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FEVEREIRO: Pelas Paróquias 
Rezemos para que as paróquias, pondo no centro a comunhão, sejam cada vez mais 
comunidades de fé, de fraternidade e de acolhimento dos mais necessitados.

Intenção de Oração 
do Santo Padre
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PEREGRINAÇÃO A ITÁLIA
A Fundação AIS está a organizar 
uma Peregrinação a Itália para 
os seus benfeitores e amigos, 
de 28 de Maio a 3 de Junho.

O percurso inclui: Roma, Manoppello, San 
Giovanni Rotondo, Pompeia e Nápoles.

A peregrinação será acompanhada e 
orientada pelo nosso Assistente Espiritual, 
Pe. José Jacinto Ferreira de Farias, scj.

Para mais informações, por favor, 
entre em contacto connosco:

Tel. 21 754 40 00 (de 2ª a 6ª feira, das 09h00 às 
18h00) ou catarina.martins@fundacao-ais.pt

Rua Professor Orlando Ribeiro, 5 D, 1600-796 LISBOA
Tel  217 544 000    |    IBAN: PT50 0269 0109 0020 0029 1608 8
fundacao-ais@fundacao-ais.pt    |    www.fundacao-ais.pt
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Os testamentos espirituais 
do Papa Bento XVI

Ainda estamos todos sob a 
impressão que nos causou 
a notícia do falecimento do 

Papa Bento XVI. Não há acasos, 
na história, e tudo tem sentido, 
embora nem sempre tenhamos 
a possibilidade de interpretar os 
acontecimentos. Mas o facto é 
que os seus restos mortais repou-
sam no mesmo lugar onde antes 
estiveram os de S. João XXIII e 
de S. João Paulo II; o Papa Bento 
XVI faleceu no sábado, dentro 
da oitava de Natal, véspera da 
Solenidade de Santa Maria Mãe de 
Deus. O Papa Bento XVI era muito 
devoto de Nossa Senhora. Nas 
reportagens em que podíamos 
vê-lo a passear nos jardins do 
Vaticano acompanhado pelo seu 
secretário particular Mons. Georg 
Gänswein, víamo-lo com o terço 
na mão, rezando esta oração tão 
pedida por Nossa Senhora aos 
Pastorinhos em Fátima: “Rezem o 
terço todos os dias, pela conversão 

dos pecadores e pela paz no mun-
do”. A outra ocorrência foi o facto 
de a sua morte ter sido no dia 31 
de Dezembro, o dia em que a Igreja 
celebra a memória de S. Silvestre, 
o Papa do tempo do Imperador 
Constantino, o qual concedeu a 
liberdade à Igreja.Com o Papa 
Silvestre dá-se, então, início a 
uma nova era na história da Igreja: 
a passagem das catacumbas à 
liberdade, o que permitiu à Igreja 
expandir a sua presença em todo o 
Império.

Num célebre discurso no 
Katholikentag (uma grande assem-
bleia dos católicos alemães), 
o então Prof. Joseph Ratzinger 
defendeu a tese de que no futuro 
se daria o retorno da Igreja às cata-
cumbas, cada vez mais reduzida a 
pequenas comunidades de fiéis, 
desprovida de todo o poder de 
influência na sociedade e até de 
sofrer o martírio, como nas antigas 

Reflectir

Franz Ittenbach, Nossa Senhora com o Menino Jesus
11 edições anuais
Gráfica Artipol
JSDesign
352561
12, 2182-3928
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comunidades do tempo das perse-
guições, antes de Constantino. Será 
que esta “profecia” do Prof. Joseph 
Ratzinger está a realizar-se nos nos-
sos dias, de que a sua morte no dia 
de S. Silvestre seria o sinal? É difícil 
responder duma forma afirmativa 
a esta pergunta, mas há muitos 
sinais disso.

Neste contexto, tem muito sentido 
o seu testamento espiritual, escrito 
no dia 29 de Agosto de 2006, dia da 
decapitação de S. João Baptista, 
um ano e alguns meses depois do 
início do seu pontificado. Nesse 
testamento há duas recomenda-
ções que ele deixa ao Povo de Deus, 
primeiro, e depois aos teólogos e 
aos pastores, depois.

