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Especial

“PAIS SÃO COMPETENTES PARA EDUCAR?”

FILIPE TEIXEIRA

Segundo webinar ‘Família e Educação’ refletiu o tema ‘Serão os pais competentes
para educar?’, e deixou o alerta para os pais se “fazerem presentes”, estarem “atentos
a sinais de alerta” e “nunca desistirem” desta missão. pág.06

EVANGELIZAÇÃO ONLINE

O confinamento impulsionou a presença do padre Diamantino nas redes
sociais, para estar próximo dos seus paroquianos de Linda-a-Velha. Vídeos
diários no Facebook, YouTube, Instagram e TikTok deixam “mensagens
positivas” e “de esperança”. pág.02
JMJ Lisboa 2023 convida cada jovem:
‘Faz Missão’

“Um grande movimento nacional que pretende levar esperança e alegria a todo o País”. É este o objetivo da iniciativa
‘Faz Missão’, organizada pela Jornada Mundial da Juventude ( JMJ) Lisboa 2023, que vai decorrer nos dias 28 e 29 de
novembro, fim-de-semana que marca o início do Advento.
“Desafiamos cada jovem a fazer missão onde quer que esteja, dando assim expressão ao tema proposto pelo Papa
Francisco para a JMJ Lisboa 2023 (‘Maria levantou e partiu
apressadamente’ Lc 1, 39), e a enviar uma fotografia da missão que fizer”, assinala uma carta do COD Lisboa da JMJ
Lisboa 2023 remetida recentemente aos párocos da diocese.
As fotos podem ser depois enviadas através das redes sociais
(Facebook e Instagram), WhatsApp (912593144) ou email
(comunicacao@lisboa2023.org), para serem partilhadas.
Informações: https://lisboa2023.org/pt/artigo/faz-missao
José Luís Nunes Martins

Oração dos dias incertos

Conferência Episcopal Portuguesa apela
a “comportamentos responsáveis”

Reportagem

Encerramento do processo
diocesano supletivo de
beatificação do Padre Cruz

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) garantiu que os bispos portugueses “vivem na fé e na confiança” a presente situação de pandemia e
fazem “suas as dificuldades e sofrimentos dos concidadãos”, e apelou a
“comportamento responsável”. “Dada a gravidade da situação, apelamos
a todos para que adotem comportamentos responsáveis nos mais diversos
setores da sua vida e atividade e respeitem as determinações das autoridades constituídas, com o objetivo de travar e controlar a vaga de contágios.
Em particular, este comportamento responsável deve ser vivido após as
celebrações litúrgicas mais festivas (Batizados, Comunhões, Crismas e
Casamentos), evitando sempre as concentrações fora das igrejas e nas próprias casas”, refere a nota ‘Celebrar e viver a fé em tempo de pandemia’,
publicada a 13 de novembro, durante a Assembleia Plenária da CEP.
Os bispos pedem ainda aos catequistas que, “caso não seja possível a realização da catequese presencial”, se mantenham “em contacto com os
catequizandos e suas famílias” por “meios digitais e outros”.

P. Manuel Barbosa, scj

Que sonhos para a Europa?

Opinião
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A Igreja de São Vicente de Fora, em
Lisboa, vai receber, no dia 17 de dezembro, às 15 horas, a sessão de clausura
do processo diocesano supletivo para a
causa de beatificação do Padre Cruz. “A
decisão do encerramento do processo
pelo Cardeal-Patriarca de Lisboa foi tomada após ouvir o Tribunal constituído
para a causa e o Vice-Postulador”, informa um comunicado do Patriarcado
de Lisboa, sublinhando ainda que “a
celebração é aberta à participação dos
fiéis e serão observadas as medidas sanitárias em vigor”.
O processo de canonização do Padre
Cruz teve início a 10 de março de 1951
e a fase diocesana decorreu até 18
setembro de 1965, “data em que foi entregue na Sagrada Congregação para a
Causa dos Santos Cópia Pública dos três
processos (Virtudes, non culto e Escritos)”, segundo a informação. “Sendo
necessário completar aquele processo com os elementos requeridos pelas
novas normas para a instrução dos processos de canonização, incluindo uma
Comissão de Peritos em História, a 12
de setembro de 2009, o então Cardeal-Patriarca D. José Policarpo nomeou
um novo Tribunal e Comissão Histórica
para darem seguimento ao requerido”,
acrescenta a nota.
Entre março e maio de 2011, “foram ouvidos os testemunhos sobre as virtudes
heroicas do Servo de Deus” e, “depois
de exaustivo trabalho”, a Comissão
Histórica –nomeada a 11 dezembro de
2018, pelo Cardeal-Patriarca D. Manuel
Clemente – “entregou, no dia 1 de outubro de 2019, os documentos e a sua
análise crítica”, termina o comunicado.

P. Nuno Rosário Fernandes

‘Ire’ e levantar a VOZ

Editorial
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02 / Reportagem
Padre Diamantino Faustino, pároco de Linda-a-Velha

“AS REDES SOCIAIS TRAZEM
MAIS PESSOAS À IGREJA”

O confinamento, em março, impulsionou uma presença crescente do padre Diamantino nas redes
sociais. Tudo começou com a “necessidade de estar ligado aos paroquianos, de chegar a todos com
uma palavra de esperança”. Atualmente, com um número crescente de seguidores, o pároco de
Linda-a-Velha, apresenta o contributo “positivo” trazido pelas redes sociais à evangelização.
texto e fotos por Filipe Teixeira

“Bom dia! Como estás? Com boa disposição? O Senhor está contigo! Não te esqueças nunca disso!”. É assim, com esta
“positividade”, que diariamente o padre
Diamantino Faustino começa os seus vídeos nas redes sociais. À saudação, junta
uma breve – mesmo muito breve – reflexão sobre o santo do dia, um salmo ou
um documento do Papa. Tudo em menos
de um minuto e para um número cada
vez mais crescente de “seguidores”, sobretudo na rede social TikTok onde já soma
aproximadamente 1500. “A mensagem
que pretendo passar é positiva, de complementaridade com o trabalho presencial que se faz na paróquia”, destaca, ao
Jornal VOZ DA VERDADE, o pároco de Linda-a-Velha. “Existe a ideia de
que as redes sociais vão substituir a igreja e que as pessoas vão deixar de ir. É o
contrário! As redes sociais trazem muito
mais pessoas à Igreja. Há aqui uma sinergia e nós temos que a saber usar”, observa
o sacerdote que, antes de março deste ano
nunca tinha imaginado esta sua presença nas redes sociais. “Tudo começou com

o confinamento, com a necessidade de
estar ligado aos paroquianos, de chegar
a todos com uma palavra de esperança.
Foi esse o objetivo inicial. Na paróquia,
tínhamos apenas um site, tipo blog, com
as informações essenciais e não tínhamos
página no Facebook ou no Instagram. A
partir da necessidade de manter o contacto com as pessoas, criei a página da paróquia no Facebook e foi aí que começou a
interação, sobretudo com as transmissões,
em direto, das celebrações da Missa e da
Oração de Vésperas – que ainda hoje se
mantêm”, explica o sacerdote, de 47 anos.

Campos de missão

No início desta história, a rede social mais
utilizada era o Facebook, mas a presença
virtual do padre Diamantino não ficou
por aí. “Apercebi-me que, nas redes sociais, as pessoas estão em sítios diferentes.
Eu não tinha essa ideia até ter perguntado aos jovens se tinham visto a transmissão no Facebook. Um deles respondeu
que eles não tinham página no Facebook
e que isso é para os mais velhos. Depois,

reparei que os adolescentes não estão tanto no Instagram, mas no TikTok”, conta o sacerdote, revelando que esta última
rede social foi a “surpresa disto tudo”. “É
a que tem mais seguidores das minhas
contas pessoais e a que tem mais interação, até com gente mais afastada. As tais
‘periferias’ da Igreja surgem muito ali, naquela zona. Há pessoas a dizer: ‘Há muito tempo que não vou à igreja, mas gosto
de o ouvir...’ ou ‘Eu sou ateu, mas gosto da sua mensagem. É uma mensagem
positiva que nós precisamos’. Claro que
também existem aquelas pessoas que são
contra a Igreja e que estão sempre a dizer
mal. Também é interessante ver como a
mentalidade contra a Igreja surge e qual
a linguagem que é usada”, observa o sacerdote.

Aproveitar positivamente
as redes

Para o padre Diamantino, o aspeto positivo das redes sociais “é muito maior do
que o negativo” e “merece ser aproveitado”
do ponto de vista pastoral. A interação

Facebook [@paroquia.lindaavelha] 2200 seguidores | Instagram [@padre_diamantino] 500 seguidores
TiKTok [@pe_diamantino] 1500 seguidores | YouTube [https://bit.ly/YTLinda-a-Velha] 370 subscritores

pode, simplesmente, surgir “através de
uma presença”, ao longo do dia, num vídeo de 10 ou 15 segundos a dizer: “Agora
vou visitar um doente, estou aqui com os
jovens a fazer a desinfeção da igreja ou
outras coisas que, ao longo do dia, vão
surgindo”. “De repente, o prior deixou
de ser alguém que as pessoas só veem ao
Domingo e que não sabem bem o que é
que ele faz” para ser alguém que está mais
próximo, “através de uma visibilidade diária, com a intenção de mostrar, com simplicidade, aquilo que se faz em cada dia”.
“Há uma mensagem, há uma Boa Nova
que é preciso anunciar, e vamos anunciar
neste formato e nesta maneira de estar”,
afirma, entusiasmado, este pároco.

