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mPREPARAR O NATAL OLHANDO A CRIAÇÃO

Conheça a família e a catequista que dão rosto ao Presépio Laudato Si’, uma 
iniciativa da Catequese de Lisboa e da Pastoral Familiar da diocese que desafia a 
“uma vivência mais realista e mais verdadeira do Natal”, a partir da encíclica do Papa 
Francisco sobre a casa comum. pág.06
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“SER ADVENTO DE CRISTO”
Cardeal-Patriarca de Lisboa ordenou, na Sé, cinco novos diáconos, com 
vista ao sacerdócio, convidando-os a serem “manifestação da presença” de 
Cristo “no mundo”. pág.02
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P. Nuno Rosário Fernandes
A morte mata!

Cardeal-Patriarca recorda pensador Eduardo Lourenço
que ajudou portugueses a mudarem perspetivas
A visão abrangente que Eduardo Lourenço tinha sobre Portugal ajudou os portugueses a 
mudarem a perspetiva sobre si próprios, considerou o Cardeal-Patriarca de Lisboa, no dia 
em que se realizou o funeral do pensador e ensaísta, falecido no dia 1 de dezembro, aos 97 
anos. “Eduardo Lourenço deixa-nos um legado grande de quase um século de vida – vivida, 
convivida, pensada e que foi compartilhando connosco, olhando-nos a nós, portugueses, no 
contexto mundial, fazendo-nos ultrapassar limitações mentais que tínhamos posto a nós pró-
prios”, afirmou D. Manuel Clemente, à Renascença. E fê-lo “analisando-nos no passado, no 
presente e projetando-nos no futuro em termos portugueses, europeus, mundiais”, acrescen-
tou, enaltecendo a “religiosidade profunda”, transmitida pela mãe e “de que nunca se desligou”. 
“Faleceu agora, em paz, na unidade de cuidados paliativos que o assistiu nos últimos tempos e 
também nos deixa em paz, porque uma vida assim resolvida também nos ajuda a resolver a to-
dos”, concluiu D. Manuel Clemente, que concelebrou, com o cardeal D. Tolentino Mendonça, 
a Missa de corpo presente do ensaísta, na igreja do Mosteiro dos Jerónimos.

JOVENS FIZERAM 
MISSÃO
A missão aconteceu nas dioceses 
portuguesas, com os jovens a as-
sinalarem o início do Advento com 
ações de solidariedade e palavras 
de esperança. “O convite partiu da 
Jornada Mundial da Juventude Lis-
boa 2023 e das dioceses de Portugal 
e os jovens aderiram ao desafio: 
vestiram a camisola da JMJ Lisboa 
2023 e criaram um movimento na-
cional marcado pela esperança, pela 
atenção a quem está só e por muitas 
ações de solidariedade”, salien-
ta um comunicado, a propósito da 
iniciativa ‘Faz Missão!’, que decor-
reu nos dias 28 e 29 de novembro, 
fim-de-semana que marcou o início 
do tempo litúrgico de preparação 
para o Natal.
Informações: 
https://lisboa2023.org/pt

Conselho Pastoral Diocesa-
no refletiu sobre os desafios 
trazidos pela pandemia  
pág.05

“Deus é paciente até ao fim”, 
garante o Papa Francisco 
pág.09

Do Sudão do Sul para o 
Uganda. Conheça o  
‘soldado de Jesus’ | pág.10

Pedro Vaz Patto
Uniões civis

Pe. Alexandre Palma 
Um Advento com Nick Cave
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PREENCHER “PELA CERTEZA”
DO ADVENTO DE CRISTO

O Cardeal-Patriarca de Lisboa destacou aos cinco novos diáconos que o serviço atual é 
“assegurar a quem esteja só, doente, ou mais atingido pelas atuais circunstâncias, que pode 
contar com a presença de Cristo”. Na Sé, D. Manuel Clemente garantiu ainda que “não há 

realidade que o Advento de Cristo não possa alcançar e salvar”.
texto por Diogo Paiva Brandão; fotos por Arlindo Homem/Patriarcado de Lisboa

Ordenação de Diáconos, na Sé Patriarcal de Lisboa

“Não deixemos que qualquer ‘noite’ nos 
reduza a expetativa, pessoal, social ou 
eclesial que seja. Nós sabemos e fare-
mos saber que não há realidade que o 
Advento de Cristo não possa alcançar e 
salvar. Deixemo-nos preencher também 
por esta certeza, para que de nós chegue 
a muitos e por nós se apresse. Há hoje 
tanta urgência a reclamá-la…”, apontou 
o Cardeal-Patriarca, na Ordenação de 
Diáconos, na Sé de Lisboa, convidando 

ainda a ler as “palavras fortes” da Confe-
rência Episcopal Portuguesa na Mensa-
gem para o Advento: “«O Deus que vem 
não vem mudar as situações. Vem mu-
dar os corações. E são os nossos corações 
mudados que podem mudar as situações. 
[…] Sim, porque a resposta de Deus hoje 
somos nós. […] O Deus do Advento 
vem para o meio desta pandemia, pega 
na nossa mão, muda o nosso coração e 
envia-nos a mudar a situação»”.

Nesta celebração no Domingo I do Ad-
vento, dia 29 de novembro, D. Manuel 
Clemente destacou a “atitude” que o Ad-
vento “nos aviva”. “A palavra que hoje 
mais ressoa é: ‘Vigiai!’ Alude aos antigos 
vigias, de olhos fixos na escuridão e até 
raiar o sol. Mas indica sobretudo a ati-
tude que este tempo litúrgico nos aviva, 
muito para além da gramática comum. 
Vigiamos, porque a noite é densa e anoi-
tece-nos também. Mas quem vigia adi-

vinha a aurora e assim se confirma – a si 
e aos outros”, apontou, reforçando que 
“a casa deste mundo tem realmente um 
Senhor, que a ganhou ao preço da sua 
própria vida”. “Partiu donde estava para 
voltar agora e em qualquer circunstância. 
À tarde, à meia-noite, ao cantar do galo 
ou já de manhãzinha; como nos correr o 
tempo ou o estado de alma, Ele advém. 
E o que mais nos toca é sabê-lo assim e 
despertar a todos”, frisou.

A base essencial 
de tudo o mais
Inicialmente marcada para a tarde do 
mesmo dia, na Igreja de Santa Maria 
de Belém, no Mosteiro dos Jerónimos, 
a celebração foi antecipada para a ma-
nhã deste Domingo, na Sé, devido às 
medidas sanitárias. “Em Domingo de 
Advento e de Ordenação de Diáconos, 
aqui estamos, como assembleia cele-
brante, corpo eclesial de escuta, louvor 
e missão. E em ação de graças, sempre 
e apesar da pandemia, lembrando es-
pecialmente os que mais sofrem, por si 
ou pelos seus. Ação de graças por não 
estarmos sós, mas sempre acompanha-
dos pelo Senhor que veio, vem e há de 
vir, na sequência total do seu Advento”, 
garantiu D. Manuel Clemente, no iní-
cio da sua homilia, na celebração onde 
ordenou cinco novos diáconos, com 
vista ao sacerdócio. “Aqui escutámos a 
Palavra que ilumina, aqui celebramos o 
sacramento que alimenta e em tudo re-
cebemos o serviço do Senhor Jesus, as-
sim mesmo apresentado: «Eu estou no 
meio de vós como um diácono» (cf Lc 
22, 27). O Advento de Jesus traduz-se 
desse modo, como presença certa e cui-
dadosa, Bom Samaritano da humani-
dade inteira. É certo que vos destinais 
ao presbiterado, caríssimos ordinandos, 
mas o tempo de diáconos não se reduz 
a uma etapa. É a base essencial de tudo 
o mais, unindo-vos sacramentalmente 
a Cristo servo. E o serviço é muito es-
pecialmente esse mesmo, de assegurar a 
quem esteja só, doente, ou mais atingi-

  O Patriarcado de Lisboa transmitiu, em direto, a celebração das Ordenações de Diáconos, através do seu site, das 
redes sociais YouTube e Facebook e também no Meo Kanal (210021). O vídeo teve cerca de sete mil visualizações.
• Vídeo: www.youtube.com/patriarcadolx  • Fotografias: www.flickr.com/patriarcadodelisboa/albums



Domingo, 6 de dezembro de 2020

Destaque  /03

do pelas atuais circunstâncias, que pode 
contar com a presença de Cristo, que 
por vós lhe advém”, alertou.

