pais e Escola’, a 3 e 10 de dezembro, 
sobre ‘O valor dos adultos para as crianças e jovens’ e ‘Liberdade de Educação’. 
Em cada webinar, além da palestra haverá uma mesa redonda.
Pode acompanhar a transmissão através das páginas Facebook e YouTube do 
Patriarcado de Lisboa e da Pastoral Familiar de Lisboa.
Mais informação em http://familia.patriarcado-lisboa.pt

  
Padre Duarte da Cunha, assistente da Pastoral Familiar de Lisboa

  

  Marta e Mário Dias

Laurinda Alves, jornalista  Maria e Luís Goes
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08/ Juventude Serviço da Juventude na internet
www.juventude.patriarcado-lisboa.pt

www.facebook.com/juventudelisboa

Foi nos meus primeiros anos de catequese 
que aprendi que Jesus é meu amigo e que 
gosta de mim, e hoje tenho em crer que 
essa é provavelmente a informação mais 
prática e simples para começar a dar tempo 
a Cristo nos nossos dias. Tal como com um 
encontro com um amigo com quem vamos 
beber uma cerveja para conversar sobre o 
que se passa nas nossas vidas, e para isso 
marcamos um local e uma hora, com Jesus, 
também, não será muito diferente. 
Penso que uma das melhores formas de dar 
tempo a Deus é através da oração, e uma 
das coisas que mais gosto dos Evangelhos 
é como a partir deles podemos conhecer a 
vida orante de Jesus, como a oração é um 
momento de profunda intimidade entre 
Pai e Filho, podendo eu imitar isso na mi-
nha vida. Como sabemos, a vida de Jesus na 
terra era muito cheia, pautada de milhares 
de passos e encontros com diversas pessoas 
e, mesmo assim, é nítida a Sua necessidade 
de orar, de se recolher, de estar com o Pai, e 
considero que isso ainda nos interpela hoje, 
mesmo 2000 mil anos depois.  
Numa altura em que se vive numa cons-
tante azáfama, onde vamos preenchendo os 
dias desde a manhã até à noite com ativi-
dades, e onde muitas vezes não há tempo 
para Jesus nas nossas agendas, facilmente 
descentramos a nossa vida de Cristo, e essa 
é uma experiência que vou fazendo algu-
mas vezes na minha vida, e percebo que, 
também, é comum nos meus pares.
Não havendo tempo para Jesus nas nossas 
rotinas, dificilmente Ele se faria presente, 
contudo, e mesmo nessa correria dos dias, 
vou percebendo que Cristo quer sempre 
caminhar ao meu lado, quer fazer-se pre-
sente na minha rotina, e chama-me a per-
manecer com Ele, e a aprofundar cada vez 
mais a nossa amizade. E faz isto, mesmo 

O testemunho de um jovem de Linda-a-Velha

Amizade com Cristo
quando estou mais longe, ultrapassando-
-me com a Sua criatividade, e chamando-
-me para a Sua amizade. Poderei ignora-
-Lo, é certo, porém, procurar dar tempo 
a Cristo na minha rotina, e procurar mo-
mentos exclusivos para Ele, numa atitude 
de “Eis-me aqui, Senhor! Faço esta pausa 
no meu dia para estar conTigo” torna-se 
uma experiência que me leva a centrar-me 
em Deus e a procurar a Sua vontade, e isso 
transborda para todas as dimensões da mi-
nha vida de uma forma muito positiva.
Para além do tempo de oração pessoal, 
que é muito importante para mim, e pen-
so que deve ser um momento a que so-
mos fiéis, considero, ainda, essencial uma 
aproximação aos sacramentos da Eucaris-
tia e da Reconciliação com regularidade, 
procurando cada vez mais ter a Eucaristia 
como centro da minha vida, tendo presen-

te que essa é a forma mais perfeita de estar 
em união com Cristo e com Igreja.
Antes de terminar, e não menos impor-
tantes, considero ainda falar dos amigos, 
que são uma presença muito grande de 
Deus na minha vida, porque me condu-
zem a Ele. E, tal como somos chamados a 
cuidar da nossa amizade com Cristo, tam-
bém, Ele me chama a cuidar dos nossos 
amigos, e a encontrar-me com eles.
Por fim, agradeço ao Serviço da Juventu-
de este convite, e deixo-vos com o ponto 
155 da ‘Cristo Vive’, que penso que sinte-
tiza bem o que é isto de viver em Amizade 
com Cristo, e terminará melhor, do que eu 
poderia alguma vez acabar. 
Com o amigo, conversamos, partilhamos 
as coisas mais secretas. Com Jesus, também 
conversamos. A oração é um desafio e uma 
aventura. E que aventura! Permite que O 