Planeamento mensal

Se em março os vídeos publicados nas
redes sociais obedeciam ao “improviso”
do momento, desde outubro que existe
um plano mensal de conteúdos. “Tento
sempre enquadrar com a liturgia. Se, por
exemplo, há, nesse dia, a memória litúrgica de um santo, comento a vida desse
santo ou santa. Se não houver, comento
um versículo do salmo ou um documento do Papa. Por exemplo, em outubro, no
mês das missões, comentei a respetiva
mensagem do Papa Francisco. Agora, em
novembro, programei, a partir da encíclica ‘Fratelli tutti’”, explica o sacerdote.
Para uma presença regular nas redes sociais o tempo gasto é determinante para
se cumprir este objetivo. O padre Diamantino Faustino garante que esta missão obriga a algumas horas de trabalho,
mas o resultado compensa. “De manhã,
tenho que dedicar uma hora para fazer o
vídeo, editá-lo e publicá-lo nas quatro redes sociais [Facebook, Instagram, Tiktok
e YouTube]”, explica, revelando “nem
sempre sai bem à primeira” e que chega
a repetir o vídeo “três ou quatro vezes”.
Depois, também há que tirar tempo para
consultar as mensagens e os comentários. “Inicialmente, eu respondia a todos
os comentários de todas as transmissões,
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A DESCOBERTA DA MÚSICA

mas agora é impossível responder a todos… mas tenho que gastar sempre algum tempo para responder aos comentários do vídeo da manhã, por exemplo.
Também a meio da tarde terei que ter
algum tempo para responder a esses comentários”, explica.

Empreendedor

O padre Diamantino chegou em 2014 à
paróquia de Linda-a-Velha, na Vigararia de Oeiras, e foi no início do confinamento, em março deste ano, que “descobriu” um novo impulso para a sua missão.
“Desde o ano 2000 – ano em que fui
ordenado padre – até março de 2020, tinha a sensação de sermos ‘gestores de insolvência’ em relação a um determinado
modelo de religiosidade em que a fé cristã está inserida. De repente, sinto-me um
empreendedor de Startups! Apercebi-me
que não preciso de ficar aqui passivamente à espera que a ‘insolvência’ se concretize, mas tenho meios e instrumentos que,
ativamente, me põem a ir ao encontro das
pessoas”, revela o pároco, garantido que o
lema diocesano para o quadriénio 20172021, ‘Fazer da Igreja uma rede de relações fraternas’, nunca fez tanto sentido.
“De repente e, literalmente, as redes sociais passaram a ser um instrumento. Sinto que há uma pro-atividade totalmente
diferente da minha parte, enquanto pároco, e enquanto dinamizador destas redes de relações fraternas, ao ir ao encontro das pessoas, de quebrar uma série de
preconceitos que as pessoas têm relação
à Igreja e em relação aos padres, à nossa
maneira de falar”, admite.

“Avançar e correr riscos”

O padre Diamantino Faustino assume
ainda que não esteve “nem perto” de ima-

ginar uma missão com uma presença online tão forte. “No meu caso, é uma realidade nova e há que andar para a frente.
Estamos a desbravar a ‘floresta’ e qualquer
dia vamos ter que parar e perceber onde
é que chegámos, onde é que passámos…
Mas alguém tem que ir à frente e não
podemos estar à espera disto ou daquilo.
É avançar e correr os riscos necessários”,
afirma, confiante, o pároco de Linda-a-Velha, que conta, na paróquia, com
a colaboração de cerca de 30 realidades
e, em particular nesta fase de pandemia,
com os jovens. “Em maio, quando pedi
aos jovens para tratarem da parte do acolhimento, imediatamente pegaram no assunto e tratam de tudo, resolveram tudo,
organizam tudo. Isso tem sido impressionante”, assegura.

Pelo nome

Apesar de não ter números concretos
e atualizados da presença dos fiéis nas
celebrações comunitárias, este sacerdote garante que a interação nas redes
sociais levou a conhecer melhor muitas
das pessoas com quem apenas falava de
forma fugaz. “Nem sempre perguntava
como é que as pessoas se chamavam, dizia apenas ‘bom dia’ e perguntava como
estava. De repente, uma vez que já houve interação nas redes sociais, quando a
pessoa vem à igreja eu já sei o nome. Há
uma complementaridade muito importante. No fundo, na paróquia, a interação online com os paroquianos também precisa quase do mesmo tempo
do que a interação presencial”, observa
o padre Diamantino, garantindo que
esta presença “é para continuar” e que
o desafio passa agora por “transformar
e passar do simples contacto à relação, à
comunidade”.

O padre Diamantino Faustino, além da missão como pároco de Linda-a-Velha, é também subdiretor da Escola Diocesana de Música Sacra, instância
do Instituto Diocesano da Formação Cristã do Patriarcado de Lisboa (IDFC-PL). Uma missão que revela outra descoberta que foi fazendo durante a
adolescência e que se fortaleceu no seminário e durante os primeiros anos
como sacerdote. “Quando estudei em Alcobaça e nas Caldas da Rainha, no
final dos anos 80, não havia oferta educativa musical. A minha mãe trabalhava nas Caldas, numa mercearia, e a essa mercearia ia uma ex-professora
de piano, já velhinha. Comecei a ter umas aulas de piano, dei-me bem com
a música, a professora estava contente e eu lá ia tocando. Depois, aconteceu o típico: na paróquia não havia ninguém para tocar e lá fui eu, sem
saber tocar nada. Imagino o sofrimento que deveria ser ao ouvirem-me”,
recorda, ao Jornal VOZ DA VERDADE.
Chegado ao seminário, então com 20 anos, Diamantino percebeu então
que “havia um outro mundo musical” para conhecer e esse conhecimento
foi-se desenvolvendo, levando-o, durante os dois primeiros anos como
sacerdote, a frequentar o Conservatório Nacional, onde fez o 5.º grau de
iniciação ao órgão. “Em 2007, o Cardeal-Patriarca D. José Policarpo pediu-me para colaborar na Escola Diocesana de Música Sacra e então pensei
que seria bom continuar o estudo em Música e fiz a licenciatura em Composição, na Escola Superior de Música de Lisboa, entre 2007 e 2010”, conta.

ESCOLA DIOCESANA DE MÚSICA SACRA
“AO SERVIÇO DA LITURGIA”
“Estar ao serviço da liturgia e ajudar as paróquias na
qualidade da liturgia e na parte musical” é o objetivo
da Escola Diocesana de Música Sacra (EDMS), garante
o sub-diretor, padre Diamantino Faustino. Habitualmente com cerca de 50 alunos (este ano, com um número reduzido devido
à pandemia), a EDMS, que está localizada na paróquia de Linda-a-Velha,
conta com o Curso de Música Sacra, em pareceria com a Escola de Música
de Nossa Senhora do Cabo, onde é possível adquirir “uma formação básica
para um cantor de um coro paroquial” e com especializações em “Diretor
de Coro, Salmista e Organista”, explica o sacerdote.
Com uma dimensão mais significativa, a Escola de Música Nossa Senhora
do Cabo é uma das instituições nacionais com melhores resultados no
ensino artístico. A instituição, que está ligada à paróquia, tem atualmente
cerca de 900 alunos no “regime articulado, supletivo, espaço arte, e também noutro projeto financiado pela Câmara Municipal de Oeiras, em que
cria uma turma de oficina coral em cada uma das escolas do Ensino Básico
do concelho”, apresenta o sacerdote.
Mais informações:
Escola Diocesana de Música Sacra: https://edmslisboa.webnode.pt/
Escola de Música Nossa Senhora do Cabo: https://www.emnsc.net
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Oração dos dias incertos
Nestes dias incertos, peço-Te que me ajudes a ter mais confiança. A acreditar mais
nas minhas forças e nos meus talentos.
Que eu escute mais e melhor os outros
que sofrem de dificuldades, e traga eu para
a minha vida o que lhes custou tanto a
aprender.
Nestes tempos inconstantes, peço-Te que
tenhas ainda mais paciência comigo, uma
vez que ando perdido e com muita dificuldade em encontrar por onde seguir para
diante.
Que eu tenha a paz suficiente para ver mais
longe, para escolher o caminho que me
eleva e que, apesar de todas as dúvidas, eu
encontre forma de seguir adiante, passo a
passo.
Nestas noites sem muito sono, peço-Te a
alegria profunda de saber que a vida é um
dom maravilhoso, apesar de tudo, e que,
ainda que os males pareçam sem fim, eu
encontre a esperança e a paciência capazes

de lhes fazer frente.
Que eu seja capaz de sorrir, mesmo quando
as lágrimas estiverem a lavar a tristeza do
meu rosto. Que eu seja forte ao ponto de
não desistir de mim, mesmo quando isso
me parecer o mais certo.
Nestes dias cheios de nadas, em que pouco parece ter importância, peço-Te que me
enchas o coração e a imaginação de sonhos,
para que, como se fosse uma criança, me
esqueça do passado e me despreocupe com
o futuro, concentrando-me em encontrar as
minhas alegrias de cada dia.
Que eu consiga chorar e rir com a mesma
pureza e verdade, sentindo sempre tudo e
brincando muito, sozinho e com outros,
sem nunca me considerar mais crescido,
maduro ou melhor do que qualquer outra
pessoa.
Nestes afastamentos das nossas vidas, onde
a tranquilidade parece ser impossível, peço-Te que me fortaleças para que não fale