“O Advento é de Cristo”
O Cardeal-Patriarca convidou ainda os 
ordinandos a “demonstrar” o “realismo” do 
Advento de Cristo. “O vosso serviço, ca-
ríssimos ordinandos, e convosco o de nós 
todos, é ser Advento de Cristo e manifes-
tação da sua presença no mundo. O Ad-
vento, que na altura foi do Natal, é agora 
pascal, na omnipresença do Ressuscitado. 
Veio, vem e virá, cabendo-nos a nós de-
monstrar, por palavras e obras, o realismo 
do seu Advento, para ser mais patente em 
tudo e a todos. Muito depende de nós, 
para que tal aconteça, desejando mais e 
manifestando melhor a chegada desse dia 
total e conclusivo”, apelou, desafiando os 
cristãos a verem-se também “como ativa-
dores duma expectativa salvadora e única”. 
“No que a cada um diz respeito, signifi-
cará viver em Advento, sem que nada nos 
distraia do objetivo final que é estar com 
Cristo em Deus, como Deus vem ao nosso 
encontro em Cristo”, definiu. “O mundo 
que integramos é uma dimensão a respei-
tar e a servir, para que todos possam viver 
e crescer, fruindo e compartilhando a cria-
ção. Mas tal só acontecerá, com verdadeira 
justiça para cada um, se o horizonte não se 
encerrar aqui, mas se alargar como Cris-
to o alargou e O desejarmos plenamente a 
Ele”, acrescentou.
D. Manuel Clemente assumiu que “man-
ter este espírito em nós e compartilhá-lo 
com os outros, sobretudo os que se en-
cerram em desejos curtos, ou as circuns-
tâncias atingem mais pesadamente, por 
doença, carência ou solidão, pode ser difícil 
e parecer impossível, dada a nossa falta de 
aptidão ou coragem”. “Recordemos, po-
rém, que o Advento é de Cristo e o poder 
é exclusivamente seu, mesmo quando atua 
em nós para chegar aos outros”, salientou. 

“A alvorada de Cristo”
No final da homilia, nesta celebração de 
Ordenações que decorreu na Sé de Lisboa, 
o Cardeal-Patriarca desafiou a “entrever” a 
“alvorada de Cristo”. “Saibamos entrever, 
‘embora seja noite’, a alvorada de Cristo, 
plena manhã do mundo. Deste mundo, 
que hoje dói a tantos, de horizonte cerrado 
por pandemias várias, físicas, mentais, ou 
espirituais que sejam. Deste mundo que 
não deixa de esperar, como em dores de 
parto, a revelação dos filhos de Deus. Dos 
que o são em Cristo, que os une a si, pes-
soa e missão (cf. Rm 8, 19-22). Ajude-nos 
a Virgem Maria, cujo sim permitiu o pri-
meiro Advento. Sejamos com Ela o raiar 
da aurora de Cristo que vem”, terminou 
D. Manuel Clemente.

  
No Domingo I do Advento, 29 de novembro, na Sé de Lisboa, o Cardeal-Patriarca, D. Manuel Clemente, ordenou cinco novos diáconos, com 
vista ao sacerdócio, sendo quatro alunos dos seminários diocesanos e um religioso. [na foto, da esquerda para a direita] Pedro Figueiredo 
(Seminário dos Olivais), Patrice Nikiema (Seminário ‘Redemptoris Mater’, em Caneças), João Silva (Seminário dos Olivais), D. Daniel Henriques 
(Bispo Auxiliar de Lisboa), D. Manuel Clemente (Cardeal-Patriarca de Lisboa), D. Américo Aguiar (Bispo Auxiliar de Lisboa), António Ribeiro 
de Matos (Seminário dos Olivais) e Tiago Melo (Sociedade de São Paulo - Paulistas).
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sem dimensão sexual a que também a lei 
não deve ser indiferente (entre irmãos, por 
exemplo).
Nesta linha, pronunciou-se, por exemplo, o 
cardeal O’Malley, arcebispo de Boston, sa-
lientando que as palavras do Papa na referi-
da entrevista (que, na verdade, não entra na 
análise mais pormenorizada de questões ju-
rídicas) poderão ser assim interpretadas (ver 
http://cardinalseansblog.org, 23/10/2020).   

Grandes mal-entendidos e polémicas gerou 
a publicação de partes de uma entrevista do 
Papa Francisco em que este defendeu algu-
ma forma de cobertura legal de uniões ho-
mossexuais. A Secretaria de Estado do Vati-
cano e a Conferência Episcopal Portuguesa 
esclareceram que dessas palavras não pode 
concluir-se alguma mudança da doutrina da 
Igreja (e também nunca seria uma entrevista 
como essa a sede própria para tal).
Na verdade, tais declarações foram invoca-
das para justificar posições que nunca foram 
as de Jorge Bergoglio ou do Papa Francisco, 
como a de um editorial do Washington Post 
favorável à adoção por casais homossexuais, 
ou a do presidente venezuelano Nicolas 
Maduro em favor de uma proposta de le-
galização do casamento entre pessoas do 
mesmo sexo.
A doutrina da Igreja a este respeito pode ser 
sintetizada na frase da exortação apostólica 
Amoris laetitia (do próprio Papa Francisco): 
«não existe fundamento algum para assi-
milar ou estabelecer analogias, nem sequer 
remotas, entre as uniões homossexuais e o 
desígnio de Deus sobre o matrimónio e a 
família.» (n. 251). Esse desígnio não diz res-
peito apenas ao sacramento do matrimónio, 
mas também ao casamento como vínculo 
natural.
A propósito da discussão sobre a legalização 
do casamento entre pessoas do mesmo sexo, 

no livro que escrevi em parceria com o Pe. 
Gonçalo Portocarrero de Almada, Porque 
Não – Casamento entre Pessoas do Mesmo Sexo 
(Aletheia, 2010), também abordei a questão 
do reconhecimento legal de uniões civis ho-
mossexuais. 
A razão que, nesse livro, como noutros es-
critos, invoquei contra a legalização do ca-
samento civil entre pessoas do mesmo sexo, 
não tem a ver com a imposição da moral ca-
tólica enquanto tal (que não seria admissí-
vel num Estado laico), mas com um critério 
de bem comum: não têm o mesmo relevo 
social uma união homossexual e um casa-
mento entre um homem e uma mulher. Só 
em relação a este pode dizer-se que estamos 
perante a fonte da «célula fundamental da 
sociedade». Só ele garante a sobrevivência e 
renovação da sociedade através da geração 
de novas vidas. E só ele exprime simboli-
camente o valor da unidade na diversidade 
da dualidade sexual: o núcleo fundamental 
da sociedade é construído com a riqueza 
que representa essa unidade e colaboração a 
partir dessa diferença, que também é a mais 
básica de todas as diferenças sociais.
Em vários países (França, Reino Unido, 
Alemanha), a legalização do casamento en-
tre pessoas do mesmo sexo foi antecedida 
pelo reconhecimento legal de uniões civis 
homossexuais, que quase não se distinguiam 
do casamento (incluindo no que se refere à 

adoção). Em muitos casos, serviram apenas 
de preparação para o passo seguinte, que foi 
o da redefinição do conceito de casamento. 
Mas não se trata apenas da designação de 
um instituto jurídico, de não designar como 
“casamento” um instituto jurídico em tudo a 
ele idêntico. Trata-se de reconhecer o relevo 
social que tem o casamento como união en-
tre um homem e uma mulher e que não tem 
uma união homossexual, diferença que deve 
refletir-se no plano jurídico (desde 
logo, no que se refere à filiação).
Porque se verificava a equiparação 
entre a tais uniões civis homosse-
xuais e o casamento, elas tiveram 
a oposição dos episcopados dos 
referidos países. E também a 
oposição da Congregação para a 
Doutrina da Fé num documento 
de 2003, aprovado por São João 
Paulo II.
Mas, como afirmei no livro aci-
ma referido, tal não impede que 
a pessoas que vivem em uniões 
do mesmo sexo sejam reconhe-
cidos alguns dos direitos de 
pessoas casadas. Trata-se de 
uma relação de auxílio mútuo 
e economia comum a que a 
lei não deve ser indiferente. 
É possível fazê-lo sem que 
se verifique alguma forma de 
equiparação ao casamento se 
tais direitos forem também 
reconhecidos a outras for-
mas de relação de auxílio 
mútuo e economia comum 