Aos primeiros recomenda que não 
se deixem distrair, para não serem 
levados pelas falsas doutrinas que 
abundam nos nossos dias; aos 
teólogos e aos pastores recomenda 
que sejam firmes na fé, porque a 
Igreja que servem e que represen-
tam deve ser uma bússola, não 
pode ser um catavento.

O outro testamento espiritual foi-
-nos transmitido por quem assistiu 
aos seus últimos momentos. Já 
num fio de voz, quase imperceptí-
vel, ouviram-no dizer, em italiano: 
Signore, Ti amo! Senhor, eu Te amo!

Os antigos tinham um provérbio 
que bem se aplica a Bento XVI: ele 
morreu como viveu, totalmente 
para o Senhor, que amou até ao 
fim: Senhor, eu Te amo. Talis vita, 
mors ita, que traduzindo se diz:  
Tal vida, tal morte.

Eu bem gostava de ser assim:  
servidor da verdade e do amor até 
ao fim!

Pe. José Jacinto Ferreira de Farias, scj
Assistente Espiritual da Fundação AIS
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NIGÉRIA

211 MILHÕES DE 
PASSAGEIROS SEM PILOTO

Superfície:
924 km2

População:
206,1  milhões 

Religiões:
Cristãos: 46,3%
Muçulmanos: 46,2%
Religiões tradicionais: 7,2%
Outras: 0,3%
Língua: 
Inglês

Os actos de violência dos quais os Nigerianos são vítimas testemunham 
a incapacidade do Governo de manter a paz no país.

Há poucas dioceses tão perigosas como 
a de Zaria, no norte da Nigéria. Nesta 
terra árida situada no sul do deserto do 
Sara, os cristãos ultra-minoritários são 
objecto de ataques regulares. Como nos 
ataques do passado, grupos de nóma-
das armados chegam durante a noite e 
empenham-se nos saques e na carnifici-
na, antes de voltarem a partir precipita-
damente. O Bispo, D. George Jonathan 
Dodo, acabou de falecer de doença após 
20 anos ao serviço nesta terra hostil. 
Tinha sido poupado num atentado ao 
seu veículo em Junho de 2012.

Pouco antes da sua morte, em Julho de 
2012, disse: “Nunca houve nenhuma 
época da nossa história durante a qual 

tivéssemos sentido uma tão grande 
ausência de governação. A quase ausên-
cia de lei e de ordem faz que tenhamos o 
sentimento de pertencer a uma espécie 
em perigo.”

Como os seus vizinhos Burquina Fasso, 
Níger e Chade, a Nigéria enfrenta uma 
insegurança crescente devido à acção de 
grupos armados terroristas, principalmen-
te provenientes de tribos nómadas. Mas, 
na Nigéria, o problema toma a dimensão 
do país, o que significa que é gigantesco. 
Com mais de 200 milhões de habitantes, é 
o país mais povoado de África e será ainda 
mais no futuro, com 11 mil nascimentos 
por dia. Segundo as projecções, a popula-
ção poderá duplicar até 2015.

N
igéria
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A primeira riqueza do país, os jovens, 
transforma factos numa realidade 
explosiva. Uma grande parte do fluxo de 
jovens que atingem a maioridade todos 
os anos vem aumentar o número de 
desempregados. Mesmo antes de che-
gar ao mercado de trabalho, as crianças 
enfrentam grandes dificuldades em ter 
acesso à escola. O seu número repre-
senta um desafio considerável para o 
Governo, que não parece perceber o que 
está em causa. Nos últimos três anos, o 
Governo federal gastou apenas 1,4% do 
seu produto interno bruto ao sector da 
educação, segundo a UNESCO.

Outrora exportador de produtos agríco-
las, a Nigéria tem agora de os importar a 
fim de evitar a fome. Mesmo os abundan-
tes recursos petrolíferos são muito mal 
explorados. Em 2022, a par do aumento 
do preço da energia, o país não consegue 
atingir a quota de produção exigida pela 
Organização dos Países Exportadores de 
Petróleo (Opep).

As dificuldades económicas da Nigéria 
podem explicar-se em parte pelas res-
trições, como os perigos climáticos, 
mas o centro do problema não está aí. 

O Governo do país mostra-se incapaz de 
assegurar a segurança do território: os 
raptos são frequentes nas estradas, o que 
complica os trajectos e os torna mais dis-
pendiosos. Quanto ao petróleo, é      estra-
gos no Delta do Níger… e até desviado 
por funcionários em cargos elevados.