P. Manuel Barbosa, scj

Que sonhos para a Europa?
A grave pandemia que vivemos em emergência confina-nos em espaços fechados,
mas esse estado, pela humanidade e pela
fé que marcam o mais profundo dos nossos seres, deve abrir-nos à urgência em
cuidar de nós mesmos e uns dos outros.
Não podemos deixar de desejar um mundo melhor, onde estamos a nível local e
global. Todos em emergência a cuidar e a
curar, todos em urgência a sonhar formas
concretas de procurar o bem comum para
todos como irmãos, sem excluir ninguém
do sonho da fraternidade.
Diz o Papa Francisco que «a pandemia
é como uma encruzilhada que obriga a
tomar uma opção: ou prosseguimos pelo
caminho da última década, animado pela
tentação da autonomia… ou redescobrimos o caminho da fraternidade que inspirou e animou os pais fundadores da Europa
moderna». Escreveu isso numa carta aos
bispos que participaram na recente assembleia plenária da COMECE, organismo
criado há 40 anos para congregar as conferências episcopais da União Europeia. Um
texto interpelador que nos convida a percorrer, juntos na pandemia, o caminho da
fraternidade e da solidariedade em ações
criativas e novas iniciativas.
Convidando a Europa a reencontrar os
seus ideais originais, a descobrir as suas raí-

zes profundas e a olhar o futuro com esperança, o Papa aponta quatro sonhos como
contributo original para a sua construção.
Sonho uma Europa amiga da pessoa e das
pessoas. «Ser uma Europa amiga da pessoa
significa promover a sua instrução e desenvolvimento cultural, proteger os mais
frágeis e débeis, especialmente os idosos,
os doentes e as pessoas com deficiência,
defender os direitos e os deveres das pessoas, recordar que cada um é chamado a
prestar a sua própria contribuição à sociedade». Um sonho que respeita a dignidade
da pessoa, que defende a vida em todos
os seus momentos, que releva o papel dos
jovens na sociedade!
Sonho uma Europa que seja uma família e
uma comunidade. «Uma Europa-comunidade, solidária e fraterna, saberá valorizar
as questões da pandemia, mas também o
desafio ecológico… e escolher entre um
modelo de vida que descarta homens e
coisas e um modelo inclusivo que valoriza a criação e as criaturas». Um sonho
que valoriza as caraterísticas próprias de
cada pessoa e de cada povo, que defende
a diferença fundamental entre o homem e
a mulher, que cuida do bem comum, pois
ninguém pode sobreviver sozinho!
Sonho uma Europa solidária e generosa.
«Uma Europa onde a solidariedade é ex-
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quando não é preciso, nem me resguarde
no silêncio quando for tempo de falar. Por
mais que me doa fazer o que é melhor.
Que eu ensine a mim mesmo que, se quase
nada é certo, isso não significa que eu seja
insignificante, sem sentido ou sem valor.
Pelo contrário, quer dizer que sou chamado a ser sólido e forte para que no mar da
instabilidade eu possa ser um porto seguro, um farol útil e uma brisa suave, capaz
de inspirar os que estão a perder-se de si
mesmos.

Nestes tempos sem chão, peço-Te que ilumines os meus caminhos, para que possa
escolher melhor e assim alcançar a paz
que busco.
Que eu seja capaz de amar os outros, aceitando-os como são, sem os julgar, lutando ao seu lado pelo que lhes és essencial.
Sem buscar outra certeza que não saber
que sou um instrumento importante para
a felicidade daqueles com quem me cruzo
na vida.
Assim seja.

pressão fundamental de toda a comunidade e exige que cuidemos uns dos outros…
Ser solidários significa conduzir quem
é mais frágil por um caminho de crescimento pessoal e social… implica fazer-se
próximo e tornar-se disponível… Uma solidariedade que se alimenta de gratuidade
e gera gratidão. E a gratidão leva-nos a
olhar para o outro com amor». Um sonho
que sente a Europa como lugar acolhedor
e hospitaleiro, onde a caridade é vencedora de toda a forma de indiferença e egoísmo, onde os migrantes e refugiados são
tidos como irmãos!
Sonho uma Europa saudavelmente laica.
«Uma Europa onde Deus e César apareçam distintos, mas não contrapostos.
Uma cultura ou um sistema político que
não respeite a abertura à transcendência

não respeita adequadamente a pessoa humana». Um sonho que considera a Terra
aberta à transcendência, que defende que
a pessoa crente é livre para professar publicamente a fé e propor o seu ponto de
vista à sociedade!
A pandemia que nos atinge tão fortemente não pode roubar-nos os sonhos de uma
vida mais fraterna e solidária, mais generosa e hospitaleira. É urgente que agarremos estes sonhos acenados pelo Papa
Francisco, que marcam as nossas vidas e
famílias, comunidades cristãs e religiosas,
a Igreja e o mundo. Não deixemos de sonhar com coragem e esperança, porque o
sonho (ainda) comanda a vida, mais fecunda se for sonho de Deus, que acompanha com amor e ternura a Europa, toda a
humanidade e cada um de nós.

Órgão histórico da Igreja de São Martinho, em Sintra

A celebração de inauguração do órgão histórico da Igreja de São Martinho, em Sintra,
marcada para 15 de novembro, foi adiada para o dia 4 de dezembro, sexta-feira, às
18h00, com a presença do Cardeal-Patriarca de Lisboa e do presidente da autarquia,
Basílio Horta, sendo o organista António Esteireiro o músico convidado
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199.ª Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa

Eucaristia pelas vítimas da pandemia, em Fátima

Os bispos portugueses convidaram à “serenidade
e esperança” no combate à pandemia. A 199.ª
Assembleia Plenária da Conferência Episcopal
Portuguesa (CEP) nomeou ainda uma nova
presidente para a Cáritas Portuguesa.

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa
(CEP) lembrou que a atual pandemia deve reforçar
“a defesa” e “o cuidado” da vida. Eucaristia pelas
vítimas da pandemia, em Fátima, reuniu bispos
e autoridades nacionais.

Bispos exortam a “atitude responsável e
solidária” para evitar os contágios

“Perante tanto sofrimento gerado pela pandemia da Covid-19, os Bispos de Portugal,
na fé e na confiança, exortam à serenidade e
esperança e à atitude responsável e solidária
para evitar os contágios e ir ao encontro dos
mais fragilizados, para que juntos possamos
ultrapassar esta crise”, salienta o comunicado
final da 199.ª Assembleia Plenária da CEP,
que decorreu em Fátima, de 11 a 13 de novembro, de forma parcialmente presencial,
mas maioritariamente por videoconferência. A nota revela que a assembleia “aprovou

“O sofrimento e a morte
não podem ser confinados”

“A crise tem-nos mostrado que o sofrimento e a morte não podem ser confinados
e que só juntos, com o esforço e a responsabilidade de todos podemos construir um
mundo aceitável para todos, em que nos
cuidemos mutuamente. Assim como a dimensão do sofrimento e da morte são universais, assim também deve ser a defesa e o
cuidado dela”, referiu D. José Ornelas, na
Missa, na Basílica de Santíssima Trindade,
no dia 14 de novembro. O prelado apelou,
ainda, a uma mobilização incondicional da
sociedade para defender a vida “com responsabilidade, competência e generosidade”, e pediu que todos sejam “respeitadores
e propagadores de vida”.
Nesta celebração estiveram presentes 20
bispos, além do Presidente da República e
do Primeiro-Ministro, António Costa. Aos
jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa elogiou o “comportamento exemplar” da Igreja
durante a atual pandemia. “Queria assinalar, agradecer muito à Igreja Católica, que

Património

‘10 Milhões de Estrelas’

IDFC

Vivência do Advento e Natal

O Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja apresentou o livro ‘Manual de
Boas Práticas de Conservação Preventiva
de Bens Culturais da Igreja’, destinado ao
cuidado preventivo do património em todas as paróquias. “Não se trata de um livro
para especialistas, mas para todos os que de
forma próxima cuidam do património em
todas as comunidades”, salientou a diretora
deste secretariado, Sandra Costa Saldanha,
à Agência Ecclesia. O manual é um livro
“acessível e rigoroso”, onde se encontram
“indicações, muito precisas, de como, por
exemplo, armazenar uma peça de ourivesaria,
tratar um retábulo, fazer uma conservação
numa pintura e escultura”, exemplifica.