Pedro Vaz Patto

Uniões civis

Esta minha estranha conversa com Nick 
Cave tem-me feito pensar no Advento 
como tempo do regresso. Porque Jesus já 
veio, o que pedimos é que Ele regresse até 
nós. Cada dia. E no dia dos dias. Porque 
nós já tocámos o segredo da vida, o nos-
so desejo só se resolve se aí regressarmos 
também. E para isto não é preciso muito, 
se for verdade um outro aforismo cantado 
por Cave: «por vezes, um pouco de fé pode 
ir bem, bem longe».

Este ano o Advento começou para mim 
por meados de Setembro. Não foi engano 
nem precipitação. Por essa altura redescobri 
o último álbum do australiano Nick Cave: 
Ghosteen (2019). Desde então dou comigo a 
ouvi-lo repetidamente. O álbum surpreen-
deu alguns por incorporar, aqui e além, so-
noridades psicadélicas. Mas nele persiste um 
negrume próprio da obra de Cave, típico do 
rock gótico onde certas catalogações o ins-
crevem. A gravidade da sua voz parece tê-lo 
destinado a criador de ambientes sombrios, 
mas densos. Este tom pesado intensificou-se 
talvez, segundo quem é mais perito do que 
eu nestes assuntos, com a morte precoce de 
um filho, Arthur com apenas 15 anos. Acer-
ca dos abismos interiores dessa perda Cave 
tem falado um pouco num blog onde dialoga 
com os seus públicos e assim, pressente-se, 
vai também limpando a alma e fazendo te-
rapia. Não é, seguramente, um acaso que ele 

tenha nomeado esse lugar de conversa Red 
Hand Files, inspirando-se no célebre poema 
do inglês John Milton: Paradise Lost. A «mão 
(direita) vermelha» é a mão do castigo divino, 
indicativo do «paraíso perdido». Deus é, de 
facto, uma referência omnipresente na obra 
de Cave. «A minha vida – reconhece – está 
dominada pela noção de Deus, seja da sua 
presença seja da sua ausência». Mas Deus é 
para Cave mais uma interrogação que uma 
afirmação. Em «Into my Arms» (1997), uma 
das grandes canções de amor dos nossos 
tempos, declarava não acreditar num «Deus 
intervencionista». Mais recentemente descre-
veu Deus como sendo para ele um «trabalho 
a decorrer (work in progress)».
Mas, de Ghosteen, dou comigo a conver-
sar intensamente com uma das suas faixas: 
Waiting for you. Foi ela que iniciou em mim 
este Advento antecipado. Ela tornou-se para 
mim uma espécie de hino litúrgico. Canto-

-a mudamente na minha cabeça. Sobretudo, 
ela fez-me olhar o Advento como tempo do 
regresso (e não apenas da vinda). Como se 
insinua no título, em Waiting for you canta-se 
a espera. Uma espera, aliás, suplicantemente 
repetida, com uma tonalidade que não deixa 
dúvidas: vem do fundo da alma. O cenário 
desenhado não é confortável, mas nem por 
isso deixa de ser uma vigorosa parábola da 
presente condição humana: uma viagem noc-
turna; o vento frio da noite; a necessidade que 
temos, por vezes, de permanecer 
calados; sobretudo, a companhia 
de alguém que é uma «âncora» e 
por quem se suplica. De repen-
te fala-se também de um padre 
que corre pela igreja, do calen-
dário que acelera o seu curso e 
de um «louco (freak)» de Jesus 
a gritar na rua que Ele está a 
regressar. E é então que essa 
espera se define: «estou à es-
pera que regresses». De facto, 
logo assim termina a música, 
repetindo como num eco: que 
regresses.

Pe. Alexandre Palma 

Um Advento com Nick Cave
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Mosteiro de São Vicente de Fora
Rostos dos ‘Painéis’
disponíveis até janeiro
Continua patente no Mosteiro de São 
Vicente de Fora, em Lisboa, a exposição 
‘Olhares cruzados, palavras pressentidas’, 
de João Alvim, que apresenta os rostos das 
figuras do terceiro plano dos ‘Painéis de São 
Vicente’, criados por Nuno Gonçalves, no 
século XV. Inaugurada pelo Cardeal-Pa-
triarca, D. Manuel Clemente, no dia 17 de 
setembro, a mostra vai estar aberta ao públi-
co até janeiro de 2021, e pode ser visitada de 
terça-feira a Domingo, das 10h00 às 18h00. 
A entrada é gratuita, mediante a compra de 
bilhete para visitar o mosteiro (preços entre 
2,5€ e 5€, sendo grátis para crianças até aos 
12 anos, sacerdotes e consagrados).
Informações: 218885652

Santo António
Visita guiada e Missa
Fadista no Natal
Uma visita e um concerto vão marcar o 
programa especial de Natal promovido 
pelo Museu de Lisboa - Santo António, 
o Quo Vadis - Turismo do Patriarcado de 
Lisboa e a Igreja de Santo António, no 
dia 26 de dezembro, sábado. Às 15h30 
tem início a visita, no museu, “que dá a 
conhecer a figura do Santo, enfatizando a 
sua relação com Lisboa”, refere uma nota. 
“Segue-se a ‘Missa Fadista – Fados ao 
Menino Jesus’, na Igreja de Santo António 
[às 17h00], com a presença dos fadistas 
Célia Leiria e José Quaresma”, acrescenta 
a informação. As entradas são livres, mas 
sujeita a reserva no caso da visita (bilhetei-
rasatnoantonio@museudelisboa.pt).

Na reunião que refletiu sobre as conse-
quências da pandemia na vida pastoral e 
os desafios que se colocam, sobretudo no 
“acompanhamento espiritual” e na “parti-
cipação eucarística e sacramental”, D. Ma-
nuel Clemente destacou as iniciativas que 
foram surgindo nas famílias e a preocu-
pação com os idosos, para os quais defen-
deu “mais acompanhamento, também com 
mais valorização”. No campo da comuni-
cação, o Cardeal-Patriarca defendeu que 
esta “oportunidade missionária” trazida e 
impulsionada pelos meios de comunicação 
durante a pandemia, “é para manter”, com-
plementando com o que já existia. Na sua 
última intervenção, D. Manuel Clemente 
destacou ainda as “comunidades que se re-

descobriram”, quer no apoio a quem mais 
precisa, quer até com novas formas de aco-
lhimento paroquial.
Na intervenção inicial, o Cardeal-Patriarca 
de Lisboa tinha apontado ainda como me-
tas para o atual ano pastoral a realização da 
Assembleia Sinodal (de avaliação), prevista 
para 18 e 19 de junho, e o Congresso da 
Pastoral Socio Caritativa, agendado para os 
dias 14 e 15 de maio.