Neste contexto, uma parte da juventude 
nigeriana perde-se na apatia, por vezes 
nas drogas. O uso indevido dos “xaropes 
para a tosse” que contêm codeína, em 
particular, tornam-se um flagelo nacio-
nal. O exemplo destas condutas vêm 
de cima, uma vez que em Fevereiro de 
2022, o antigo número dois da Polícia 
Nigeriana, Abba Kyari, foi detido por 
tráfico de drogas, lançando uma luz 
dura sobre as acções de uma parte do 
Governo do país.

Perante esta incúria, os políticos têm 
todos os meios para propor a sharia como 
uma solução para os erros da democracia 
nigeriana. Vincent Foucher, encarregado 
da investigação no CNRS, afirma: “Doze 
estados nigerianos introduziram a sharia 
como base do poder executivo e judiciá-
rio, mas não é preciso imaginar uma espé-
cie de Afeganistão africano.” Obviamente, 

Missa em Maiduguri, local de 
nascimento do Boko Haram

Catequista nigeriano no 
norte, numa região em risco
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Artesanato religioso em 
Ikoto, a leste de Lagos

Na Diocese de Zaria, de 
forte maioria muçulmana

N
igéria

o consumo de álcool foi proibido e uma 
polícia de moralidade persegue os adúl-
teros e os toxicodependentes, mas a pena 
de morte não é aplicada e as punições 
previstas pela sharia não são postas em 
prática. Segundo Vincent Foucher, a sha-
ria é a resposta a um desejo da popula-
ção, maioritariamente muçulmana. Mas 
este desejo não nasce de um islamismo 
radical, mas sim da esperança de ver a 
corrupção diminuir, sob a influência de 
uma ordem religiosa rigorosa.

No limite, alguns jovens, cansados do 
estado da sua sociedade, sucumbem ao 
canto das sereias do salafismo. Muitos 
juntam-se aos “grupos de auto-defesa”. 
Armados com bastões e catanas, per-
seguem drogados e adúlteros. Outros 
vão mais longe. Ao constatar dia após 
dia a corrupção dos seus dirigentes, 
observam as suas cidades cheias de 
moradias, protegidas por muros altos e 
miradouros, que abrigam os milionários 
enquanto a maioria da população se 
amontoa na periferia das cidades, em 
condições miseráveis. Perante esta injus-
tiça, os pregadores estão à vontade para 
denunciar “a pilhagem do Ocidente” e 
de afirmar que os “Ocidentais” são os 

primeiros responsáveis pelas desgraças 
que atingem o país.

Os males da Nigéria, a pobreza e a cor-
rupção, favorecem o aparecimento de 
grupos salafitas. Assim, os tristemente 
célebres jihadistas foram reagrupados 
sob a denominação de “Boko Haram”. 
Ganharam este nome, que significa lite-
ralmente “a educação ocidental é um 
pecado”, pela sua agressividade em rela-
ção às escolas laicas “infiéis”, mas deno-
minam-se a si próprias “Grupo sunita 
para a pregação e a jihad”. Considerado 
extremista pelos próprios dirigentes do 
Estado islâmico, o grupo ultrapassou os 
limites do horror ao fomentar atentados 
suicidas cometidos por crianças.

Mas estes extremistas representam ape-
nas uma pequena parte do problema 
da insegurança da Nigéria. Nenhuma 
região é poupada pelas maquinações dos 
homens armados, difíceis de identificar, 
que praticam as suas más acções por 
motivos políticos, religiosos ou puro ban-
ditismo. Por ocasião do Pentecostes, 5 
de Junho de 2022, homens armados ata-
caram a Igreja Católica de São Francisco 
Xavier, em Owo, no estado de Ondo, em 
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plena celebração. Mataram 39 pessoas e 
provocaram muitos feridos, procurando 
claramente aterrorizar os cristãos.

No caso dos raptos de sacerdotes, recor-
rentes no país, os motivos são menos 
evidentes. Se a vontade de fazer pressão 
junto dos Cristãos não é de excluir, trata-
-se frequentemente de criminosos con-
vencidos de que os padres têm meios de 
pagar resgates elevados. 

A Ir. Maria, espiritana, descreve a situa-
ção no estado de Codi, na região centro-
-norte: “Ninguém sabe quem vai ser rap-
tado, levado para o mato e maltratado. 
Por vezes, os raptores recebem o resgate, 
mas matam as famílias na mesma.”