O caminho para a JMJ Lisboa 2023 já começou! Seja com dinâmicas em grupos de jovens, posts nas redes sociais ou com alguma tarefa mais 
concreta que nos venha sendo confiada, este é um caminho que já se vai vivendo um pouco por todo o país.
Olhando ao muito que há a preparar, o mais importante será sempre o coração de cada um de nós.
O coração de Maria levou-a a partir apressadamente ao encontro de Isabel. O nosso é chamado a acolher jovens de todo o mundo! E é exata-
mente para nos ajudar a marcar o passo neste nosso grande caminho até 2023 que arrancará uma nova proposta a acontecer todos os dias 23! 
Tendo como centro a Igreja do Parque das Nações, e respeitando todas as limitações necessárias, esta será uma proposta que procura mobilizar 
e lembrar aos jovens da diocese da Jornada que terá lugar em Lisboa no ano de 2023. 
Os dias 23 nunca serão iguais uns aos outros, e procurarão sempre abranger diferentes áreas, traduzindo-se isso em orações, concertos, con-
versas, jogos, teatros, entre outros.
Será sempre um momento do mês a apontar para a JMJ 2023, que dará ritmo a esta caminhada.

OS DIAS 23!

conheçamos cada vez melhor, entremos no seu 
mistério e cresçamos numa união cada vez 
mais forte. A oração permite-nos contar-Lhe 
tudo o que nos acontece e permanecer confian-
tes nos seus braços e, ao mesmo tempo, propor-
ciona-nos momentos de preciosa intimidade e 
afeto, onde Jesus derrama a sua própria vida 
em nós. Rezando, «abrimos o jogo» a Ele, da-
mos-Lhe lugar «para que Ele possa agir, possa 
entrar e possa vencer».
Se ainda não o fizeste hoje, aconselho-te 
a marcar um encontro com o Senhor, es-
colhe uma hora e um local, dá-Lhe do teu 
tempo, fala-Lhe da tua vida e oferece-Lhe 
do teu silêncio para O escutares… tenho 
a certeza que valerá a pena esse encontro 
com o Amigo fiel!

texto por Rodrigo Figueiredo, 
paróquia de Linda-a-Velha
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Jornalista da Rádio Renascença, 
à conversa com Diogo Paiva Brandão

1. O Papa Francisco garantiu que “quem 
reza não perde tempo” e terminou com 
uma referência ao documento sobre o caso 
McCarrick, o ex-cardeal e Arcebispo de 
Washington, responsável por abusos se-
xuais e reduzido ao estado laical em 2019. 
“Foi publicado ontem [terça-feira] o rela-
tório sobre o doloroso caso do ex-cardeal 
Theodore McCarrick”, disse o Papa no 
final da catequese da audiência-geral de 
quarta-feira, 11 de novembro, transmitida 
a partir da biblioteca do Palácio Apos-
tólico. “Renovo a minha proximidade às 
vítimas de todos os abusos e o empenho 
da Igreja em erradicar este mal”, concluiu, 
com uma breve pausa de silêncio.
O relatório revela que antes da criação 
cardinalícia do arcebispo McCarrick, em 
2000, houve denúncias de abusos sexuais 
contra o responsável católico que terão 
sido consideradas infundadas pelo Papa 
de então, João Paulo II. Ao longo de mais 
400 páginas são apresentados documentos 
e testemunhos, naquele que é o primeiro 
texto do género a ser publicado pelo Vati-
cano sobre a gestão de um caso de abuso 
de menores.
Na reflexão da catequese, o Santo Padre 
considerou importante rezar sempre, “mes-
mo quando temos a impressão de estar a 
perder tempo, porque Deus tarda a respon-
der”, mas, à semelhança do que aconteceu 
com tantos santos e santas, “ainda que o Céu 
nos pareça surdo e mudo, continuemos a 
rezar, porque, mesmo na noite da fé, nunca 
estamos sozinhos”. Francisco garante que 
“Deus é mais paciente do que nós, e quem 
bate à porta do seu coração com fé e perse-
verança não fica desiludido, pois o nosso Pai 
sabe bem do que precisamos”. Para isso, é 