No Dia Mundial dos Pobres, a 15 de novembro, teve início a campanha ‘10 Milhões
de Estrelas - um Gesto pela Paz’, da Cáritas
em Portugal, que se prolonga até meados de
janeiro. “A campanha, feita através da venda de uma vela em forma de estrela, tem
por objetivo apoiar pessoas e famílias em
situação de pobreza agravada pelos efeitos
da atual pandemia, e a promoção da paz.
Na diocese de Lisboa, a vela, com um valor mínimo de 2€, pode ser adquirida nas
paróquias, Cáritas Paroquiais e colégios
católicos aderentes, assim como nas lojas
Pingo Doce”, salienta a Cáritas Diocesana
de Lisboa, em comunicado.
Informações: www.caritaslisboa.pt

O curso online ‘Laudato Si’ - Tudo está
interligado’, organizado pelo Centro de
Formação a Distância do Instituto Diocesano da Formação Cristã (IDFC), do
Patriarcado de Lisboa, em parceria com a
Rede Cuidar da Casa Comum, teve início
a 9 de novembro e regista mais de 500
inscritos. A formação gratuita decorre até
15 de fevereiro e, sendo o regime formativo em e-learning assíncrono – ou seja,
não é necessária a assistência em direto
–, os alunos podem consultar, a qualquer
momento, os conteúdos das unidades que
vão ficando disponíveis às segundas-feiras. A inscrição também pode ser feita
em qualquer altura.

O Patriarcado de Lisboa está a propor às
famílias uma caminhada para a vivência
dos tempos de Advento e de Natal, com
base na carta encíclica do Papa Francisco
sobre o cuidado da casa comum, Laudato Si’. Uma catequista e uma família vão
ser o rosto da iniciativa ‘Presépio Laudato
Si’’, através de oito vídeos no canal YouTube da Catequese de Lisboa e nas redes
sociais da Pastoral da Família, que visa
“devolver a função catequética à família e
ajudá-la a rezar e a celebrar os mistérios
da fé em contexto doméstico”, assinala
um comunicado, referindo que será ainda
disponibilizado “um esquema de oração
familiar para cada um dos Domingos”.

AGÊNCIA ECCLESIA

na generalidade outro documento sobre a
«situação de pandemia e desafios pastorais
para a Igreja», que será proximamente divulgado”. Sobre o Dia Mundial dos Pobres,
os bispos “reforçaram a solicitude que todas
as instituições da Igreja devem continuar a
ter para com aqueles que se encontram em
situação de pobreza, particularmente nesta
difícil fase de pandemia”.
A 199.ª Assembleia Plenária da CEP aprovou ainda as «Diretrizes sobre a Proteção
de Menores e Adultos Vulneráveis», que
serão “oportunamente divulgadas”, e elegeu
D. José Cordeiro presidente da Comissão
Episcopal da Liturgia e Espiritualidade.
De referir ainda a nomeação de Rita Valadas
como presidente da Cáritas Portuguesa. “A
Assembleia aprovou um voto de louvor ao
Dr. Eugénio Fonseca, Presidente cessante
da Direção da Caritas Portuguesa, e manifesta vivo reconhecimento pelo serviço que
prestou, com muita dedicação, durante sete
mandatos”, refere o comunicado final.

Um manual com
indicações práticas

Campanha pela paz e
pelas famílias pobres

Curso sobre Laudato Si’
com mais de 500 inscritos

tem sabido interpretar os valores da vida e
da saúde, que são valores essenciais para o
cristianismo. Nessa medida, tem sido exemplar”, referiu.
Entretanto, a Conferência Episcopal emitiu
um esclarecimento. “A respeito das celebrações religiosas do Natal, rejeitando antecipar
cenários para os quais não há ainda elementos, D. José Ornelas reafirmou a mesma certeza: que é possível celebrar em segurança
no interior dos templos”, indica a nota, na
sequência da conferência de imprensa do
presidente da CEP.

fotos por Agência Ecclesia/Arlindo Homem

‘Presépio Laudato Si’’
desafia famílias
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Segundo webinar ‘Família e Educação’ refletiu o tema ‘Serão os pais competentes para educar?’

“SIM! OS PAIS SÃO OS ESPECIALISTAS NOS SEUS FILHOS!”
A psicóloga Ana Teresa Brito acredita que os pais “são os especialistas nos seus filhos” e que, por isso,
são “competentes para educar”. No segundo webinar ‘Família e Educação’, organizado pela Pastoral
Familiar de Lisboa, foram abordados os vários tipos de maus-tratos, as expetativas em relação aos
filhos e os sinais de alerta para os pais pedirem ajuda.
texto por Diogo Paiva Brandão
À pergunta ‘Serão os pais competentes
para educar os seus filhos?’, a psicóloga
Ana Teresa Brito não tem dúvidas: “A
resposta emergiu, em mim, plena, inteira:
Sim! Os pais são os especialistas nos seus
filhos!”. No segundo de um ciclo de quatro webinars dedicados à ‘Família e Educação’, que decorreu na noite do passado
dia 12 de novembro, a oradora começou
por sublinhar a importância de colocar
“as relações no centro, numa cascata de
cuidados”, e destacou o valor do apoio
familiar. “Sabendo que é no contexto
familiar que ocorrem as mais importantes interações e experiências na vida
das crianças e que estas são essenciais ao
seu desenvolvimento, é hoje consensual
que o desenvolvimento e bem-estar das
crianças pressupõe que toda a família seja
apoiada e envolvida nesse processo”, frisou Ana Teresa Brito.
Na palestra inicial deste webinar, esta
professora do ISPA - Instituto Superior
de Psicologia Aplicada reforçou a importância do “suporte aos pais”, em particular por parte dos profissionais que
acompanham a vida das famílias. “Hoje
compreendemos melhor que com o nascimento de um bebé a família se torna
um sistema aberto, oferecendo-nos uma
oportunidade única de nele entrar e de
nos tornarmos parte integral do seu sistema de suporte. Todos os profissionais,
todos nós, podemos ter um papel-chave
ao darmos suporte aos pais neste tempo
crucial de vida; cuidando dos cuidadores,
e ajudando-os a compreender e responder contingentemente às pistas que o seu
bebé lhes dá, apoiamos o desenvolvimento de relações saudáveis entre pais e filhos”, manifestou a psicóloga Ana Teresa
Brito, doutorada em Estudos da Criança.

tes, com uma experiência de 20 anos no
Hospital Amadora-Sintra, começou por
referir que “as crianças vítimas de abuso
sexual ou de violência física extrema são
os maus-tratos mais óbvios e visíveis”,
mas depois “existem os outros que estão
presentes em qualquer faixa etária, sejam
pais mais jovens, sejam pais mais velhos,
e com qualquer nível de educação, e que
remetem para a ausência, o não estar lá
para os seus filhos”. “Temos crianças e
adolescentes que crescem entregues a si
próprios, ainda que tenham tudo aquilo
que qualquer criança e jovem gosta de
pedir, como os telemóveis topo de gama,
a roupa de marca ou uma rede enorme
de amigos; mas depois falta-lhes uma
parte afetiva em casa, falta-lhes atenção,
falta-lhes o ‘saber como correu o teu dia,
o que aprendeste hoje, o que fizeste’”,
alertou, sublinhando a necessidade de
diálogo. “Em consulta, pergunto quem
são os amigos dos filhos e muitas vezes
os pais não sabem. Estão tão ocupados
que não sabem quem são aquelas pessoas que convivem a maior parte do dia
com os seus filhos. Claramente que isto

vai potenciar um crescer só, e chega uma
determinada altura em que surgem comportamentos muitas vezes ditos de risco”,
preveniu, convidando os pais a “não desistir”. “Quando os pais nos procuram, é
claramente o primeiro sinal de que estão
disponíveis para a mudança. Muitas vezes, é por aí que temos de começar. Portanto, eles, sim, são competentes, mas por
vezes precisam de algum ‘empurrão’ para
potenciar essas competências parentais
que têm”, apontou Filipa Fonseca.
Questionada porque os pais negligenciam,
esta psicóloga clínica respondeu que “muitas vezes estão demasiados ocupados com
outras questões, outras vezes tem mesmo
a ver com personalidades, com estilos relacionais e comunicacionais”. “Há pessoas
que são naturalmente mais fechadas e
mais centradas sobre si e têm mais dificuldade em perceber o impacto que acabam
por ter nos seus filhos”, observou.