Oração
Para que, apesar da sua situação 
tão difícil, o povo da Nigéria não 
perca a esperança e continue a 
colocar a sua fé em Jesus, o único 
Salvador, nós Te pedimos Senhor.

AS ELEIÇÕES DE 2023 
EM DESTAQUE
No momento em que escrevemos este 
artigo, desde o início de 2022 vinte sacer-
dotes católicos foram raptados na Nigéria. 
Além disso, há cada vez mais ataques nos 
estados do centro do país, onde os Cristãos 
são numerosos. A título de exemplo, pelo 
menos 68 cristãos foram mortos e muitos 
outros foram raptados ou deslocados, 
em Junho e Julho no estado de Benue, 
no sudeste. Ora, as forças de segurança 
demonstram, dia após dia, a sua incapa-
cidade de proteger a população. O Pe. 
Andrew Adeniyi Abayomi, que sobreviveu 
ao ataque no Pentecostes, denuncia: “Não 
muito longe, havia membros da segurança 

e da polícia, que não nos socorreram, 
embora o ataque tenha durado 20 minu-
tos e tenham explodido quatro bombas 
artesanais.” O sacerdote conclui que é a 
sua comunidade que tem de organizar a 
sua própria defesa.

Para este sacerdote há um aspecto que 
é evidente: o Estado está falido. O presi-
dente Mohammed Buhari, suspeito de 
corrupção e conivência com os “fulani”, 
os pastores do norte tradicionalmente 
em conflito com os agricultores do sul, 
termina o seu segundo mandato com um 
balanço catastrófico a nível económico e 
de segurança.

A Associação dos Cristãos da Nigéria 
(CAN), que agrupa os membros do clero 
católicos e protestantes, alerta num 
comunicado: “Nas eleições de 2023 a 
Nigéria ou vai ou racha.” Mesmo antes 
de começarem, estas eleições previstas 
para Fevereiro já suscitam controvérsias. 
Com efeito, o candidato à presidência 
do APC, partido do actual presidente, 
provocou uma pequena revolução ao 
nomear como co-candidato um sena-
dor muçulmano. Este candidato, Bola 
Tinubu, ele próprio muçulmano, deveria 
ter escolhido um senador cristãos, a fim 
de respeitar um hábito que se tornou 
com o tempo uma regra não escrita. Ao 
escolher optar resolutamente por uma 
única comunidade, Bola Tinubu arrisca-
-se a exacerbar as clivagens que atraves-
sam este grande país tão frágil.

Oração
Para que as próximas eleições  na Nigéria 
sejam uma oportunidade de mudança 
para este povo e país tão explorados 
e sofridos, nós Te pedimos Senhor.
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O
ração

O Papa João Paulo II, na sua peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora de 
Lourdes, no dia do doente, disse:

“Desde o dia da aparição à Bernadete, Maria naquele lugar ‘curou’ dores e doenças, 
restituindo a muitos dos seus filhos, também, a saúde do corpo. Contudo, Ela realizou 
prodígios muito mais surpreendentes na alma dos crentes, abrindo o seu coração ao 
encontro com o Seu filho Jesus, resposta verdadeira às expectativas mais profundas do 
coração humano. O Espírito Santo, que a encobriu com a sua sombra no momento da 
Encarnação do Verbo, transforma a alma de numerosos doentes que a Ela recorrem. 
Mesmo quando não obtêm o dom da saúde corporal, podem sempre receber outro 
muito mais importante: a conversão do coração, fonte de paz e de alegria interior. Esse 
dom transforma a sua existência e faz deles apóstolos da cruz de Cristo, estandarte de 
esperança, mesmo entre as provas mais duras e difíceis”.

Aproveitemos este dia e recorramos à Virgem, para que Ela interceda pelas nossas 
necessidades e, assim, obtenhamos as graças que nos são necessárias.

ORAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

“Sob a Tua proteção procuramos refúgio, Virgem Imaculada de Lourdes 
que és o modelo perfeito da criação segundo o plano original de 

Deus. A Ti, neste dia, confiamos os doentes, os idosos, as pessoas sozi-
nhas: alivia o seu sofrimento, enxuga as suas lágrimas e obtém para 

cada um a força necessária para realizar a vontade de Deus.