preciso “uma disposição corajosa para invo-
car Deus… até para ‘discutir’ com Ele, sem 
se resignar ao mal e à injustiça”. Segundo o 
Papa, nunca se deve desanimar, porque “nas 
noites de fé, quem reza nunca está sozinho”. 
“Se não rezamos, não teremos força para 
avançar na vida. A oração é como o oxigé-
nio da vida. É atrair para nós a presença do 
Espírito Santo, que nos faz sempre avançar”, 
indicou, na audiência-geral à porta fechada e 
com transmissão online.

2. O Papa Francisco encontrou-se, no 
Vaticano, com o missionário italiano Pier-
luigi Maccalli, um mês depois da liberta-
ção do sacerdote católico no Mali, após 
dois anos de rapto. “Fiquei emocionado, 
especialmente por contar ao Papa tudo o 
que eu passei e por confiar à sua oração, es-
pecialmente, as comunidades às quais me 
dedicava e que agora estão sem uma pre-
sença missionária e um padre há mais de 
dois anos”, referiu o membro da Socieda-
de de Missões Africanas, em declarações 
ao Vatican News. O sacerdote mostrou-se 
ainda emocionado por um gesto do Papa, 
na despedida, quando Francisco decidiu 
beijar-lhe as mãos.
No Dia Mundial das Missões, a 18 de 
outubro, perante milhares de peregrinos 
reunidos na Praça de São Pedro, o Papa 
manifestou publicamente a sua gratidão 
pela libertação do padre Maccalli, depois 
de mais de dois anos em cativeiro às mãos 
de um grupo jihadista.

3. Não basta “a lâmpada da fé, mas é 
necessário também o óleo da caridade e 
das boas obras”, referiu o Papa, durante o 
Angelus do passado Domingo, 8 de no-

vembro. Ao refletir sobre o Evangelho, 
Francisco alertou para a distração em que 
muitos vivem, “absolutizando o presente, 
como se não houvesse vida eterna”, pois “se 
nos deixarmos guiar por aquilo que parece 
mais atraente, pela busca dos nossos inte-
resses, a nossa vida se torna estéril”, disse o 
Santo Padre. “Devemos viver o hoje, mas 
o hoje que vai em direção ao amanhã, em 
direção àquele encontro, o hoje repleto de 
esperança”, salientou.
No final do Angelus, o Papa solidarizou-
-se com o sofrimento das populações da 
América Central, devastadas pela passa-
gem de um furacão, mostrando-se preocu-
pado com a situação na Etiópia, pedindo 
“que se rejeite a tentação de um confronto 
armado” e convidando todos “à oração e ao 
respeito fraterno, ao diálogo e à recompo-
sição pacífica das discórdias”.
O Santo Padre também quis assinalar o 
fórum para o diálogo político líbio, que 
naquele dia tinha tido início na capital 
da Tunísia. “Espero vivamente que, neste 
momento tão delicado, se encontre uma 
solução para o longo sofrimento do povo 
líbio. E que o recente acordo para um 
cessar-fogo permanente seja respeitado e 
concretizado. Rezemos pelos delegados 
do fórum, pela paz e pela estabilidade na 
Líbia”, pediu.

4. “A vida dum servidor do Evangelho é 
animada pelo desejo de agradar ao Senhor 
em tudo: este é o critério de cada uma das 
suas opções, de cada passo que tem de dar”, 
observou o Papa, na homilia da Missa em 
sufrágio dos cardeais e bispos falecidos no 
último ano. Na Basílica de São Pedro, no 
passado dia 5 de novembro, o Santo Padre 