“Que ninguém fique sem alimento à mesa” 
Banco Alimentar Contra a Fome está a dinamizar a campanha solidária ‘À nossa mesa há 
sempre lugar para mais um’, até 13 de dezembro, com vales disponíveis nos supermercados 
e na internet (www.alimentestaideia.pt), para “que ninguém fique sem alimento à mesa”

Na reunião do Conselho Pastoral Diocesano que decorreu na manhã 
do passado dia 29 de novembro, via online, o Cardeal-
Patriarca de Lisboa salientou que, perante os desafios 
causados pela pandemia, “é importante estarmos 
todos [no mesmo barco] e olharmos por todos”, como 
Igreja, para que o “anúncio do Reino” possa acontecer.

Conselho Pastoral Diocesano

Órgão diocesano refletiu sobre os
desafios trazidos pela pandemia
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O Sector da Catequese e a Pastoral Fa-
miliar do Patriarcado de Lisboa apre-
sentaram, na passada semana, o primeiro 
episódio da iniciativa Presépio Laudato 
Si’. Todas as semanas do Advento e du-
rante o tempo do Natal, através de um 
vídeo curto, as famílias são “desafiadas a 
construírem o presépio e a conversarem 
sobre a encíclica Laudato Si’, sobre o cui-
dado da casa comum”, neste ano que lhe 
é dedicado e em que se assinalam os cin-
co anos da sua publicação. “Esta iniciati-
va tem como objetivo ajudar as famílias 
a viverem este tempo de maior recolhi-
mento”, começa por explicar, ao Jornal 
VOZ DA VERDADE, o padre Tiago 
Neto, diretor do Sector da Catequese de 
Lisboa, que assegura fazer todo o sentido 
a relação entre o Natal e a encíclica do 
Papa Francisco, particularmente no pon-
to 99 do documento, onde é realçada a 
“centralidade do mistério de Cristo”. “De 
alguma forma, vemos aqui uma relação 
estreita entre a encarnação do Filho de 
Deus – Mistério do Natal – e o destino 
da criação inteira. Cristo está no centro 
de tudo e, por isso, no centro daquilo que 
é a criação do mundo, a criação do Ho-
mem”, acrescenta o sacerdote.

Surpresa
Para apresentar cada vídeo semanal, o 
Sector da Catequese desafiou a família 
Paiva Brandão. “Foi inesperado, ficámos 
surpreendidos, até porque não temos, en-
quanto família, experiência de gravação a 
este nível, mas procurámo-nos ‘agarrar’ à 
frase: ‘Deus não escolhe os capacitados, 
mas capacita os escolhidos’”, começa por 
partilhar Diogo, de 41 anos, que, tal como 
a sua esposa, Isabel, da mesma idade, sen-
tiram “orgulho em poder fazer esta ca-
minhada e ajudar mais famílias a prepa-
rarem o nascimento de Cristo”. Atitude 
mais desprendida tiveram os seus três fi-
lhos. Diogo, com 12 anos, José Maria, de 
8, e Francisco, com 3, “ficaram numa ex-
citação imediata, pois queriam conhecer 
um estúdio de gravação a sério”, e nem o 
facto de terem que despender bastantes 

horas para as gravações os fez esmorecer. 
“As gravações dos primeiros quatro epi-
sódios confirmaram isso mesmo, a extre-
ma alegria dos nossos filhos em partici-
par neste projeto”, conta Diogo.

Um “desafio diário”
A família Paiva Brandão pertence ao mo-
vimento das Equipas de Nossa Senhora, 
vive em Oeiras, mas faz parte da paróquia 
de São Domingos de Rana – onde Isa-
bel é catequista do 6.º volume. Ao Jor-
nal VOZ DA VERDADE, Isabel refere 
que, apesar de todos os anos viverem a 
preparação do Natal em família, come-
çando pela construção do presépio, esta 
participação no Presépio Laudato Si’ vem 
ajudar a tomar “ainda mais consciência 
que, em tudo o que fazemos, podemos e 
devemos pensar se estamos a fazer tudo 
o que está ao nosso alcance para prote-
germos o meio ambiente”. Diogo explica 
que essa preocupação pela casa comum 
sempre esteve presente na educação dos 
filhos e defende que isso “não pode ser só 
ensinamento, sem prática”. “Esta preo-
cupação é feita em gestos de proteção e 
defesa da Terra, como a reciclagem em 
casa, a poupança da água, o desligar a luz 

quando saem de uma divisão da casa, o 
não desperdício alimentar, mas também 
no respeito pelos outros e pela família, 
como nos fala o primeiro vídeo, e o cui-
darem da relação com Deus e com eles 
próprios”, exemplifica. “O facto de os 
nossos filhos participarem no Presépio 
Laudato Si’, e estudarem os diálogos, 
tem ajudado a tomarem consciência que 
esta preocupação pela casa comum é um 
desafio diário, a ser ‘construído’ todos os 
dias”, reforça este pai.

Entusiasmo
Filipa Ribeiro, de 24 anos, é a catequista 
do Presépio Laudato Si’ e todas as sema-
nas apresenta às crianças os desafios pro-
postos. Quando recebeu o convite para 
participar nesta iniciativa, aceitou com 
“algum receio” – sobretudo devido à in-
certeza na forma como iriam decorrer 
as gravações neste tempo de pandemia 
–, mas também “com muito entusias-
mo”. “Quando me foi explicado o intuito, 
achei que seria um desafio muito bom e 
que existiria uma boa recetividade. Pensei 
que, neste tempo em que temos de estar 
mais confinados, ter atividades e desafios 
semanais que as famílias pudessem fazer e 

que as próprias catequeses pudessem su-
gerir, iria ser bom e uma ótima iniciativa”, 
partilha esta jovem da paróquia de Alca-
bideche e catequista na comunidade de 
Alvide. Filipa não tinha experiência neste 
tipo de trabalho, mas o balanço é “muito 
positivo”. “Os textos eram um bocadinho 
mais complexos e achámos que iria ser 
um bocadinho difícil de gravar, princi-
palmente pelo cansaço das crianças, mas 
houve liberdade para se ajustar e também 
foi possível gravar em ‘prestações’. Apesar 
de o vídeo ter 5 minutos, nós estamos ali 
durante horas”, lembra Filipa.

Tempo em família
Para a jovem catequista, esta iniciati-
va Presépio Laudato Si’ pode significar 
“união” nas famílias que cumprirem os 
desafios propostos. “Alerta-se muito para 
a palavra ‘cuidar’: cuidar dos outros, cui-
dar da família, cuidar do meio ambiente, 
cuidar da casa comum... Mas há muita 
preocupação com o tempo em família”, 
aponta. “A própria montagem do presé-
pio, onde todas as semanas se vão acres-
centando elementos, também exige um 
tempo que os pais têm que despender 
com as crianças. Isso vai trazer tempo, 

FAMÍLIAS DESAFIADAS A UMA VIVÊNCIA
“MAIS VERDADEIRA” DO NATAL

Preparar o Natal em família, a partir da encíclica Laudato Si’, é o novo desafio da  
Catequese e da Pastoral Familiar do Patriarcado de Lisboa. Semanalmente, a família  

Paiva Brandão e a catequista Filipa Ribeiro deixam desafios para este tempo de “maior 
recolhimento” e que aponta a “uma vivência mais realista e mais verdadeira do Natal”.

texto por Filipe Teixeira; fotos D.R.