Sê o amparo de todos que aliviam, dia após dia, os sofrimentos des-
tes irmãos. E ajuda-nos a crescer no conhecimento de Cristo, que com 

a Sua morte e ressurreição venceu o poder do mal e da morte.”

Nossa Senhora de Lourdes, intercede por nós!

Adaptado de https://formacao.cancaonova.com/espiritualidade/oracao/rezemos-a-oracao-de-nossa-senhora-de-lourdes/

DIA MUNDIAL 
DO DOENTE 

11 DE FEVEREIRO 

NOSSA SENHORA 
DE LOURDES
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 Amados irmãos e irmãs!

Mais uma vez vamos encontrar-nos com a Páscoa do Senhor! 
Todos os anos, com a finalidade de nos preparar para ela, Deus 
na sua providência oferece-nos a Quaresma, “sinal sacramen-
tal da nossa conversão”, que anuncia e torna possível voltar ao 
Senhor de todo o coração e com toda a nossa vida.

Com a presente mensagem desejo, este ano também, ajudar toda a Igreja a viver, 
neste tempo de graça, com alegria e verdade; faço-o deixando-me inspirar pela 
seguinte afirmação de Jesus, que aparece no evangelho de Mateus: “Porque se mul-
tiplicará a iniquidade, vai resfriar o amor de muitos” (24, 12).

Esta frase situa-se no discurso que trata do fim dos tempos, pronunciado em 
Jerusalém, no Monte das Oliveiras, precisamente onde terá início a paixão do 
Senhor. Dando resposta a uma pergunta dos discípulos, Jesus anuncia uma gran-
de tribulação e descreve a situação em que poderia encontrar-se a comunidade 

“PORQUE SE MULTIPLICARÁ A INIQUIDADE,
VAI RESFRIAR O AMOR DE MUITOS” (MT 24, 12)
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M
editação

dos crentes: à vista de fenómenos espaventosos, alguns falsos profetas enganarão 
a muitos, a ponto de ameaçar apagar-se, nos corações, o amor que é o centro de 
todo o Evangelho.

OS FALSOS PROFETAS
Escutemos este trecho, interrogando-nos sobre as formas que assumem os fal-
sos profetas?

Uns assemelham-se a “encantadores de serpentes”, ou seja, aproveitam-se das emo-
ções humanas para escravizar as pessoas e levá-las para onde eles querem. Quantos 
filhos de Deus acabam encandeados pelas adulações dum prazer de poucos instan-
tes que se confunde com a felicidade! Quantos homens e mulheres vivem fascinados 
pela ilusão do dinheiro, quando este, na realidade, os torna escravos do lucro ou 
de interesses mesquinhos! Quantos vivem pensando que se bastam a si mesmos e 
caem vítimas da solidão!

Outros falsos profetas são aqueles “charlatães” que oferecem soluções simples e 
imediatas para todas as aflições, mas são remédios que se mostram completamente 
ineficazes: a quantos jovens se oferece o falso remédio da droga, de relações pas-
sageiras, de lucros fáceis mas desonestos! Quantos acabam enredados numa vida 
completamente virtual, onde as relações parecem mais simples e ágeis, mas depois 
revelam-se dramaticamente sem sentido! Estes impostores, ao mesmo tempo que 
oferecem coisas sem valor, tiram aquilo que é mais precioso como a dignidade, a 
liberdade e a capacidade de amar. É o engano da vaidade, que nos leva a fazer a 
figura de pavões para, depois, nos precipitar no ridículo; e, do ridículo, não se volta 
atrás. Não nos admiremos! Desde sempre o demónio, que é “mentiroso e pai da 
mentira” (Jo 8, 44), apresenta o mal como bem e o falso como verdadeiro, para con-
fundir o coração do homem. Por isso, cada um de nós é chamado a discernir, no 
seu coração, e verificar se está ameaçado pelas mentiras destes falsos profetas. 
É preciso aprender a não se deter no nível imediato, superficial, mas reconhecer o 
que deixa dentro de nós um rasto bom e mais duradouro, porque vem de Deus e visa 
verdadeiramente o nosso bem.

UM CORAÇÃO FRIO
Na Divina Comédia, ao descrever o Inferno, Dante Alighieri imagina o diabo senta-
do num trono de gelo; habita no gelo do amor sufocado. Interroguemo-nos então: 
Como se resfria o amor em nós? 