falou na ressurreição. “Hoje, a revelação de 
Jesus interpela a todos nós: somos chama-
dos a crer na ressurreição, não como numa 
espécie de miragem que surge ao longe no 
horizonte, mas como um acontecimento 
presente, que misteriosamente já nos toca 
agora. Contudo, esta fé na ressurreição 
não ignora nem dissimula a desolação que 
sentimos, humanamente, perante a mor-
te”, observou.
Segundo o Papa, “diante do enigma da 
morte, o fiel deve converter-se continua-
mente”. “Diariamente, somos chamados a 
ir mais além da imagem que, instintiva-
mente, temos da morte como aniquilação 
total duma pessoa; transcender a apa-
rência visível, os pensamentos prefixados 
e óbvios, as opiniões comuns, para nos 
confiarmos inteiramente ao Senhor que 
declara: «Eu sou a Ressurreição e a Vida. 
Quem crê em mim, mesmo que tenha 
morrido, viverá. E todo aquele que vive e 
crê em mim não morrerá para sempre»”, 
apontou. Para Francisco, “estas palavras, 
acolhidas com fé, fazem com que a oração 
pelos nossos irmãos falecidos seja verda-
deiramente cristã”.

5. Neste mês, o Papa Francisco cha-
ma a atenção para a mudança que está a 
acontecer devido aos avanços da inteli-
gência artificial. Para o Santo Padre, este 
progresso deve estar sempre “ao serviço do 
ser humano”, respeitando a sua dignidade 
e zelando pela Criação. Na edição de no-
vembro de ‘O Vídeo do Papa’, Francisco 
sustenta que o avanço tecnológico, como 
o da robótica, “pode tornar possível um 
mundo melhor se estiver vinculado ao 
bem comum”.

1. 2. 5.

3.

4. 

O Papa Francisco reafirmou o empenho da Igreja em erradicar os abusos e assegurou que “quem reza não perde tempo”.  
Na semana em que se encontrou com um missionário que tinha sido sequestrado no Mali, o Papa pediu paz para a Líbia  
e Etiópia, rezou pelos cardeais e bispos falecidos e defendeu a inteligência artificial ao serviço do ser humano.

“A oração é como o oxigénio da vida”
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Anjos da guarda
Os tempos em que as irmãs foram refu-
giadas entre refugiados em Erbil vão ficar 
para sempre impressos nas suas memó-
rias. Foram anos de tormento, mas as ir-
mãs nunca tiveram descanso. À sua volta 
estavam centenas e centenas de pessoas, 
famílias destroçadas, homens e mulheres 
completamente perdidos. As irmãs trans-
formaram-se, naqueles dias cinzentos de 
2014, em verdadeiros anjos da guarda. 
“Em 2014, assim que chegámos a Er-
bil, recorda a Irmã Luma, começámos a 
distribuir alimentos, leite e fraldas.” Era 
preciso atender todos e cada um daque-
les refugiados. Era preciso estar à altura 
do drama que se estava a viver por ali. Os 
jihadistas expulsaram as irmãs do conven-
to em Teleskuf. E elas responderam crian-
do vários conventos em Erbil… Esses 
conventos improvisados tornaram-se no 

sinal do afecto da Igreja perante todos os 
desalojados que ali desaguavam depois de 
terem sido expulsos de suas casas, das suas 
aldeias, dos lugares onde sempre viveram. 

Já falta pouco…
Os “Conventos de Emergência”, como fi-
caram conhecidos, são um verdadeiro mo-
numento à solidariedade que se improvisou 
às vezes quase do nada naqueles meses de 
sobressalto. Chegavam migalhas de aju-
da dos quatro cantos do mundo que ali se 
transformavam em pão e vida. No desterro 
em que se encontravam os cristãos fugidos 
da Planície de Nínive, as irmãs domini-
canas foram, na sua infinita bondade, um 
sinal do Céu de que o mal não triunfará. 
“Em 2015, logo que os deslocados foram 
colocados em alojamentos mais permanen-
tes, abrimos duas escolas, uma em Ankawa, 
situada no norte de Erbil, outra em Dohuk. 