Separar sensações
de emoções

Pai de dois filhos – o Francisco, de 12
anos, e o Manuel, de 9 – e economista,

A importância de
pais orgulhosos

Potenciar competências
parentais

Após a intervenção inicial, a jornalista,
escritora e professora universitária Laurinda Alves moderou uma mesa redonda,
com mais três convidados, que começou
por abordar os vários tipos de maus-tratos. Filipa Fonseca, psicóloga clínica e da saúde, de crianças e adolescen-

Ricardo Zózimo esteve também neste
webinar e partilhou o momento em que
se sentiu a nascer como pai. “Foi quando
consegui comunicar com eles, quando
consegui realmente diminuir a distância
entre ser pai e ser amigo”, contou, revelando ainda que, em casa, a família tem
“uma prática de oração refletiva”. “Todos os dias, rezamos à mesa e agradecemos qualquer coisa do dia – não vale
dizer ‘eu rezo porque o meu dia foi bom’,
cada um tem que rezar por uma coisa concreta que aconteceu no dia. Isso
gera uma conversa coletiva acerca desses temas que são muito importantes em
termos desta ligação entre pais e filhos.
Sobretudo, gera uma reflexão enorme
sobre esta proximidade que temos com
as crianças”, garantiu.
Este professor universitário, doutorado
em empreendedorismo, enalteceu ainda
a importância da “reflexão mais alargada sobre os temas da vida”. “Em minha
casa, falava-se de tudo em on, e como
tenho essa experiência falo também de
tudo com os miúdos. Não escondo, não
fujo. E, por vezes, é até um pouco esquisito para eles e temos de os ajudar sobre
o que podem, ou não, dizer aos amigos.
Mas a reflexão é muito importante, até
para separar o que são sensações do que
são emoções. Para os miúdos, é importante perceber as sensações – se o dia
correu bem ou se correu mal –, de uma
emoção, de querer agradecer por algo
que é importante”, assegurou.

A psicóloga Ana Teresa Brito sublinhou, no segundo webinar ‘Família e Educação’,
a importância de colocar “as relações no centro, numa cascata de cuidados”

Mestre em Psicologia, Joana Sequeira,
de 23 anos, esteve presente neste webinar, no papel de filha. “Os meus pais são
os melhores pais do mundo! Sinto-o de
todo o coração, e, se calhar, ao contrário da maior parte dos pais que nos estão a ver, os meus pais não são católicos,
não vão à Missa, não conhecem Jesus”,
começou por testemunhar, partilhando depois três competências recebidas
dos pais. Desde logo a “muita liberdade,
com muita responsabilidade”. “Sempre
com limites, claro, mas nunca fui obri-
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Ana Teresa Brito

Filipa Fonseca

Laurinda Alves

gada a nada. O obrigatório nunca resulta. Quando vemos a liberdade posta em
causa, a nossa reação é dizer não”, precisou. Depois, “o exemplo”, e neste ponto
destacou a mãe, que “trabalhava 12 horas por dia e chegava a casa e ainda ia
cozinhar e lavar roupa e sempre sem reclamar”. Finalmente, o “estar presente”.
“É muito importante os pais mostrarem
que estão orgulhosos. É uma coisa que
nos dá muita alegria, muita motivação,
para sermos melhores filhos, melhores
pessoas e melhores católicos. Pelo contrário, estar desiludido também toca forte, muito mais até do que um castigo”,
garantiu esta jovem, antiga responsável
nacional da Missão País.

Sinais de alerta, conversas,
valores e cultura

Neste webinar, a psicóloga Filipa Fonseca foi ainda convidada a deixar os sinais
de alerta para os pais pedirem ajuda. “Os
sinais de alerta podem vir da parte dos
próprios pais, e eles sentirem que algo
está a falhar, mas muitas vezes o mais
difícil é olhar para os sinais de alerta que
os filhos nos dão”, começou por responder, destacando depois “o isolamento”
como “um dos principais sinais”, em especial nas “crianças ou adolescentes que
eram sociáveis e de repente passam a ficar mais fechados ou começam a utilizar
excessivamente a internet”. “Isso só se
consegue perceber com algum diálogo,
que não pode ser impositivo nem como
um questionário. Tem de ser muito subtilmente ir percebendo as pistas que
eles nos dão”, aconselhou, evidenciando
igualmente as “alterações nos padrões de
sono ou de alimentação”. “Tudo isso são
sinais de alerta”, frisou.
A jovem Joana Sequeira lembrou ainda
que “os filhos falam mais com os pais
quando os pais também falam mais
com os filhos”. “É preciso que haja partilha e os pais não façam só perguntas.
É importante potenciar esta conversa,
esta partilha de sensações”, apontou,
sublinhando igualmente que “há coisas
que os filhos não querem partilhar com

Joana Sequeira

Ricardo Zózimo

os pais e não há mal nisso”. “Se o filho
nunca falar com os pais sobre o fim do
namoro, pode falar com um amigo ou
uma amiga”, salientou.
Para Filipa Fonseca, quando os filhos
fazem escolhas desviadas ou opostas
aos valores e princípios que lhes foram ensinados, a palavra de ordem é
“confiança”. “Devemos confiar naquilo
que são os valores que temos transmitido aos nossos filhos. Porque a educação impõe uma ‘dança’: nós temos que
impor limites e eles têm que nos testar. E no meio de disto tudo, tem de
haver muito respeito. Mesmo quando
os filhos ‘fogem’ e vão por caminhos
de más experiências, também trazem
grandes momentos de oportunidade e
de crescimento. O nosso papel de pais é
continuarmos cá na retaguarda, disponíveis para os ajudar”, afirmou a psicóloga. “Acima de tudo, confiem naquilo
que foram fazendo ao longo dos anos”,
acrescentou.
Questionado sobre como ajudar as novas gerações a promoverem uma cultura
profunda, séria e crítica, mas entusiasmante, Ricardo Zózimo respondeu que
“essa é a pergunta dos milhões”. “Queremos que os filhos se interessem pelas
coisas que nos interessam, mas eles têm
a sua própria individualidade. A palavra
chave é não julgar. Sempre com amor.
Eles têm a sua individualidade e nós temos que os aceitar”, frisou.

Precisamos uns dos outros

Ana Teresa Brito encerrou o segundo webinar organizado pela Pastoral
da Família lembrando que “precisamos
uns dos outros”. “Quando uma mãe se
sente mais sozinha, ou quando um pai
se sente mais sozinho, um dos sinais de
alerta é também a solidão, as famílias
não terem recursos, não terem à sua volta uma família que as apoie, que sintam
que quando precisam têm ali quem os
agarre. É importante as pessoas falarem
sobre isso. Se se estão a sentir sozinhas,
dizerem: ‘Estou a precisar de ajuda’”,
aconselhou esta psicóloga.

“FICAREMOS CHEIOS DE ALEGRIA
SE OS WEBINARS FOREM UMA AJUDA REAL”
O casal diretor da Pastoral Familiar do Patriarcado de Lisboa, Regiani e Tiago Líbano Monteiro, deseja que os webinars sobre ‘Família e Educação’ ajudem as famílias. “O primeiro
webinar, na semana passada [dia 5 de novembro], teve mais de 700 ligações online nas
redes sociais, e, depois, o vídeo que ficou gravado já teve mais de 3000 acessos durante a
semana que passou. É bom, mas a nossa alegria não deve estar nos números, mas sim nos
rostos de cada família, no rosto de cada pessoa que está a ver este webinar, no coração
de cada um. Ficaremos realmente cheios de alegria se isto for uma ajuda real, efetiva, para
algumas famílias ou pessoas que estão a assistir”, assinalou Tiago, no início do webinar n.º
2, dedicado ao tema ‘Serão os pais competentes para educar?’.
Já Regiani apontou que, “neste caminho” de formação, “interessa principalmente abrir o
coração a Deus”. “Que as palavras que escutamos [nos webinars] sejam inspiradas pelo
Espírito Santo para sermos melhores pais, filhos, professores, avós, catequistas, educadores.
Para sermos famílias felizes – não famílias sem problemas, porque isso não existe – que não
desistem de caminhar e vão encontrando, no caminho, a esperança que renova o ânimo,
os sinais de mudança que confirmam o caminho e a alegria que conduz à festa”, referiu.