Quais são os sinais indicadores de que o amor corre o risco de se apagar em nós?
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O que apaga o amor é, antes de mais nada, a ganância do dinheiro, «raiz de todos 
os males» (1 Tm 6, 10); depois dela, vem a recusa de Deus e, consequentemente, de 
encontrar consolação n’Ele, preferindo a nossa desolação ao conforto da sua Palavra 
e dos Sacramentos. Tudo isto se permuta em violência que se abate sobre quantos 
são considerados uma ameaça para as nossas «certezas»: o bebé nascituro, o idoso 
doente, o hóspede de passagem, o estrangeiro, mas também o próximo que não 
corresponde às nossas expetativas.

A própria criação é testemunha silenciosa deste resfriamento do amor: a terra está 
envenenada por resíduos lançados por negligência e por interesses; os mares, tam-
bém eles poluídos, devem infelizmente guardar os despojos de tantos náufragos das 
migrações forçadas; os céus – que, nos desígnios de Deus, cantam a sua glória – são 
sulcados por máquinas que fazem chover instrumentos de morte.

E o amor resfria-se também nas nossas comunidades: na Exortação apostólica 
Evangelii gaudium procurei descrever os sinais mais evidentes desta falta de amor. 
São eles a acédia egoísta, o pessimismo estéril, a tentação de se isolar empenhando-
-se em contínuas guerras fratricidas, a mentalidade mundana que induz a ocupar-se 
apenas do que dá nas vistas, reduzindo assim o ardor missionário. 

QUE FAZER?
Se porventura detectamos, no nosso íntimo e ao nosso redor, os sinais acabados de 
descrever, saibamos que, a par do remédio por vezes amargo da verdade, a Igreja, 
nossa mãe e mestra, nos oferece, neste tempo de Quaresma, o remédio doce da 
oração, da esmola e do jejum.

Dedicando mais tempo à oração, possibilitamos ao nosso coração descobrir as men-
tiras secretas, com que nos enganamos a nós mesmos, para procurar finalmente a 
consolação em Deus. Ele é nosso Pai e quer para nós a vida.

A prática da esmola liberta-nos da ganância e ajuda-nos a descobrir que o outro 
é nosso irmão: aquilo que possuo, nunca é só meu. Como gostaria que a esmola 
se tornasse um verdadeiro estilo de vida para todos! Como gostaria que, como 
cristãos, seguíssemos o exemplo dos Apóstolos e víssemos, na possibilidade de 
partilhar com os outros os nossos bens, um testemunho concreto da comunhão 
que vivemos na Igreja. A este propósito, faço minhas as palavras exortativas de São 
Paulo aos Coríntios, quando os convidava a tomar parte na coleta para a comu-
nidade de Jerusalém: “Isto é o que vos convém” (2 Cor 8, 10). Isto vale de modo 
especial na Quaresma, durante a qual muitos organismos recolhem coletas a favor 
das Igrejas e populações em dificuldade. Mas como gostaria também que no nosso 
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relacionamento diário, perante cada irmão que nos pede ajuda, pensássemos: aqui 
está um apelo da Providência divina. Cada esmola é uma ocasião de tomar parte 
na Providência de Deus para com os seus filhos; e, se hoje Ele Se serve de mim para 
ajudar um irmão, como deixará amanhã de prover também às minhas necessidades, 
Ele que nunca Se deixa vencer em generosidade? 

Por fim, o jejum tira força à nossa violência, desarma-nos, constituindo uma impor-
tante ocasião de crescimento. Por um lado, permite-nos experimentar o que sentem 
quantos não possuem sequer o mínimo necessário, provando dia a dia as mordedu-
ras da fome. Por outro, expressa a condição do nosso espírito, faminto de bondade 
e sedento da vida de Deus. O jejum desperta-nos, torna-nos mais atentos a Deus e 
ao próximo, reanima a vontade de obedecer a Deus, o único que sacia a nossa fome.

Gostaria que a minha voz ultrapassasse as fronteiras da Igreja Católica, alcançando 
a todos vós, homens e mulheres de boa vontade, abertos à escuta de Deus. Se vos 
aflige, como a nós, a difusão da iniquidade no mundo, se vos preocupa o gelo 
que paralisa os corações e a acção, se vedes esmorecer o sentido da humanidade 
comum, uni-vos a nós para invocar juntos a Deus, jejuar juntos e, juntamente 
connosco, dar o que puderdes para ajudar os irmãos!