É assim em Batnaya. Vai ser assim em to-
dos os lugares, aldeias e vilas. A Fundação 
AIS está profundamente empenhada no 
apoio às famílias cristãs e a todas as co-
munidades religiosas para que o regresso 
a casa no Iraque aconteça o mais rapida-
mente possível. Para que isso se torne reali-
dade, é preciso recuperar as casas, assegurar 
infraestruturas, água, luz, canalizações… 
é preciso reorganizar toda a vida local. É 
necessário também garantir salas de aulas 
para as crianças. Nenhuma família aceitará 
regressar se os seus filhos não tiverem uma 
escola à sua espera. Essa é uma missão que 
as Irmãs Dominicanas levam muito a sé-
rio. Em Batnaya, estas religiosas trabalham 
para a abertura do jardim-de-infância, uma 
das infraestruturas que a Igreja está a pro-
videnciar com o apoio da Fundação AIS. 
Além do jardim-de-infância, já existe ali 
um posto ambulatório para cuidados de 
saúde. O abastecimento de água e electrici-
dade já está também assegurado. Faltam as 
crianças. Falta pouco para se escutar a agi-
tação alegre das vozes dos mais pequenos, 
sinal de que a normalidade está de regresso 
a Batnaya, onde os católicos caldeus vivem 
há cerca de três séculos.
 
O dia da partida
Mas a Planície de Nínive é uma vasta re-
gião e as Irmãs Dominicanas sonham com 
o dia em que regressarão a todos os luga-
res onde já estiveram, a todos os conven-
tos, a todas as casas. É um sonho que cres-
ce de dia para dia. Luma Khuder e Nazek 
Matty, Irmãs Dominicanas de Santa Ca-
tarina de Sena, assim como mais 68 reli-
giosas, não tiveram alternativa quando, no 
Verão de 2014, a região foi tomada de as-
salto pelos homens de negro. Tiveram de 
fugir. Tiveram de abandonar o convento 
em Teleskuf. Fizeram-se à estrada. Quan-
do olharam pela última vez para o con-
vento de Nossa Senhora do Rosário não 
conseguiram esconder as lágrimas. Esta-
vam a partir. Mas hoje, é com uma ale-
gria indisfarçada que falam já no regresso 
a casa depois de terem vivido como refu-
giadas em Erbil.

Há 600 crianças na escola de Erbil, com 
idades compreendidas entre os 6 e os 13 
anos. Também abrimos um infantário que 
recebe 392 crianças. Esses centros são fi-
nanciados pela Fundação AIS”, recorda a 
Irmã Luma. Agora, estas mulheres que de-
cidiram entregar as suas vidas a Deus estão 
prontas para regressar a casa. A Fundação 
AIS está envolvida nesse projecto extraor-
dinário de levar os Cristãos de volta para 
a Planície de Nínive. Com a solidarieda-
de dos benfeitores da AIS em Portugal e 
em todo o mundo, já falta pouco para esse 
dia acontecer. Será o regresso ao futuro dos 
Cristãos às terras bíblicas…

texto por Paulo Aido,
Fundação Ajuda à Igreja que Sofre

Fundação AIS lança campanha para apoiar as Irmãs Dominicanas no Iraque

Regresso ao futuro
Na Planície de Nínive, no Iraque, vivem-se dias entre a angústia de um passado trágico e a euforia de um 
tempo novo sem lágrimas nem sofrimento. Nessas terras bíblicas, os Cristãos assistiram em 2014 à ocupação 
das suas casas e propriedades pelos jihadistas do Daesh. Tiveram de fugir. Foi há seis anos. Parece uma 
eternidade. Agora, após a derrota militar dos terroristas, chegou a hora do regresso. Do regresso a casa.

www.fundacao-ais.pt | 217 544 000

  

      

  
Muito obrigado aos benfeitores da Fundação AIS em Portugal e em todo o mundo.

Crianças, num dos "Conventos 
de Emergência" em Ankawa.

É preciso um jardim-de-
-infância em Batnaya.

As Irmãs Luma Khuder 
e Nazek Matty

As Irmãs Dominicanas de Santa Catarina
de Sena podem continuar a sua missão.
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A Avó conta a Bíblia
‘A Avó conta a Bíblia - A Vida de Je-
sus’ é o mais recente livro de Thereza 
Ameal. “Num ambiente descontraído, 
familiar e ternurento, a Avó, a Leonor 
e o Migas vão dialogando e descobrin-
do juntos o mistério da vida de Jesus. 
Recuperando a tradição da ‘avó’ conta-
dora de histórias, Thereza Ameal ofe-
rece às crianças o herói mais extraordi-
nário que poderiam imaginar; e dá aos 
educadores a oportunidade de falarem 
de Jesus ao jeito das crianças e de se 
deixarem envolver pelas histórias que 
contam. Totalmente ilustrada e plena 
de originalidade, ‘A Avó conta a Bíblia’ 
é uma obra capaz de alimentar tardes 
de descobertas e noites de encanto”, sa-
lienta a sinopse da obra publicada pela 
Editorial Frente e Verso.
Informações: 
http://livraria.apostoladodaoracao.pt

