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O mês de Março começa com a Quarta-feira de Cinzas, que dá início ao
tempo da Quaresma – Páscoa. No imaginário tradicional, quaresma é sinónimo de penitências e sacrifícios, um
tempo marcado por cores sombrias,
um tempo “pesado”.

O Evangelho de Jesus Cristo, porém,
fala claro: Deus é um Pai misericordioso, que tem amor pelos seus filhos,
que faz tudo para que todos se abram
ao seu amor e vivam uma vida feliz,
marcada pela alegria e pela fraternidade.

A mensagem que, este ano, o Papa
Francisco envia aos cristãos vai no sentido oposto, evidenciando que a vida é
um dom e que tudo, na vida, concorre
para alcançarmos a verdadeira felicidade.

Recordo um aforismo dos Padres do
deserto que manifestava o desejo de
queimar o paraíso e de apagar o inferno, a fim de que Deus fosse amado e não
temido, conhecido na sua verdade e
não visto com um rosto severo, fabricado por homens religiosos de profissão.

Talvez, a mentalidade “cinzenta” que
se criou acerca da quaresma seja devida ao facto de, durantes séculos, a pregação da igreja mostrar um Deus juiz
que castiga quem erra e dá um prémio
aos que cumprem escrupulosamente os seus mandamentos e preceitos.
Uma pregação marcada pelo medo do
inferno e pela necessidade de “fazer sacrifícios” para “ganhar o céu”.

Um cristão ama o próximo, não porque vê no outro o rosto de Cristo, mas
porque vê no outro um irmão, com a
mesmo dignidade, porque também ele
é filho de Deus. Eu amo porque amo
e basta, dizia S. Bernardo. Deus não
é o fundamento do meu amor, mas a
sua confirmação. Por isso, o homem
se tornou capaz de ética, de reconhe-

cer e realizar o bem, mesmo que não
seja cristão.
A descoberta de que o outro é um
dom leva-nos a estabelecer uma nova
relação com todas as pessoas, particularmente com os mais pobres e
fragilizados. O grande dom, porém, é
a Palavra do Senhor, que nos ilumina
e interpela continuamente, a fim de
crescermos na verdade e na justiça.
Assim como a fonte de todo o bem é
Deus – Amor, assim, a raiz de todos
os males é o não dar ouvidos à Palavra
de Deus, “força viva, capaz de suscitar
a conversão no coração dos homens.
Fechar o coração ao dom de Deus
que fala, tem como consequência fechar o coração ao dom do irmão”.
Aos nossos leitores desejamos uma
santa quaresma, expressão de “uma
profunda renovação espiritual, para
podermos viver e testemunhar em plenitude a alegria da Páscoa”. n
|
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Voz

Fragmentos

para vós

Museu Nacional Machado de Castro, em Coimbra

Ir à Missa

O Museu Nacional de Machado de Castro foi criado pelo
Estado, em 1911, no antigo
paço episcopal conimbricense.
Era belo de se ver e destinava-se
sobretudo “à educação do gosto público e à aprendizagem
das classes operárias”. Fechado
em 2006, para obras… mas tardavam, tardavam… Em 2012,
abriu de novo: uma maravilha!
Tanto que, em 2014, foi-lhe
atribuído o prémio Piranesi/
Prix de Roma, pois que, requalificado, o Museu harmonizou e articulou “os seus traços
contemporâneos com o registo
histórico da zona em que se encontra edificado”. n

ao domingo

Frei José Carlos Matias

Senhor Padre, ao Domingo existem muitas coisas
que gosto de fazer: gosto de jogar futebol, estar com
os amigos, aproveitar para ir às compras e sempre
que possível, passear com a família. Com tantas coisas boas para fazer, a Igreja diz que devo ir à Missa.
Porque é que devo ir à Missa ao Domingo? José

Os cristãos dos primeiros séculos, mesmo quando havia perseguições, arriscavam a vida para
celebrarem a Eucaristia e diziam que “não podemos viver sem a Eucaristia”. Também hoje, muitos cristãos arriscam a vida ou percorrem quilómetros a pé para participarem na Eucaristia.