O FOGO DA PÁSCOA
Convido, sobretudo os membros da Igreja, a empreender com ardor o caminho da 
Quaresma, apoiados na esmola, no jejum e na oração. Se por vezes parece apagar-se 
em muitos corações o amor, este não se apaga no coração de Deus! Ele sempre nos 
dá novas ocasiões, para podermos recomeçar a amar. (…)

Na noite de Páscoa, reviveremos o sugestivo rito de acender o círio pascal: a luz, 
tirada do “lume novo”, pouco a pouco expulsará a escuridão e iluminará a assem-
bleia litúrgica. “A luz de Cristo, gloriosamente ressuscitado, nos dissipe as trevas do 
coração e do espírito”, para que todos possamos reviver a experiência dos discípulos 
de Emaús: ouvir a palavra do Senhor e alimentar-nos do Pão Eucarístico permitirá 
que o nosso coração volte a inflamar-se de fé, esperança e amor.

Abençoo-vos de coração e rezo por vós. Não vos esqueçais de rezar por mim.

Mensagem do Papa Francisco para a Quaresma de 2018

M
editação
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Inquietação

Sofrimento

NICARÁGUA

MOÇAMBIQUE
Um ataque no dia 30 de Dezembro a duas 
aldeias cristãs no distrito de Muidumbe, na 
província de Cabo Delgado, foi reivindicado 
pelo ISIS-Moçambique. Os terroristas colo-
caram nas suas redes sociais algumas fotos 
destes ataques, referindo ter havido comba-
te com “milícias cristãs”, capturando e execu-
tando sumariamente um dos seus membros 
antes de incendiar algumas casas.

Isabel Vaughan-Spruce, directora 
de uma organização de defesa da 
vida, a “March for Life”, foi detida 
pela polícia de Birmingham por 
estar a rezar na rua, embora de for-
ma silenciosa, junto a uma clínica 
de abortos nesta cidade britânica. 
Acusada de 4 crimes, terá agora de 
comparecer em Tribunal.

Tribunal de Manágua decide, a 
10 de Janeiro, que o Bispo de 
Matagalpa tem mesmo de ser julga-
do e vai continuar detido. O regime 
de Daniel Ortega acusa o prelado de 
“conspiração” contra a integridade 
nacional e de “propagação de falsas 
notícias”, através das tecnologias 
de informação e comunicação “em 
detrimento do Estado e da socieda-
de nicaraguense”.

IGREJA
REINO UNIDO

18 missionários foram assassinados 
ao longo do ano de 2022, com des-
taque para África e América latina.  
A lista, elaborada pela Agência Fides, 
do Vaticano, reporta que entre, entre 
as vítimas, estão leigos, sacerdotes, 
religiosas, seminaristas e também 
catequistas católicos.
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Actualidade - A Igreja no M
undo

SÍRIA

PAQUISTÃO

VATICANO

Jacques Mourad é agora o novo 
Arcebispo de Homs dos Sírios. Figura de 
grande prestígio entre as comunidades 
cristã e muçulmana, é muito próximo 
da Fundação AIS, que se multiplicou 
em iniciativas, por todo o mundo, ape-
lando à sua libertação quando, em Maio 
de 2015, foi raptado do mosteiro de Mar 
Elian, onde vivia.

A Comissão Nacional de 
Justiça e Paz do Paquistão 
pediu ao Governo, junta-
mente com mais cerca de 
três dezenas de organiza-
ções da sociedade civil, 
para olhar com atenção 
para o drama das conver-
sões forçadas de jovens 
raparigas e mulheres.

Num discurso ao Corpo Diplomático, 
o Santo Padre lembrou que “em cada 
sete cristãos, um é perseguido” por 
causa da sua fé, e que a defesa da 
liberdade religiosa está intimamente 
ligada à defesa da paz. 

ÍNDIA

Desde há várias semanas que o estado de 
Chhattisgarh tem vindo a registar sucessivos 
ataques contra a comunidade cristã. O caso 
mais recente ocorreu dia 2 de Janeiro, quan-
do uma multidão atacou a Igreja do Sagrado 
Coração, em Bastar, onde há uma significa-
tiva população de origem tribal, destruin-
do tudo o que se encontrava no interior, 
incluindo uma estátua de Jesus Cristo. 