Presépio Laudato Si’

  
A catequista Filipa Ribeiro (à esquerda) e a família Paiva Brandão são os rostos do Presépio Laudato Si’
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união e aprendizagens, porque vão ter 
que falar nos assuntos, vão ficar a conhe-
cer mais sobre esta história, sobre este 
tempo de Natal... E, claro, vai levantar 
dúvidas que, estando em família, poderão 
ser respondidas”, projeta Filipa Ribeiro. 
Apesar de, atualmente, não ter um gru-
po de catequese definido e apoiar os ca-
tequistas que não podem estar presentes 
ou que precisam de ajuda, Filipa sublinha 
que a preocupação das crianças com o 
cuidado da casa comum “é muito boa, até 
melhor do que a dos adultos”. “As crian-
ças, na escola, são muito alertadas para 
este problema, até para a consciência de 
cuidar dos outros, da casa comum. Acho 
que nos dão respostas muito positivas”, 
afirma. Apesar de já ter proposto ativi-
dades com esse objetivo, Filipa assegura 
que os mais novos têm iniciativa. “São 
eles que nos dizem que temos de poupar 
água, luz, etc. Acho que são cada vez mais 
conscientes dos problemas”, atesta.

Proposta para as famílias
O projeto Presépio Laudato Si’ tem sus-
citado, desde logo, “bastante interesse” 
por parte dos catequistas, afirma o diretor 
do Sector da Catequese do Patriarcado 
de Lisboa, explicando que “a iniciativa 
pretende valorizar a família como lugar 

de Igreja, de catequese, de evangeliza-
ção, de oração”. “Tendo em conta o re-
colhimento neste tempo, quisemos lançar 
uma proposta dirigida, em primeiro lugar, 
às famílias. A ideia é que a família seja 
o lugar onde se constrói este presépio e 
onde se tem contacto com a Laudato Si’ 
e, particularmente, através dos esquemas 
de oração e também com a liturgia domi-
nical”, explica o padre Tiago Neto. Ad-
mitindo que, para alguns, possa “parecer 
estranho” falar-se da encíclica Laudato 
Si’ no tempo de Natal, este responsável 
sublinha a pertinência desta iniciativa 
para os tempos atuais, que apontam para 
“uma vivência mais realista e mais verda-
deira do Natal”. “Isso passa por olhar para 
o presépio e para as narrativas evangélicas 
que nos convidam a viver num mundo 
mais humano e mais fraterno”, assegura.
Esta e outras iniciativas do Sector da Ca-
tequese surgiram a partir da experiência 
de confinamento geral, vivida a partir de 
março deste ano. A aposta no online por 
parte de uma grande maioria dos cate-
quistas de toda a diocese veio permitir 
estarem mais próximos das crianças, jo-
vens e das suas famílias, mas, segundo a 
catequista Filipa Ribeiro, não são a solu-
ção ideal. “A partir da minha experiência, 
sobretudo no final do ano pastoral passa-

do, senti que alguns pais aderiram muito 
bem, mas também notei que houve um 
certo cansaço porque as crianças já esta-
vam no Zoom, durante a semana, com 
a escola. Por vezes, também enviávamos 
atividades para realizarem com os pais, a 
que se juntavam as atividades da escola. 
Por isso, já estavam saturados de tanta ati-
vidade para fazer em casa”, partilha Fili-
pa, afirmando que os meios informáticos, 
apesar de serem a “opção possível”, “não 
são a melhor solução, até porque se perde 
um bocadinho aquele espírito de grupo, 
sobretudo com os mais pequeninos”.

Pandemia “abriu olhares”
Na casa da família Paiva Brandão, tam-
bém houve hábitos de vivência da fé que 
se alteraram com a chegada da pandemia. 
“No confinamento, tal como muitas fa-
mílias cristãs, continuámos a participar 
na Eucaristia semanal em família, mas 
através da televisão, e no caso das cele-
brações de Páscoa a partir da internet. 
Atualmente, em termos de catequese, na 
nossa paróquia, foi implementado um 
sistema misto, com catequese presen-
cial para metade dos volumes, enquanto 
os restantes têm catequese online, e na 
semana seguinte trocam”, explica Isa-
bel, que reconhece fazerem “muita fal-

ta os gestos de proximidade entre todos, 
como um abraço ou uma festinha na ca-
beça”. “Contudo, sinto que as crianças 
estão mais atentas uns aos outros – se 
falta um menino à catequese, eles per-
guntam logo se está bem – e também 
mais preocupados, no bom sentido, com 
o que os rodeia”, aponta. A mesma ideia 
é partilhada por Diogo: “A pandemia 
abriu olhares para o lado, para os outros, 
para a sociedade. Mesmo nas orações da 
noite, vemos esta preocupação nas in-
tenções dos nossos filhos, sobretudo nas 
dos dois mais velhos”.
Como catequista, Isabel afirma que o 
maior receio das crianças da cateque-
se, neste Natal, é “não poderem estar 
com os avós”. “Tentamos passar-lhes 
esperança, dando-lhes pistas de coisas 
que podem fazer para se sentirem mais 
perto dos avós, sobretudo aproveitan-
do as novas tecnologias ou enviando-
-lhes uma carta ou um desenho. Neste 
tempo de preparação para o Natal, pro-
curamos incutir-lhes valores de solida-
riedade, entreajuda e atenção ao outro, 
pedindo-lhes que ajudem um amigo 
que se sinta só, que partilhem algum 
bem com as famílias carenciadas, que 
ajudem os pais em casa, sendo amigos 
dos irmãos”, descreve.

Os vídeos e orações do Presépio Laudato Si’ são disponibilizados todas as quintas-
-feiras, às 21h00, durante o tempo de Advento e Natal, no site e redes sociais da 
Catequese (www.catequese.net | https://bit.ly/YTCatequese | www.facebook.com/
CatequesedeLisboa) e na página Facebook da Pastoral Familiar de Lisboa (www.fa-
cebook.com/familia.patriarcadolisboa).
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“Estou a gostar muito 
de fazer vídeos para 
o YouTube e depois 
ver o resultado final. 
Tem sido giro ‘errar’ 
as falas e depois fazer 
bem. Espero que as 
mensagens cheguem 
aos corações de todas 
as pessoas.”

Diogo, 12 anos

“Gosto muito de fazer 
a casa [presépio].”

Francisco, 3 anos

“Gosto muito da 
catequese com a 
Filipa e de estarmos 
atentos ao mundo, 
para o protegermos.”

José Maria, 8 anos
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que contam
Leigos

...
UM PODCAST SOBRE 
A MISSÃO DOS LEIGOS NO DIA-A-DIA.

Brevemente, em www.vozverdade.org e nas plataformas online.

De 20 a 22 de novembro, realizou-se 
o Pit Stop, um retiro de silêncio para 
todas as idades e para todos os estados 
de vida. Desta vez, e no atual contexto 
pandémico que estamos a viver, o Pit 

No dia 17 de novembro, retomámos as 
Terças.com Namorados, em formato on-
line. Esta é uma proposta conjunta do 
Setor de Animação Vocacional, do Setor 
da Juventude e do Setor da Pastoral Uni-
versitária do Patriarcado de Lisboa e pro-
cura criar um grupo de reflexão que ajude 
os casais a aprofundar a sua vocação, e a 
viver o tempo de namoro de uma forma 
profunda e verdadeira. Este encontro de 
novembro contou com a presença de vá-
rios casais de namorados que iniciaram 
assim um caminho conjunto.
A próxima Terça.com Namorados está 
agendada para o dia 15 de dezembro.

Pit Stop

Terça.com Namorados

Stop realizou-se online, no silêncio e 
no recolhimento das casas de cada par-
ticipante e teve como tema “Deus que 
visita a nossa casa”. As meditações fo-
ram sendo propostas ao longo dos dias 

e ajudaram os participantes a rezar a 
vocação e a preparar o coração para o 
tempo do Advento.
O próximo Pit Stop está agendado 
para 12 a 14 de março de 2021.  

Sector de Animação Vocacional
Email: vocacoesxpto@gmail.com 

Site: www.vocacoesxpto.net
o8/ Vocações 

Temos realizado online, 
vários encontros de formação de Anima-
dores Vocacionais Paroquiais. Têm sido 
momentos muito ricos de partilha de ex-
periências e que têm permitido alargar a 
rede daqueles que disponibilizam o seu 
tempo e a sua vontade para promoverem 
uma verdadeira cultura vocacional em 
cada paróquia e movimento. 