SUGESTÃO 
CULTURAL À PROCURA DA PALAVRA

DOMINGO XXXIII COMUM
“Porque foste fiel em coisas pequenas, 
confiar-te-ei as grandes.”
Mt 25, 23

Quem vence o medo? pelo P. Vítor Gonçalves

SIGLAS | CAC - Manuel Luís, Cânticos da Assembleia Cristã, Secretariado Nacional de Liturgia | 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. s 
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Apreciamos o talento de artistas e génios, 
pessoas que parecem estar num nível su-
perior aos comuns dos mortais, vindos 
até, quem sabe, de outra galáxia. Mas é 
fácil esquecer o trabalho, a persistência 
e tenacidade de quem não desiste de 
melhorar. Porque não dá nas vistas, não 
se gosta de aprender com os erros, não 
brilha o esforço que nem sempre leva ao 
sucesso. Ainda no rescaldo das eleições 
norte-americanas, leio uma citação de 
Calvin Coolidge, o 30º presidente dos 
Estados Unidos da América: “Nada no 
mundo substitui a persistência. O talento 
não o pode fazer, nada é mais comum do 
que homens falhados com talento. O gé-
nio também não; génios que não foram 
reconhecidos são quase um provérbio. 
A formação também não; o mundo está 
repleto de diplomados fracassados. A 
persistência e determinação por si só são 
omnipotentes.” 
Caminhamos para o final do ano litúrgico 
num apelo à persistência em não descurar 
o combate à pandemia do Covid-19. São-

-nos exigidos sacrifícios vários, confina-
mentos e limitação de circulação, redução 
de contactos físicos e hábitos sanitários, 
também na vida eclesial (e seria estranho 
pensar o contrário). Se valorizamos a vida 
uns dos outros em tempo de “normali-
dade”(?) não é mais importante ainda 
lutar por ela na adversidade? É preciso 
determinação para usar todos os talentos 
ao serviço da saúde, da justiça social, do 
compromisso ético sustentável, da eco-
nomia ao serviço das pessoas, da fraterni-
dade que supera os contrastes, da escolha 
do bem comum. Ou o medo levar-nos-á a 
enterrar os talentos que nos foram con-
fiados? 
A parábola dos talentos não fala simples-
mente das capacidades de cada pessoa, 
ou dos dons com que cada um nasce. 
Fala-nos mais da graça de Deus, do dom 
que é Jesus Cristo e o Evangelho, capazes 
de trazer a salvação ao mundo, se o aco-
lhemos e fazemos frutificar. Questiona as 
comunidades cristãs sobre como coloca-
mos o tesouro da nossa fé a multiplicar-se 

e a enriquecer todos, se somos dinâmicos 
e empreendedores ou se a indolência e o 
medo nos atrofiam. Deus não apresenta 
plano de instruções: confia, dá liberdade 
e responsabiliza. Mais do que a quanti-
dade de talentos recebidos (e lembre-
mos que, cada talento, corresponde ao 
valor de uma vida inteira de trabalho), 
sublinha-se a determinação e o empenho 
dos dois primeiros servos, contrapondo a 
preguiça e o medo do terceiro. É este que 
não devemos imitar: o seu medo nasceu 
de uma falsa imagem de Deus, enterrar o 
talento foi fechar-se nos seus interesses 
particulares e estéreis. 
O Deus da alegria e da festa não procura 
simplesmente a rentabilidade, mas exige 
que façamos a vida fluir, que o tesouro 
que somos com Cristo não fique improdu-
tivo, que os bens não sejam para guardar 
mas para partilhar, que ninguém enterre o 
que pode produzir maravilhosos bens. As-
sim derrotamos o medo com persistência, 
trabalho e confiança naquele que primei-
ro confia em nós!