O leitor fala da importância de sair com a família
e eu concordo, mas é importante que a Eucaristia faça parte e dê sentido aos projetos e programas do domingo. A Missa é o tempo do encontro
com os irmãos e com o Senhor Jesus, que se faz
Os Evangelhos dizem-nos que, depois Palavra e Pão, para alimentar e dar uma nova luz
da morte de Jesus, os discípulos encon- à nossa vida.
traram o Senhor ressuscitado no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo. O fundamental no cristianismo não são as leis,
Cada domingo, quando os cristãos se reúnem, as regras, as tradições ou os ritos. O fundamental
Jesus vem para estar no meio deles. Os Atos dos é o encontro com o Senhor Jesus. A Eucaristia é
Apóstolos dizem que os membros da primeira a festa semanal do Encontro com Jesus e com os
comunidade cristã tinham o hábito de se reu- irmãos.
nirem sempre ao domingo para encontrar Jesus
vivo e ressuscitado, na partilha da Palavra, do Se não é uma festa, mas uma seca... algo vai muiPão e da Vida.
to mal nas comunidades cristãs. n
Caro leitor, muitos católicos não participam na
Eucaristia dominical. Dizem que a Missa é cansativa, que não têm tempo, que não compreendem o que acontece e acabam por desistir.
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de memória

Arlindo de Magalhães

Carta de Moçambique
Fraternas saudações de PAZ E BEM.

Nós, como contemplativas, a todos queremos
ajudar com a nossa oração-adoração-reparação
nos turnos diurnos e noturnos.

As Irmãs Clarissas de Chidenguele, Xai Xai, vêm
muito reconhecidas agradecer o envio regular da
revista “Mensageiro de Santo António” e reno- Unidos na oração, juntos na missão.
vam o pedido de a continuarem a receber.
Irmãs Clarissas, Chidenguele
A sua leitura é muito útil e necessária tanto para
as irmãs que estão na formação como para todas
as outras.
Graças a Deus, nesta incipiente fundação já somos 16: 9 de votos solenes, duas júniores, uma
postulante e duas aspirantes; as júniores, postulante e aspirantes são moçambicanas. As de votos
solenes são 7 angolanas, duas espanholas, uma
moçambicana e uma portuguesa, uma comunidade internacional, unidade na diversidade.
Agradecemos a todos os que colaboram na publicação, como aos que contribuem e tornam
possível que chegue às mãos dos leitores.

A foto, tirada com a presença do Frei António Champoco,
Provincial dos Capuchinhos, em Moçambique, mostra o
grupo das irmãs e o mosteiro, ainda em casas pré fabricadas.
|
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Para

além das evidências

Pe. Nuno Santos

Quando os outros
				não

são o inferno

Jean-Paul Sartre disse um dia que ‘o inferno são os
outros’. Esta frase aparece numa das peças de teatro que
ele escreveu. Não sei precisar todo o contexto desta afirmação, mas penso que tem a ver com a ideia de liberdade
de cada pessoa e no conflito decorrente do encontro dessas liberdades. Aqui o outro é visto como uma potencial
fonte de conflito.

É verdade que todos nós já tivemos experiências de conflitos
desnecessários, de mal-entendidos inesperados, de calúnias
gratuitas, de julgamentos injustos.

O

Todos nós já experimentámos
algum ‘inferno’ na relação.

grante’, o ‘refugiado’, o ‘cigano’,
o ‘pobre’, o ‘doente’, o ‘preso’, o
De facto, o outro pode ser visto ‘drogado’, o ‘prostituto’… Tansimplesmente como um obstá- tas vezes um número numa esculo, como um peso, como um tatística qualquer!
incómodo, como uma ameaça.
Daí que o outro ‘deixe’ de ser Aqui não faltam pessoas que di‘um outro como eu’, com um gam insistentemente: ‘cuidado,
nome, com uma história, com não podemos confiar em ninsonhos… e passe a ser o ‘imi- guém!’.
outro como ameaça
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Todos nós já enfrentámos pessoas que são ‘falsas’, que aparentam ser quem não são, que
procuram ‘servir-se de nós’.

No entanto, o pior que nos
pode acontecer é pensarmos
que só nós é que somos sérios,
agradáveis, interessantes... só
nós é que somos vítimas dos
outros... só nós é que somos o
‘céu’ nesta terra!