ENCONTRO DE 
ANIMADORES
VOCACIONAIS

AGENDA
- 15 de dezembro – Terça.com Namorados
- 19 a 22 de dezembro – Luzeiro de Natal 
(online)

20-22 novembro

UM  

Em www.vozverdade.org e nas plataformas online.
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Roma /09com Aura Miguel
Jornalista da Rádio Renascença, 
à conversa com Diogo Paiva Brandão

1. O Papa Francisco considera que a bên-
ção é uma dimensão essencial da oração. 
“A esperança do mundo reside na bênção 
de Deus, que continua a amar-nos sem-
pre”, referiu o Papa, na audiência-geral de 
quarta-feira, 2 de dezembro. “Um pecador 
pode permanecer nos seus erros por mui-
to tempo, mas Deus é paciente até ao fim, 
esperando que, no final, aquele coração se 
abra e mude. Deus é como um bom pai e 
como uma boa mãe, que nunca deixam de 
amar o seu filho, por mais que ele possa er-
rar”, salientou, no encontro que decorreu na 
biblioteca do Palácio Apostólico.
Francisco lembrou ainda as filas que, tan-
tas vezes, se veem à porta das cadeias, com 
gente à espera de entrar. “Não desistem de 
amar o seu filho, nem têm vergonha de o 
mostrar. Também nós, para Deus, somos 
mais importantes do que todos os pecados 
que possamos fazer”, comentou. Por isso, “a 
Deus que abençoa e nos ama, também nós 
devemos agradecer-lhe e abençoar o mun-
do todo. O mundo precisa de bênção. Se 
todos fizéssemos isso, não existiriam guer-
ras”, acrescentou. Francisco criticou tam-
bém os que costumam amaldiçoar tudo e 
todos. “Isso faz mal ao mundo e a quem o 
faz”, apontou, porque “de um coração aben-
çoado por Deus, não pode sair maldição”. 
“Que Senhor nos ensine a nunca amaldi-
çoar, mas a abençoar sempre”, concluiu.
O Papa referiu-se ainda à situação no nor-
deste da Nigéria, “infelizmente ensanguen-
tada pela tragédia terrorista”, que, no pas-
sado dia 28 de novembro, causou a morte 
a mais de 100 camponeses. “Que Deus os 
acolha na sua paz, conforte os seus familia-
res e converta o coração de quem comete 
tais horrores que ofendem gravemente o 

seu nome”, disse o Santo Padre, no final da 
habitual catequese da quarta-feira.
Francisco assinalou igualmente os 40 anos 
da morte de quatro missionárias, em El 
Salvador, raptadas, violadas e assassina-
das por para-militares, a 2 de dezembro 
de 1980. Estas mulheres, que serviam as 
populações, “são um exemplo para todos 
se tornarem fiéis discípulos missionários”, 
concluiu o Papa.

2. Na edição de dezembro de ‘O Vídeo 
do Papa’, Francisco fala sobre o poder da 
oração. “Rezando, mudamos a realidade. 
E mudamos os nossos corações. Rezemos 
para que a nossa relação com Jesus Cristo 
se alimente da Palavra de Deus e de uma 
vida de oração”, pediu. O próprio Papa tem 
dado testemunhos de oração, que são re-
cordados no vídeo deste mês: a oração pela 
pandemia na Praça de São Pedro vazia; a 
sua peregrinação ao crucifixo de São Mar-
celo na ‘Via del Corso’, no centro de Roma; 
os momentos de recolhimento diante do 
ícone bizantino da ‘Salus Populi Romani’, 
na Basílica de Santa Maria Maior.

3. Na Missa de encerramento do 
consistório, na Basílica de São Pedro, o 
Papa Francisco pediu aos novos cardeais 
que não “tenham pretensões terrenas”, 
não se percam “em mil coisas”, não se 
distraiam “por tantas vaidades” nem se 
gastem “por um pouco de dinheiro, fama 
ou sucesso”. No Domingo I do Advento, 
29 de novembro, o Papa apelou à pro-
ximidade e vigilância, sobretudo porque 
há dois “sonos perigosos”: o sono da me-
diocridade e o sono da indiferença.
Contra a mediocridade, Francisco pro-

põe a vigilância da oração, que “desperta 
da tibieza duma vida horizontal, levanta 
o olhar para o alto, sintoniza-nos com o 
Senhor”. “A oração permite a Deus estar 
perto de nós; por isso, liberta da solidão e 
dá esperança. A oração oxigena a vida: tal 
como não se pode viver sem respirar, assim 
também não se pode ser cristão sem rezar”, 
sublinhou. Contra “o sono da indiferen-
ça”, que leva a “reivindicar tudo para si e a 
desinteressar-se dos outros”, é fundamental 
“a vigilância da caridade”. E como “a cari-
dade é o coração pulsante do cristão”, disse 
o Papa aos novos cardeais, “tal como não 
se pode viver sem pulsação, assim também 
não se pode ser cristão sem caridade”.
O Papa tinha criado novos cardeais na 
véspera, numa celebração reduzida em 
número de fiéis devido à pandemia, dei-
xando um conselho aos treze novos pur-
purados. “Queridos irmãos, todos nós 
amamos Jesus, todos queremos segui-Lo, 
mas devemos estar sempre vigilantes para 
permanecer no seu caminho. Pois com os 
pés, com o corpo, podemos estar com Ele, 
mas o nosso coração pode estar longe e 
levar-nos para fora do caminho. E pen-
semos em tantas formas de corrupção na 
vida sacerdotal”, alertou. Ainda neste dia, 
o Papa Francisco e os novos cardeais visi-
taram Bento XVI, na capela do mosteiro 
Mater Ecclesiae, onde reside o Papa Emé-
rito. Francisco apresentou os cardeais, um 
por um, e foi cantado o hino mariano ‘Sal-
ve Regina’. Aos 93 anos, o Papa Emérito 
manifestou alegria pela visita e concedeu a 
sua bênção aos novos cardeais.
A Igreja tem agora um total de 229 car-
deais, dos quais 128 são eleitores (têm 
menos de 80 anos): 16 criados por João 

Paulo II, 39 por Bento XVI e 73 pelo 
Papa Francisco.

4. A Santa Sé, através do Dicastério para 
os Leigos, a Família e a Vida, convida os jo-
vens a darem a palavra aos idosos e a rece-
ber deles um presente de sabedoria. “Hoje, 
no difícil clima de um Natal ainda envolto 
pela pandemia, propomos aos jovens que 
publiquem nas redes sociais uma lembran-
ça, um conselho, um presente de sabedoria 
de um dos idosos com quem estabeleceram 
vínculo nos últimos meses”, lê-se no con-
vite, publicado em várias línguas. Para par-
ticipar na campanha, basta postar palavras 
dos avós e dos idosos nas redes sociais, com 
a hashtag #aGiftOfWisdom. As mensa-
gens mais significativas vão ser divulgadas 
nas redes sociais do dicastério.

5. O diretor da Sala de Imprensa da San-
ta Sé, Matteo Bruni, referiu aos jornalistas 
que o “Papa foi informado da morte de 
Diego Maradona, que recorda com afeto 
as ocasiões de encontro que teve com ele 
nestes anos e que o lembra na oração, tal 
como o fez nos últimos dias quando soube 
das suas condições de saúde”.
No livro ‘Vamos sonhar juntos’, que será 
publicado em Portugal em janeiro, Fran-
cisco recorda os momentos que viveu 
como estudante na Alemanha e como se 
entusiasmou com o triunfo da Argentina 
no Campeonato do Mundo de 1986. Uma 
vitória cuja estrela foi Diego Maradona, 
com a camisola número 10, que mais tarde 
a ofereceu ao Papa, no Vaticano, em 2014. 
Na ocasião, Maradona, entrevistado pela 
Rádio Vaticano, afirmou que “entre os dois, 
o verdadeiro ‘craque’ é o Pontífice”.