SOLENIDADE DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, REI DO UNIVERSO (22 DE NOVEMBRO) 
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Tweets da Semana

Papa Francisco @Pontifex_pt

“Uma fé “que atua pelo amor” (Gl 
5,6) é aquela lâmpada luminosa 
com a qual podemos atravessar a 
noite além da morte e alcançar a 
grande festa da vida. #Evangelho-
deHoje (Mt 25,1-13)”

8 de novembro

“Todos podemos dar sem esperar 
recompensa, fazer o bem sem pre-
tender outro tanto da pessoa que 
ajudamos. É aquilo que Jesus dizia 
aos seus discípulos: «Recebestes 
de graça, dai de graça» (Mt 10, 8). 
#FratelliTutti”

7 de novembro

“Se não é Cristo que procuramos 
quando «vamos à igreja», fica-
mos fora da festa, como salienta 
a parábola deste #Domingo. É em 
Cristo que tudo se conjuga: tudo 
quanto Deus tem para oferecer e 
tudo quanto nós procuramos como 
humanidade e que tem em Cristo a 
sua definição.”

8 de novembro

D. Manuel Clemente @patriarcalisboa

Editorial
“ESTENDER A MÃO AO POBRE” 
COM RESPONSABILIDADE

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

“A pobreza e as dificuldades sociais estão a 
aumentar; o desemprego e a impossibilidade 
de trabalhar em determinados sectores estão 
a afetar a economia e podem, mesmo, fazer 
colapsar a sociedade.”

estivesse a acontecer.
A Igreja, que é Mãe, tal como tem fei-
to ao longo dos séculos, não abando-
na os seus filhos e por isso vai estar 
sempre presente na vida de cada um, 
com o alimento que é mais preciso, 
seja o espiritual, seja o material. O Pão 
da Vida que é Jesus Cristo, faz-se pão 
concreto para alimentar a vida dos que 
têm fome, e estes tempos têm feito 
perceber que cada vez mais essa fome 
existe e é preciso saciá-la. O Dia do 
Mundial dos Pobres (https://bit.ly/
mensagempobres2020), que o Papa 
Francisco nos propõe para este Do-
mingo, 15 de novembro, quer ajudar-
-nos a “estender a mão ao pobre” com 
responsabilidade.

deve estar presente, tem sido um re-
curso, talvez agora mais usado, para 
levar Jesus Cristo e a Igreja aos fiéis e 
alimentá-los na sua fé, onde quer que 
se encontrem. E, neste sentido, a pan-
demia tem sido, também, uma prova à 
fé de cada um e ao modo como esta é 
assumida na vida.  
O tempo que estamos a viver não está 
a ser fácil, para ninguém, e já revela as 
suas consequências. A pobreza e as 
dificuldades sociais estão a aumentar; 
o desemprego e a impossibilidade de 
trabalhar em determinados sectores 
estão a afetar a economia e podem, 
mesmo, fazer colapsar a sociedade. 
Por isso, mais do que nunca, não po-
demos virar a cara e agir como se nada 

A pandemia continua e vai continuar 
enquanto não houver uma vacina efi-
caz e a responsabilidade de todos para 
evitar as possibilidades de contágio. 
Podemos fazer a nossa vida, adapta-
da a uma nova normalidade, com res-
ponsabilidade, podemos pensar que 
só acontece aos outros, ou continuar 
numa atitude de negação e permitir 
que, pelos nossos comportamentos 
irresponsáveis, se abram portas a um 
alastramento deste novo coronavírus. 
Infelizmente, temos assistido a situa-
ções concretas que nos revelam essa 
postura.
No entanto, a instituição Igreja tem 
procurado, sempre, deixar um sinal de 
preocupação, e cuidado, pelas regras 
adotadas e por toda a adaptação que 
foi fazendo na sua ação pastoral des-
de o início da pandemia. Para além de 
todos os aspetos relacionados com a 
segurança, os que tem responsabilida-
des pastorais têm procurado encontrar 
as ‘melhores’ respostas para ir ao en-
contro das necessidades que se apre-
sentam nas diversas dimensões da vida 
pastoral, e a criatividade, que sempre 

Ep. 4 disponível 
desde o passado dia 
12 de novembro, em 
https://leigosquecontam.podbean.com