  Se a esta hora tardia da minha vida olho para trás, para as décadas que percorri, vejo 
em primeiro lugar quantas razões tenho para agradecer. Antes de mais nada, dou 
graças ao próprio Deus, dispensador de todos as boas dávidas, que me concedeu a 

vida e me orientou através de vários momentos de confusão; reerguendo-me sempre, 
cada vez que começava a escorregar e doando-me sempre de novo a luz do Seu rosto.  

Em retrospectiva, vejo e compreendo que até as fases obscuras e cansativas deste caminho foram 
para a minha salvação e que foi precisamente nelas que Ele me guiou bem.
Agradeço aos meus pais, que me deram a vida num momento difícil e que, à custa de grandes 
sacrifícios, com o seu amor, me prepararam um magnífico lar que, como uma luz clara, ilumina 
todos os meus dias até hoje. A fé lúcida do meu pai ensinou-nos, a nós filhos, a acreditar, e como 
sinal indicador foi sempre firme no meio de todas as minhas realizações científicas; a profunda 
devoção e a grande bondade da minha mãe representam uma herança pela qual nunca poderei 
agradecer-lhe o suficiente. A minha irmã assistiu-me durante décadas abnegadamente e com 
carinho; o meu irmão, com a lucidez dos seus juízos, a sua vigorosa determinação e serenidade de 
coração, sempre me preparou o caminho; sem este seu contínuo preceder-me e acompanhar-me, 
eu não teria conseguido encontrar o caminho certo.
Dou graças a Deus de coração pelos muitos amigos, homens e mulheres, que Ele sempre 
colocou ao meu lado; pelos colaboradores em todas as etapas do meu caminho; pelos mestres e 
alunos que Ele me concedeu. Confio todos eles com gratidão à sua bondade. E quero dar graças 
ao Senhor pela minha bela pátria nos pré-Alpes bávaros, onde sempre vi transparecer o esplendor 
do próprio Criador. Agradeço ao povo da minha pátria, porque nele experimentei sempre de novo 
a beleza da fé. Rezo a fim de que a nossa terra permaneça uma terra de fé e peço-vos, amados 
compatriotas: não vos deixeis desviar da fé. E por fim, dou graças a Deus por toda a beleza que 
pude experimentar em cada uma das etapas do meu caminho, mas especialmente em Roma e na 
Itália, que se tornou a minha segunda pátria.
A todos aqueles aos quais de algum modo fiz uma afronta, de coração peço perdão.
Aquilo que eu disse antes aos meus compatriotas, digo-o agora a todos aqueles que, na Igreja, 
foram confiados ao meu serviço: permanecei firmes na fé! Não vos deixeis confundir! Muitas 
vezes parece que a ciência - por um lado, as ciências naturais, e por outro a investigação histórica 
(em particular a exegese da Sagrada Escritura) - é capaz de oferecer resultados irrefutáveis, em 
oposição à fé católica. Vivi as transformações das ciências naturais desde há muito tempo, e pude 
constatar que, ao contrário, as certezas aparentes contra a fé desapareceram, demonstrando que 
não eram ciência, mas interpretações filosóficas só aparentemente imputáveis à ciência; assim 
como, de resto, é no diálogo com as ciências naturais que também a fé aprendeu a compreender 
melhor o limite do alcance das suas afirmações e, portanto, a sua especificidade. Há já 60 anos 
que acompanho o caminho da Teologia, em particular das Ciências bíblicas, e com a sucessão 
das várias gerações vi desabar teses que pareciam inabaláveis, demonstrando que eram simples 
hipóteses: a geração liberal (Harnack, Jülicher, etc.), a geração existencialista (Bultmann, etc.), 
a geração marxista. Vi e vejo que do emaranhado de hipóteses surgiu e sobressai novamente a 
sensatez da fé. Jesus Cristo é verdadeiramente o caminho, a verdade e a vida - e a Igreja, com 
todas as suas insuficiências, é verdadeiramente o Seu corpo.
Concluindo, peço humildemente: orai por mim, de tal modo que o Senhor, apesar de todos 
os meus pecados e insuficiências, me receba nas moradas eternas. A todos aqueles que me são 
confiados, dia após dia dirijo de coração a minha prece.

Benedictus PP. XVI

O MEU TESTAMENTO ESPIRITUAL | PAPA BENTO XVI
D

estaque