1. 2. 4.

5.

3. 

O Papa Francisco considera que “o mundo precisa de bênção”. Na semana em que foi publicada a edição de dezembro  
de ‘O Vídeo do Papa’, Francisco alertou os novos cardeais contra “dois sonos perigosos”, a mediocridade e a indiferença.  
O Vaticano desafiou os jovens a falar dos idosos nas redes sociais e garantiu que o Papa argentino reza por Diego Maradona.

“A esperança do mundo reside na bênção de Deus”
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roubos, mesmo esses, de alguma forma 
também já morreram um pouco. John 
nunca mais será o mesmo desde o dia 
em que, num punhado de minutos, os 
seus pais e irmãos foram assassinados. 

Descobrir Deus
John revoltou-se, mas conseguiu sosse-
gar a sua ira. Foi no campo de refugia-
dos que descobriu que o ódio alimenta-
-se da vingança e da violência. Quando 
olha para trás, para o dia trágico que 
enlutou a sua vida para sempre, John 
consegue vislumbrar Deus. “Perdi o 
meu pai, perdi a minha irmã, perdi o 
meu irmão. Foi um momento muito 
doloroso, mas Deus decidiu deixar-me 
para que eu traga de volta a vida para o 
Sudão do Sul.” Sozinho no campo de 
refugiados, na imensidão de cabanas, 

de pessoas perdidas a tentarem refa-
zer os seus quotidianos, John descobriu 
que não estava abandonado. Decidiu 
tornar-se catequista. Decidiu, como 
num impulso, que a sua presença, ali, 
refugiado entre refugiados, não pode-
ria ser obra do acaso. Deus tinha planos 
para ele. 

Resgatar almas
A sua preocupação é ajudar os jovens, 
pessoas como ele, novas demais para se 
resignarem. Pessoas que poderão ain-
da acalentar todos os sonhos. “Muitos 
têm pensamentos de ódio e de vingan-
ça, mas eu falo-lhes de perdão…” John 
formou-se como catequista no centro 
Emaús, apoiado pela Fundação AIS, 
que fica situado nos arredores da capi-
tal do Uganda. “Graças a vocês, à Aju-

Numa questão de minutos, os pais, a 
irmã e o irmão de John Gasi foram as-
sassinados. Numa questão de minutos, 
John ficou com a vida desfeita. Ainda 
hoje, quando recorda a morte brutal de 
todos eles, os seus olhos ficam turvos 
de lágrimas. É uma dor que não pas-
sa. Uma cicatriz que não se vê, que está 
escondida no fundo da alma. John fu-
giu. Fugiu do Sudão do Sul, o país onde 
nasceu, onde tinha as suas raízes, onde 
pertencia. O mais jovem país do mun-
do praticamente nunca conheceu dias 
de paz. A independência, em 2011, fi-
cou manchada por lutas fratricidas, por 
guerras de poder, por conflitos étnicos. 
O mais jovem país do mundo nasceu 
com os vícios mais antigos da humani-
dade. O assassinato dos pais e dos ir-
mãos de John Joseph Gasi mudaram a 
sua vida por completo. John fugiu. Se-
guiu as pegadas dos outros. Calcorreou 
os caminhos calcados pelos pés de ou-
tros fugitivos como ele. Homens, mu-
lheres, jovens e crianças. Fugiu da guer-
ra para salvar a vida. 

Histórias semelhantes
John foi parar ao Uganda. Vive num 
campo de refugiados. Vive num dos 
vários campos de refugiados que nas-
ceram no Uganda à mesma velocidade 
com que foram deflagrando conflitos e 
guerras na região. Junto à fronteira com 
o Sudão do Sul há logo um, o de Bi-
dibidi. É uma aldeia que se agigantou, 
que cresceu e que parece já nem ter fim. 
Nesse mundo de cabanas improvisa-
das, com paredes de paus entrelaçados 
cobertos com lama que se transforma 
quase em cimento vivem pessoas como 
John. Todos os refugiados têm histórias 
semelhantes. De dor e fuga. De lágri-
mas. Os refugiados estão unidos por 
um passado que convoca dor, que agri-
de os pensamentos. A guerra civil no 
Sudão do Sul já roubou muitas vidas. 
Mesmo os que sobreviveram aos com-
bates, aos ataques, aos assassinatos, aos 

da à Igreja que Sofre, sou catequista e 
nestes tempos difíceis posso trazer às 
pessoas fé, esperança e amor. Obrigado 
pelo vosso apoio.” John fala com orgu-
lho da sua nova vida. Até aceitou gra-
var um pequeno vídeo a contar a sua 
história à Fundação AIS. E foi com um 
orgulho indisfarçado na voz que John, 
olhando para a câmara de filmar, disse 
que agora, como catequista, nos cam-
pos de refugiados do Uganda, era um 
soldado de Jesus. “Um soldado para lu-
tar para trazer as almas de volta para 
Deus…”

texto por Paulo Aido,
Fundação Ajuda à Igreja que Sofre

Fugiu do Sudão do Sul por causa da guerra. Agora é refugiado no Uganda.

O soldado de Jesus
Em minutos, perdeu pai, mãe, irmão e irmã. Foram todos assassinados. Em minutos,  
John Gasi ficou sozinho no mundo. A violência do que aconteceu ainda hoje o comove  
até às lágrimas. John fugiu, passou a fronteira para o Uganda. Fugiu para salvar a vida.  
Hoje, é um dos milhares de refugiados do Sudão do Sul neste país. Mas não ficou preso  
ao ódio nem à vingança. Tornou-se catequista. Tem uma missão: salvar almas…

www.fundacao-ais.pt | 217 544 000

  “Graças a vocês, à Ajuda à Igreja que Sofre, sou catequista e nestes tempos difíceis 
posso trazer às pessoas fé, esperança e amor. Obrigado pelo vosso apoio.”
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O Pastor Ferido
O livro ‘O Pastor Ferido: O Papa Fran-
cisco e a Sua Luta para Converter a 
Igreja Católica’ constitui “uma revelação 
sobre o modo como funciona o Vati-
cano”, segundo a revista norte-ameri-
cana Publishers Weekly. “Na tentativa 
de criar uma Igreja mais acolhedora e 
atenta, que envolva a humanidade na 
misericórdia de Deus, o primeiro Papa 
latino-americano da História despertou 
medos profundos entre aqueles que se 
opõem ferozmente ao mundo moderno. 
Com divertidas pequenas histórias, in-
formações privilegiadas e análise espe-
cializada, [o autor] Austen Ivereigh via-
ja pelos episódios-chave da reforma de 
Francisco em Roma, e em toda a Igreja, 
colocando em foco as frustrações e a fú-
ria, assim como as alegrias e os sucessos 
de um dos mais notáveis pontificados da 
era contemporânea”, refere a sinopse da 
obra, publicada pela editora Vogais.