WEBINARS ‘FAMÍLIA E EDUCAÇÃO’
Webinar n.º 1, ‘Educar para quê?’: https://bit.ly/webinarfamilia1
Webinar n.º 2, ‘Serão os pais competentes para educar?’: https://bit.ly/webinarfamilia2

MÓDULO ‘PAIS E ESCOLA’ A 3 E 10 DE DEZEMBRO
Após os dois primeiros webinars dedicados à temática ‘Pais e Filhos’, o ciclo ‘Família
e Educação’ prossegue com o Módulo 2, sobre ‘Pais e Escola’, composto por mais
dois webinars a decorrer nos dias 3 e 10 de dezembro, às 21h30. O webinar n.º 3, com
Henrique Leitão, vai refletir sobre ‘O valor dos adultos para as crianças e jovens’,
enquanto o webinar n.º 4, o último desta formação e que conta com a intervenção
de Miguel Assis Raimundo, vai abordar a ‘Liberdade de Educação’. Em cada sessão,
além da palestra haverá uma mesa redonda, com diversos convidados.
Recorde-se que refletir e aprofundar o tema ‘Família e Educação’ é o objetivo destes
quatro webinars [videoconferência com intuito educacional] gratuitos que a Pastoral
da Família de Lisboa está a organizar e que têm lugar no Facebook e no YouTube
desta pastoral e do Patriarcado.
Inscrições: http://familia.patriarcado-lisboa.pt
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Os ‘apertos no coração’ de quem deles cuida e protege

UMA MISSÃO DE AMOR NO SERVIÇO AOS MAIS IDOSOS
Nos testemunhos que nos foram dados por idosos, pelos seus familiares
e por colaboradores somos capazes de reconhecer os tempos difíceis em
que vivemos, com o olhar de quem acabou de passar por uma situação
de alguns casos positivos de Covid-19 que felizmente não geraram mais
contágios no Lar.
Não podemos deixar de celebrar e agradecer a entrega e a disponibilidade

“Foi numa quinta-feira, ao final do dia,
que recebi a informação que tinha três
colaboradores infetados com Covid-19. O
facto invadiu o meu coração e a minha
cabeça como uma flecha. Onde é que falhei, foi a primeira pergunta que me fiz,
para com a mesma rapidez me dizer que
era tempo de agir e levantar os braços. E
assim passei a noite desse dia em branco,
a refletir o que deveria ser feito no dia
seguinte.
Acionei o plano de contingência. Fiz os contactos que devia, e marquei uma reunião
de urgência com toda a equipa. Foi duro
olhar para os olhos de cada um e perceber
o quanto assustados estavam. Emocionei-me e fiz um esforço desmedido para que
as lágrimas não começassem a cair pelo
meu rosto, quando vi toda a equipa unida,
firme e pronta para fazer um inesperado e
desconhecido caminho, encorajado pelas
contínuas palavras ao telefone dos familiares dos residentes.
As horas entre a testagem de todos e o seu
resultado foram das mais longas da minha
vida. Gerir emocionalmente os familiares, a
equipa e os residentes foi uma tarefa árdua
e muito exigente. Fiz inúmeros “refresh” ao
meu email, e sempre com medo, para perceber se já tínhamos alguma informação.
E tive uma descarga imensa de adrenalina, com as lágrimas percorrem-me a cara,
quando li que os residentes e restantes
colaboradores não estavam infetados. Sucederam-se quatorze dias de isolamento,
não tendo sido fácil, por um lado, explicar
a cada residente, alguns com demência,
que teria de permanecer no quarto mais
uns dias, e por outro, fazer a gestão do seu
tempo, preenchida, neste caso, pela escuta e apoio emocional, por videochamadas,
pelo ouvir da rádio, por exercícios de ginástica, pela leitura e oração.
É verdade que estamos todos, cansados,
exaustos, fartos. Queremos que todo este
stress passe rápido. Estamos cansados
emocionalmente. Fico de coração aperta-

do ao observar a minha equipa cansada
e exausta, mas é reconfortante saber que
nem por um minuto baixam os braços, deixam de se ajudar, ainda mais agora. Não
existem palavras que descrevam o constante “sim” de cada colaborador quando
diz: “sim, eu ajudo”, “sim, eu faço outro
turno”, “sim pode contar comigo”. Não
existe dinheiro, objetos que compensem
este amor constante, este compromisso
e entrega total aos nossos Residentes, a
esta Causa e a esta Casa.”
(Mariana Calderon Júdice,
Diretora Técnica)

para cuidar do outro com amizade e carinho e pela solidariedade encontrada na procura das melhores soluções.
Inspirados pelo serviço da caridade, no encontro e cuidado ao próximo,
tendo em vista o bem comum, sabemos que estas mãos que cuidam são um
sinal muito presente do amor de Deus! Com esperança e sentido de comunidade, somos mais fortes para enfrentar os desafios que temos pela frente!

“Uma semana no quarto leva a um sentimento de solidão muito grande. O facto
das cadeiras não terem o conforto dos
sofás tornavam-se incómodas e davam
dores no corpo. Tínhamos os livros, o rádio e a companhia uma da outra. O sentimento da solidão e receio têm impacto
no nosso bem-estar, e mesmo nas leituras
que tanto gosto de fazer, retiram a minha
concentração. Sabíamos que estávamos
a salvo, mas não ficamos descansadas
pela nossa família, que anda lá fora, porque têm que trabalhar. Todos os dias me
preocupo, até falar com a minha filha à

noite e saber que estão todos bem.”
(Residente, desejou aparecer anónima)
“O confinamento é sempre difícil, tanto
para quem tem consciência do que está
a acontecer, como para quem possa encontrar-se mais confuso – muitas vezes
não existe uma expressão verbal, mas as
pessoas ficam mais tensas e reativas. O
sentimento de se estar preso, de solidão
e de medo são inevitáveis. Temos a noção
que estas decisões protegem as pessoas,
mas não deixam de ser violentas e de nos
custar, enquanto cuidadores, sentir o impacto que têm no seu bem-estar, na sua
vida e na das suas famílias.”
(Inês Morgado Melo, Psicóloga)
“Angústia, tristeza, impotência e um
grande aperto no peito, pois os nossos
residentes, que tanto tentamos resguardar, estavam em perigo. Mas reforçadas
as medidas de segurança e todos sincronizados, senti-me segura e confiante que
tudo ia correr bem. E correu.”
(Teresa Silva, Fisioterapeuta)
“Após 7 longos meses de apreensão,
saudade, incerteza e privação, mas ao
mesmo tempo de esperança, no caminho
já percorrido, recebo a notícia que não
queria ouvir, desde que tudo começou. A
esperança transforma-se em angústia, a
dúvida em tormento e espero que passem
três longos dias. Temo pela minha mãe e
por todos aqueles que ao longo destes 5
anos pude conhecer, conviver, partilhar
momentos e histórias de vida. São depois
boas as notícias que chegam e me permitem lentamente expirar de uma inspiração contida pelo medo (todos os testes
negativos). Continuemos este caminho
que é de todos, do qual não conhecemos
nem o fim, nem os atalhos. Continuemos
assim a cuidar o melhor que pudermos.”
(Guilhermina Pinheiro,
Filha de Residente)
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com Aura Miguel

Jornalista da Rádio Renascença,
à conversa com Diogo Paiva Brandão

Delegação de jovens portugueses vai receber símbolos da JMJ

O Papa Francisco vai entregar, este Domingo, os símbolos da Jornada Mundial da Juventude (a Cruz Peregrina e o Ícone de
Nossa Senhora) a uma delegação portuguesa. Na semana em que garantiu que “a oração acalma os inquietos”, o Papa convidou
a “estender a mão ao pobre”, lembrou as pessoas “ajudadas pelo JRS” e telefonou a Joe Biden, presidente eleito dos EUA.
1.

2.

3.

4.

5.

1. Uma delegação de Portugal participa

na Missa de Cristo Rei, que o Papa Francisco celebra neste Domingo, 22 de novembro, na Basílica de São Pedro. O comunicado do Vaticano refere que, no final,
uma representação de jovens do Panamá
(onde decorreu a última edição da Jornada Mundial da Juventude em 2019), vai
passar o testemunho aos portugueses. Os
símbolos da JMJ consistem numa grande
Cruz de madeira e numa réplica do ícone
de Nossa Senhora ‘Salus Populi Romani’,
cujo original se encontra na Basílica de
Santa Maria Maior, em Roma. A nota refere que, “em conformidade com as atuais
normas de segurança sanitária, o gesto
simbólico da passagem ocorrerá na presença de delegações muito pequenas de
ambos os países” e que “todos estão convidados a participar virtualmente na celebração eucarística”, que será transmitida
em direto no canal oficial no YouTube
do Vaticano (www.youtube.com/vatican),
com início às 9h00 (hora portuguesa). Segundo um comunicado do COL da JMJ
Lisboa 2023, “a comitiva [portuguesa] é
presidida pelo Cardeal-Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente”. Esta passagem dos símbolos da JMJ estava prevista
para o passado mês de abril, mas o evento
foi adiado devido à pandemia.
De referir que a delegação portuguesa vai
estar este sábado, dia 21, num encontro
com o cardeal D. José Tolentino Mendonça – que foi nomeado, pelo Papa, no
dia 17, membro da Congregação para a
Evangelização dos Povos, organismo da
Cúria Romana que acompanha a vida das
comunidades católicas nos chamados países de missão –, na Igreja de Santo An-

tónio dos Portugueses, ao qual se segue
a celebração da Eucaristia, presidida por
D. Manuel Clemente.

2. O Papa Francisco dedicou a cateque-

se desta quarta-feira, 18 de novembro, à
figura de Maria como mulher de oração
e garantiu que “a oração acalma as nossas
inquietudes”. Francisco considera que o
melhor modo de rezar é “colocar-se, como
Maria, em atitude de total abertura aos
desígnios de Deus”, sobretudo quando ela
diz “Senhor, aquilo que quiserdes, quando
quiserdes, e como quiserdes”. “A oração
acalma as nossas inquietudes, transformando-as em disponibilidade e alargando os nossos corações para, em atitude de
acolhimento, dizermos: (faça-se) aquilo que quiserdes, Senhor; prometei-me
apenas que estareis comigo a cada passo
do caminho”. E se o coração estiver, com
simplicidade, “aberto à vontade de Deus”,
garantiu o Papa na audiência-geral, “Deus
responde sempre”.

3.

O Papa assinalou o Dia Mundial
dos Pobres com vários apelos. Na homilia da Missa que celebrou, na Basílica de
São Pedro, na presença de um pequeno
grupo de pobres e pessoas na situação de
sem-abrigo da cidade de Roma, Francisco
afirmou que “a grandeza da nossa vida não
depende de quanto amealhamos, mas do
fruto que produzimos”. “Quantas pessoas
passam a vida só a acumular, pensando
mais em estar bem do que em fazer bem!
Como é vazia, porém, uma vida que se
preocupa das próprias necessidades, sem
olhar para quem tem necessidade! Se temos dons, é para sermos dons”, apelou, na

celebração no passado Domingo, 15 de
novembro.
Pouco depois, na habitual oração do Angelus, o Papa recordou o tema deste dia
mundial, em 2020, ‘Estende a tua mão ao
pobre!’, com um apelo. “Não estás sozinho
na vida, há gente que precisa de ti. Não sejas egoísta, estende a mão ao pobre! Hoje
a Igreja diz-nos: utiliza o que Deus te deu
e olha para os pobres. Repara, há tantos,
mesmo nas nossas cidades, no centro da
nossa cidade”. Francisco considera urgente “fazer o bem”, só que “por vezes, pensamos que ser cristão é não fazer o mal. E
não fazer o mal é bom, mas não fazer o
bem, não é bom”.

4.

O Papa Francisco escreveu uma carta por ocasião dos 40 anos do Serviço Jesuíta das Refugiados ( JRS), afirmando a
importância de “vital estender a mão da
amizade aos que estão sozinhos e separados de suas famílias”. “Os meus pensamentos vão especialmente para os muitos
homens, mulheres e crianças que recorrem
ao JRS à procura de refúgio e assistência.
Eles sabem que o Papa está próximo deles
e das suas famílias e que se lembra deles
nas suas orações. Este desejo intimamente
cristão e inaciano, de cuidar do bem-estar
de todos aqueles que se encontram em
estado de profundo desespero, inspirou e
orientou o trabalho do JRS nos últimos
40 anos”, escreveu o Papa, numa missiva
endereçada ao jesuíta Thomas H. Smolich, diretor internacional do JRS, publicada
pelo site Vatican News, no passado dia 12.
Francisco recorda uma “história de 40
anos”, que começou com a fuga de barcos
dos vietnamitas e se estende “até hoje, com

a pandemia de coronavírus”. “A pandemia
deixou evidente que toda a família humana está ‘no mesmo barco’, enfrentando
desafios económicos e sociais sem precedentes”, sublinhou. “O vosso trabalho
expressa o compromisso da Companhia
de Jesus (os Jesuítas) de estar com os refugiados em todo o mundo”, assinala a carta,
lembrando a inspiração do padre Pedro
Arrupe, fundador do JRS.

5.

O Papa telefonou, no passado dia
12 de novembro, ao presidente eleito dos
Estados Unidos da América (EUA), Joe
Biden, para lhe oferecer a sua “bênção e
parabéns”. A conversa entre Francisco e o
democrata foi anunciada pela equipa de
transição de Biden, com o diretor da Sala
de Imprensa da Santa Sé a confirmar a
conversa. “O Presidente-eleito agradeceu
a Sua Santidade a sua bênção e parabéns
e manifestou o seu apreço pela liderança
de Sua Santidade na promoção da paz, reconciliação e laços comuns da humanidade em todo o mundo”, adiantou a equipa
de transição de Biden, em comunicado.
“[Biden] expressou o seu desejo de trabalhar em conjunto [com o Vaticano] na
base de uma crença partilhada na dignidade e igualdade de toda a humanidade em
tópicos como cuidar dos marginalizados
e pobres, responder à crise das alterações
climáticas e acolher e integrar imigrantes
e refugiados nas nossas comunidades”,
acrescenta a nota.
Com a tomada de posse marcada para o dia
20 de janeiro, Joe Biden, que vai à Missa
todos os Domingos, vai-se tornar no primeiro presidente norte-americano católico
desde John F. Kennedy, nos anos 60.
Domingo, 22 de novembro de 2020

www.vozdaverdade.org

10/ Igreja no Mundo
Paquistão: culpado de blasfémia, cristão vive escondido há 20 anos

Uma vida nas sombras

A vida de Shafique Masih mudou no dia 31 de Maio de 1998, quando uma multidão atiçada pelos
gritos dos altifalantes das mesquitas se reuniu junto à sua casa em Faisalabad, no Paquistão. A
acusação era simples. Tinha insultado o profeta. Nesse dia, nesse instante, começou um verdadeiro
purgatório para este humilde cristão. Desde então, vive escondido com medo de ser descoberto, de
ser apontado outra vez pelo dedo acusador das multidões em fúria.
De nada valeram os seus argumentos.
De nada valeu ter explicado que tudo
não passava de um mal-entendido, que
aquela era apenas uma história inventada pela inveja do seu sócio, o muçulmano Majeed, com quem partilhava uma
modesta oficina e não queria vê-lo prosperar. Quando Shafique recebeu uma
encomenda de vulto para fazer 25 persianas metálicas, Majeed pôs nos seus
lábios palavras que nunca disse. “Acusou-me de ter participado nas manifestações contra a lei da blasfémia e de ter
falado depreciativamente sobre o profeta Maomé.” Era mentira. No entanto, no bairro, para a multidão sedenta
de vingança, não havia outra verdade.
Culpado antes de ser julgado, Shafique
salvou-se pela coragem de uns vizinhos
que o tentaram esconder numa escola e
chamaram as autoridades. Mas depressa o descobriram. Já se escutavam tiros
e já as portas da escola começavam a
ceder à pressão dos murros e pontapés
quando chegou a polícia. “Com medo
de um ataque à esquadra, levaram-me
naquela noite para a prisão central de
Faisalabad.”

Pesadelo sem fim

O pesadelo continuou mesmo depois de
ter sido libertado em 2001. Ninguém se
esquecera da sua história. Todos conheciam o seu rosto, sabiam o seu nome e
queriam vingança. Sempre vingança.
“Fui acolhido por um sacerdote que cuidou de mim como um filho e cuidou de
todas as necessidades da minha família…” Dois anos depois, em 2003, com
o apoio da Comissão Nacional de Justiça
e Paz do Paquistão [CNJP] e da Fundação AIS, Shafique foi transferido, com a
família, para uma casa-abrigo num bairro residencial. “Quatro dos meus filhos
nasceram aqui. Os mais novos, gémeos
com 12 anos, ajudam-me na oficina pois
tenho uma catarata no olho esquerdo.”
Shafique continua a ser soldador. É a sua
profissão. O negócio, que nunca foi próspero, está agora quase moribundo. É uma

consequência também da pandemia do
coronavírus. A escassez do negócio não
lhe permite deitar mãos às obras que gostaria de fazer em casa.

Vida adiada

As chuvas da monção do ano passado
fizeram desabar a parede do quintal. O
terreno ficou inundado com a água dos
esgotos e a casa de banho precisa de ser
consertada. Mas, apesar de tudo isso,
aquela casa será sempre um quase paraíso quando comparada com a cela na
prisão de Faisalabad, onde viveu encolhido pelo medo. Essa é uma memória
que ainda o assusta, que perturba. Que o
deixa indignado. Praticamente há vinte
anos que Shafique não sabe o que é viver em tranquilidade. Até as visitas aos
irmãos, que vivem na aldeia de Bagywal,
são um risco. “Só viajo até lá de noite…”

O inferno na prisão

Foram três anos na cadeia por um crime que não cometeu. “Aqui abusam da
lei da blasfémia para atacar pessoas inocentes”, diz Shafique. “Se a pessoa fica
calada, começam a suspeitar, mas se tenta responder às acusações, deturpam as
suas declarações. Isso deve terminar.”
Foram intermináveis três anos. Foi um
tempo de medo que ainda hoje atordoa
a memória de Shafique Masih. Por mais
de uma vez tentaram assassiná-lo. Por
mais de uma vez, os próprios guardas incentivaram para que se cumprisse ali, na
prisão de Faisalabad, a sentença de morte que o juiz entendeu não dever aplicar. “Foi um inferno”, recorda Shafique
à Fundação AIS. “Deixavam deliberadamente a fechadura da minha cela aberta
para que alguém me pudesse atacar…”

Acusado de blasfémia, Shafique Masih vive escondido há 20 anos, com medo de ser descoberto.
Pai de três meninos e quatro filhas, aqui numa foto com a sua família.