SUGESTÃO 
CULTURAL À PROCURA DA PALAVRA

DOMINGO II DO ADVENTO ANO B
“Uma voz clama no deserto: 
‘Preparai o caminho do Senhor, 
endireitai as suas veredas’”
Mc 1, 2

A Voz, o Deserto e o Caminho pelo P. Vítor Gonçalves
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Não há Advento sem a voz de João Bap-
tista. E porque aprendemos a reconhecer 
o tom e o som das vozes que nos cha-
mam e guiam, por entre muitas outras 
que nos desviam, a voz de João acorda-
-nos e convoca-nos para a mudança. Ele 
é coluna de amplificação da Palavra que 
veio fazer-se carne, humano e divino 
para nos salvar. Mas a conversão custa, 
e nunca está completamente feita, num 
processo de avanços e recuos. Quem 
não conhece tentação de não escutar-
mos nenhuma voz que nos convida a 
mudar, a distracção com qualquer coisa, 
o disfarce dos medos de encarar a ver-
dade de Jesus Cristo? Será este o “sono 
da mediocridade” de que falava o Papa 
Francisco aos novos cardeais?     
“Sobrevém quando esquecemos o pri-
meiro amor e avançamos apenas por 
inércia, prestando atenção somente a 
viver tranquilos.” E quase em paralelo 
leio uma frase de Eduardo Lourenço, o 
grande pensador que nos estimulou a 
pensar, falecido a 1 de dezembro: “Hoje 
podemos estar uma vida inteira a ver ci-

nema, televisão ou um ecrã e morrer sem 
ter entrado na vida.”
Não há Advento sem deserto. Ali, onde 
somos despojados de comodidades e 
seguranças, de mapas e sinais, onde só 
há céu e terra e é preciso procurar algu-
ma fonte escondida, é possível escutar 
melhor Deus. Assim faz a multidão que 
deixa a Judeia e Jerusalém para ir ao de-
serto escutar João Baptista, lembrando 
esse lugar da fidelidade primeira; e onde 
o profeta Oseias, nos poemas de amor 
de Deus-esposo lembra a sua decisão: 
“ao deserto a conduzirei, para lhe falar 
ao coração” (Os 2, 16-17). No imenso 
deserto da humanidade assolada por 
esta nefasta pandemia, de que nos fala 
Deus, senão do seu amor que nos convi-
da ao essencial? É preciso mudar a nossa 
relação com o mundo e o cuidado com a 
“casa comum”; é preciso mudar os cri-
térios do imediatismo, do consumismo e 
da ganância; é preciso mudar as relações 
entre as pessoas, que precisamos reco-
nhecer como irmãos. Pudéssemos dizer 
como Eduardo Lourenço: “O que mais 

me surpreende nos outros: a autentici-
dade. Cada pessoa é um mundo. Mesmo 
as pessoas que têm momentos de menos 
visibilidade e relevo, as pessoas são um 
mistério a que nunca daremos a volta.” 
Não há Advento sem caminho. Todos 
os caminhos impõem, pelo menos, duas 
dificuldades: o começo e a perseverança. 
Com melhores ou piores preparações, ma-
pas ou a sua ausência, hora marcada ou 
flexível, só ou acompanhado, o primeiro 
passo tem um peso inesperado. E se em 
qualquer caminho há de tudo, êxitos e 
retrocessos, dúvidas e interrogações, de-
cisões e provas a superar, a tentação de 
desistir vai-se insinuando subtilmente. Os 
primeiros cristãos eram conhecidos pe-
los do “Caminho”. Caminho que é Jesus 
Cristo e que fazemos n’Ele e com ele. Em 
constante desejo de nos encontrarmos 
com Ele, de abrir-lhe caminhos no mundo 
e na Igreja, de fazer dos pobres o centro 
da nossa vida. E caminhar não é viver de 
alma aberta às surpresas de Deus? Que 
o diga Eduardo Lourenço: “Tenho vivido 
deixando-me surpreender.”
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Tweets da Semana

Papa Francisco @Pontifex_pt

“O #Advento é um apelo inces-
sante à esperança: recorda-nos 
que Deus está presente na história 
para conduzi-la ao seu fim último 
e à sua plenitude, que é o Senhor 
Jesus Cristo.”

29 de novembro

“Todos nós amamos Jesus, todos 
queremos segui-Lo, mas devemos 
estar sempre vigilantes para per-
manecer no seu caminho. Pois com 
os pés, com o corpo, podemos es-
tar com Ele, mas o nosso coração 
pode estar longe e levar-nos para 
fora do caminho. #Consistório”

28 de novembro

“Não deixemos que qualquer ‘noite’ 
nos reduza a expectativa, pessoal, 
social ou eclesial que seja. Não há 
realidade que o #Advento de Cristo 
não possa alcançar e salvar. 
https://bit.ly/IDomAdvento20”

29 de novembro

D. Manuel Clemente @patriarcalisboa

Editorial
A MORTE MATA!
P. Nuno Rosário Fernandes, diretor
p.nunorfernandes@patriarcado-lisboa.pt

organismo do Vaticano, publicou em 
setembro um texto onde vem refor-
çar esta necessidade. O próprio título 
do documento apela a isso: ‘SAMA-
RITANUS BONUS (Bom Samaritano) 
- Sobre o cuidado das pessoas nas fa-
ses críticas e terminais da vida’. Este 
documento vem reiterar a condena-
ção a todas as formas de eutanásia 
e de suicídio assistido, e lembra que 
“o cuidado da vida é pois a primeira 
responsabilidade que o médico expe-
rimenta no encontro com o doente. 
Ela não é redutível à capacidade de 
curar o doente, sendo o seu horizon-
te antropológico e moral mais amplo: 
também quando a cura é impossível 
ou improvável, o acompanhamento 
do médico/enfermeiro (cuidado das 
funções fisiológicas essenciais do 
corpo), como também psicológico e 
espiritual, é um dever imprescindível, 
já que o oposto constituiria um de-
sumano abandono do doente”. Como 
tem sido dito pelos nossos bispos é 
preciso promover mais os cuidados 
paliativos e encontrar meios de apoio 
a quem sofre. Porque a morte não é 
solução para acabar com o sofrimen-
to. A morte mata!

sofrimento de tantos pela pandemia 
e as suas consequências, pela apro-
ximação do Natal se procura trazer 
algum alento às pessoas, a preocupa-
ção da Assembleia da República, e de 
alguns grupos parlamentares, é a de 
colocar em cima da mesa, novamen-
te, o tema do que chamam ‘Despena-
lização da morte medicamente assis-
tida’, o mesmo é dizer: EUTANÁSIA. 
Esta quarta-feira recomeçaram os 
trabalhos dos grupos parlamentares 
que levam a discussão quatro Pro-
jetos de Lei com vista a regulamen-
tar a Lei que seguirá depois para o 
Presidente da República, depois de 
em outubro ter sido recusado na As-
sembleia da República o pedido da 
iniciativa popular de referendo que 
juntou 95.287 assinaturas.
Não penso que este seja o momen-
to mais apropriado para trazer ao de 
cima este tema da Eutanásia; aliás, 
não creio que haja algum momento 
apropriado para o fazer, porque o que 
seria de esperar era a preocupação 
por proporcionar os melhores cuida-
dos a quem está frágil, doente e pre-
cisa de apoio na sua doença.
A Congregação para a Doutrina da Fé, 

Já passaram nove meses desde o 
momento em que a pandemia da co-
vid-19 começou a afetar o nosso país. 
Desde essa altura têm sido inúme-
ros os esforços para evitar contágios, 
cuidar e salvar pessoas. Luta-se pela 
vida nos hospitais, fazendo horários 
absurdos, mas necessários para poder 
chegar a todos. Deus os recompense, 
como só Ele sabe fazer. Luta-se pela 
vida nos lares de idosos, onde estão 
os mais frágeis, pela idade e pela saú-
de. Luta-se pela vida no esforço que 
se faz na economia, nos que perde-
ram o emprego, nos que têm estabe-
lecimentos comerciais fechados, nos 
que estão em casa sozinhos, nos que 
querem e não podem trabalhar, nos 
que passam fome, nos que não veem 
os seus familiares há meses, nos que 
já perderam entes próximos. Luta-se 
todos os dias pela vida.
O mundo anseia pela chegada da va-
cina que parece estar mais próxima. 
Já se elaboram processos, que se es-
peram eficazes, para o início da vaci-
nação. Luta-se pela vida, mas depois, 
parece que somos esquizofrénicos e 
queremos legalizar a morte. Quando, 
no meio da tristeza, da angústia, do 

O podcast do Jornal 
VOZ DA VERDADE, 
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https://leigosquecontam.podbean.com