O medo nunca mais o abandonou, está
presente nos pormenores mais pequenos
do quotidiano. Nas insignificâncias dos
dias. Em qualquer altura alguém pode
passar por ali, pela oficina, e apontar-lhe o dedo. Os gritos dos altifalantes
das mesquitas que espicaçaram o ódio da
multidão que se reuniu com varapaus e
tochas junto à sua casa há 20 anos continuam a atordoar-lhe os sentidos. Na
altura, se o tivessem agarrado seria um
homem morto. Há praticamente 20 anos
que Shafique vive nas sombras da clandestinidade. É um cristão perseguido
pela intolerância.
texto por Paulo Aido,
Fundação Ajuda à Igreja que Sofre
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À PROCURA DA PALAVRA

Dentro da Luz

DOMINGO XXXIV COMUM
CRISTO REI

A irmã Ângela Coelho, da Aliança de
Santa Maria, publicou o livro ‘Dentro
da Luz - um itinerário para compreender a mensagem de Fátima’. “‘Que Luz
imensa brilhou, a partir de Fátima, em
1917!’. Assim começa e termina este
livro sobre a Mensagem comunicada
por Nossa Senhora ao mundo, naquele
ano, através de três pequenos pastores.
Tendo sido postuladora da Causa que
culminou na canonização de Francisco
e Jacinta Marto, em 2017, e agora vice-postuladora da beatificação de Lúcia
de Jesus, Ângela de Fátima Coelho, médica e religiosa, conhece como poucos
a vida dessas crianças e os pormenores
da experiência sobrenatural que tiveram.
Nesta obra, sintetiza um curso que preparou sobre a Mensagem de Fátima, no
âmbito do Centenário das Aparições,
por onde passaram já mais de dois milhares de participantes, em 15 edições
realizadas”, salienta a sinopse.
Informações: www.fatima.pt

“‘Quantas vezes o fizestes
a um dos meus irmãos mais pequeninos,
a Mim o fizestes’.”
Mt 25, 40

A surpresa final
Se nos fosse pedido uma síntese do Evangelho, de toda a
Boa Nova de Jesus, o que diríamos? Certamente escolheríamos
as Bem-aventuranças, ou o seu
Mandamento novo, a Páscoa, e a
Última (primeira) Ceia. No fundo,
em cada gesto e palavra de Jesus encontramos a totalidade do
amor de Deus a chegar até nós.
E há 20 séculos que nós, cristãos,
falamos do amor. Mas o decisivo
não é simplesmente dizer e pensar, acreditar ou escrever. Não
podemos ficar satisfeitos e tranquilos porque não fazemos a ninguém nenhum mal especialmente
grave.
A terceira parábola de Mateus 25
mostra como a realeza de Jesus é
desconcertante. Ao contrário dos
reis humanos, que se distinguem
dos súbditos e do povo, este rei
identifica-se com os mais pequenos. É inútil procurar o Ressuscitado nas nuvens, no grandioso,
pois a sua presença revela-se nos

pelo P. Vítor Gonçalves
mais pobres, nos necessitados. É a
compaixão concreta, a decisão em
não deixar no mal e no sofrimento aqueles que não são estranhos
mas irmãos, e é preciso cuidar e
salvar. A fé cristã é mística e prática, secreta e visível, interior e eficaz. Não se pretende substituir a
nenhum poder público, a nenhum
governo, mas assume compromissos por cada homem e mulher
concretos que necessitam sair do
sofrimento. Porque nenhum sofrimento nos pode ser alheio, e a
compaixão é o único modo de nos
parecermos com Deus.
À semelhança das virgens insensatas, que não fizeram nada de
mal mas não se precaveram com
o azeite da alegria para o encontro com o esposo, e do servo que
por medo e preguiça escondeu o
talento e não o quis multiplicar,
também ficarão surpreendidos
aqueles que viram tantos sofredores e nada fizeram por eles. O
pior é não fazer nada! Os que os

aliviaram do sofrimento fizeram-no voluntariamente. Também
não viram nem reconheceram Jesus neles. Agiram gratuitamente,
sem ganhar dinheiro nem esperar recompensa. Encheram-se de
compaixão e deixaram-se mover
pelo amor. Dizia Leon Tolstoi:
“Podem cortar-se árvores, fabricar tijolos e forjar ferro sem amor.
Mas é preciso tratar com amor
os seres humanos. Se não sentes
afecto pelos homens, ocupa-te no
que quiseres, mas não neles.”
A maior surpresa é essa: quando
abandonamos um necessitado,
abandonamos Deus, quando o
aliviamos, é a Deus que aliviamos.
São os gestos concretos, possíveis, ao nosso alcance que marcam a diferença. Diziam dois pobres à porta de uma igreja: “Falam
tanto de nós, mas não vêm falar
connosco!” Jesus pede-nos para
não duvidarmos dos milagres que
os mais pequenos gestos de amor
a quem sofre, podem realizar.

DOMINGO I DO ADVENTO – ANO B (29 DE NOVEMBRO)

DEPARTAMENTO
DE LITURGIA DO
PATRIARCADO
DE LISBOA

USO LITÚRGICO

CÂNTICO

COMPOSITOR

FONTE

Entrada

A Vós, Senhor, elevo a minha alma

F. Santos

CEC I 9 / CN 163

Entrada

A Vós elevo a minh’alma

F. Fernandes

CEC I 9

Ofertório

Vós, Senhor, sois o nosso Pai

C. Silva

CN 1030

Ofertório / Comunhão

Excelso Criador dos grandes astros

M. Luís

CEC I 39 /CN 470

Comunhão

Mostrai-nos, Senhor, a vossa bondade

M. Luís

CEC I 13

Final

No fim dos tempos virá o Senhor

J. P. Martins

CEC I 36 /CN 643

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.

Domingo, 22 de novembro de 2020
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Tweets da Semana
“Todo o tipo de intolerância
fundamentalista danifica as relações entre pessoas, grupos
e povos, comprometamo-nos
a viver e ensinar o valor do respeito, o amor capaz de aceitar
as várias diferenças, a prioridade da dignidade humana.
#TolleranceDay #FratelliTutti”
16 de novembro
“Em vez de exigir o que te falta,
estende a mão a quem passa
necessidade: assim multiplicarás os talentos que recebeste.
(Mt 25,14-30) #DiaMundialdosPobres #EvangelhodeHoje”
15 de novembro
“Estender a mão leva a descobrir, antes de tudo a quem o
faz, que dentro de nós existe a
capacidade de realizar gestos
que dão sentido à vida. #DiaMundialdosPobres”
13 de novembro
Papa Francisco @Pontifex_pt

“A atenção aos mais pobres é a
qualificação mais autêntica de
qualquer comunidade cristã,
que vale exatamente por isso
e para isso. #DiaMundialdosPobres”
15 de novembro
D. Manuel Clemente @patriarcalisboa

Voz da Verdade na internet
www.vozdaverdade.org

Editorial

‘IRE’ E LEVANTAR A VOZ
P. Nuno Rosário Fernandes, diretor
p.nunorfernandes@patriarcado-lisboa.pt

O título deste texto, num primeiro
olhar, pode induzir em erro. Falar
em levantar a voz pode significar afirmar-se, gritar, impor-se,
demonstrar autoridade, e muitos
outros significados que lhe queiramos atribuir com uma tonalidade de exaltação. Mas, neste texto,
levantar a VOZ é trazer novo vigor,
novo impulso, nova vida a um jornal que é de todos nós, da nossa
Igreja local, da nossa Diocese de
Lisboa. É o jornal que os nossos
avós e bisavós liam e guardavam
nos seus arquivos pessoais, vendido à porta da igreja ou recebido
em casa, e que traz, consigo, uma
história. Levantar a VOZ é fazer
com que a imprensa escrita não
morra; que o papel não desapareça; que a VOZ do povo de Deus
não se ofusque; que a Verdade
que conhecemos de Jesus Cristo
continue a chegar a todos pela
concretização de uma ação missionária, da prática da caridade,
da Palavra meditada, da reflexão
consciente e segura, da informa-

ção cuidada sem falsas notícias.
Levantar a VOZ é comprometer-nos com o renovar o pagamento da assinatura que recebemos; é
fazer nova assinatura, pessoal ou
de oferta a alguém; é ser benemérito e ajudar com o que posso;
é contribuir para divulgação na
minha paróquia ou no meu movimento; na minha comunidade
ou na minha casa; é comprar publicidade para anunciar a minha

empresa, o meu produto; levantar
a VOZ é, também, ser Igreja que
aposta em utilizar os meios de comunicação, mais tradicionais ou
mais modernos, com recurso ao
que a tecnologia oferece.
Do nosso lado, estamos a trabalhar para ‘ire’ ao seu encontro. E
queremos ‘ire’ até onde nos ajudar para levantar o Jornal VOZ da
VERDADE: Inovar, Renovar, Evangelizar.

“Levantar a VOZ é fazer com que a imprensa
escrita não morra; que o papel não desapareça;
que a VOZ do povo de Deus não se ofusque; que a
Verdade que conhecemos de Jesus Cristo continue
a chegar a todos pela concretização de uma ação
missionária, da prática da caridade, da Palavra
meditada, da reflexão consciente e segura, da
informação cuidada sem falsas notícias.”
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