Quem nunca criticou que atire
a primeira pedra! Quem nunca julgou que seja o primeiro a
levantar o dedo! Quem nunca
‘mentiu’ que dê um passo em
frente! Quantas vezes fomos
nós os primeiros a ‘atacar’, a
‘atirar a primeira pedra’, a afirmar o que não vimos, a encolher os ombros de indiferença
diante da necessidade.

A definição de inferno passa precisamente pela negação absoluta de relação e
pela autoexclusão do amor.
Uma atitude que nos conduz à
solidão existencial.

O nome Lázaro é muito promissor já que significa etimologicamente ‘Deus ajuda’. Deus
ajuda todos. Mas, para isso, é
preciso estar disponível para
O acolher, é preciso não estar
cheio de si, é preciso ter dispoPodemos inclusive estar rodea- nibilidade interior.
dos de muitas pessoas, mas, no
fundo, sentimo-nos sozinhos – O Papa diz que se antevê no
eis o verdadeiro inferno em que homem rico: “a corrupção do
a vida se pode tornar!
pecado, que se realiza em três
É na relação
momentos sucessivos: o amor
que descobrimos o céu
ao dinheiro, a vaidade e a soberA parábola do homem rico
ba”. Pecados que nos impedem
O Papa Francisco, na mensa- O Papa Francisco para falar do a relação porque ‘desprezam’
gem para a quaresma deste ano, outro como dom propõe uma o outro, porque veem o outro
diz-nos que é na relação que interessante reflexão da pará- como um ‘meio’, porque só
‘descobrimos’ o caminho do bola do homem rico e do pobre querem os outros para lhes baterem palmas.
céu, é na relação que sabemos a Lázaro (cf. Lc 16,19- 31).
grandeza do sentido e é na relação que podemos experimentar Nesta história que Jesus con- A Palavra de Deus
a plenitude da existência. Por tou, todos os pormenores são revela-nos o outro
que o ‘outro’ é essencialmente importantes: o pobre está à como um dom
um ‘dom’. Não um peso, não porta do rico; está do lado de
um inimigo, não um ‘desco- fora da casa enquanto o rico A Palavra de Deus desinstalanhecido’... mas um dom.
está do lado de dentro; espera -nos dos nossos ‘paradigmas’
comer as migalhas do pão que e revela-nos o outro como um
O outro é um dom
o rico come e estraga; olha para dom, como uma presença de
e uma oportunidade
o rico enquanto este parece que Deus no meio de nós.
o ignora.
Dizer que o outro é um dom,
É essa mesma Palavra que nos
significa que acredito que cada Quantos pobres às nossas por- ensina quem é o nosso ‘próxium daqueles com quem me tas?! Quantos deixamos do mo’ e nos manifesta que o noscruzo é uma oportunidade, é ‘lado de fora’?! Quantos não ve- so próximo é aquele de quem eu
uma dádiva, uma possibilidade mos e quantos ignoramos?!
me aproximo.
de enriquecimento e de crescimento.
Daí que o Papa conclua que: “o
O pobre tem um nome:
verdadeiro problema do rico, a
Lázaro - Deus ajuda
Não são os outros que são um
raiz dos seus males é não dar
inferno, mas o tentar viver sem Em toda a parábola há um ouvidos à Palavra de Deus; isto
os outros é que transforma esta pormenor
particularmen- levou-o a deixar de amar a Deus
terra num inferno. Quantos te interessante: só o pobre e, consequentemente, a despreinfernos construímos, quan- tem nome, chama-se Lázaro. zar o próximo.
tos infernos habitam as nossas O rico não tem nome e isso
cidades e aldeias, quantos in- pode ser uma indicação de que A Palavra de Deus é uma força
fernos alastram... O egoísmo, todos nós somos um pouco viva, capaz de suscitar a convero individualismo e a autossufi- deste rico que não tem nome são no coração dos homens e
ciência são os nomes próprios e, por isso, pode ter o nome de orientar de novo a pessoa para
dessa realidade que aqui cha- cada um de nós.
Deus”. n
mamos ‘inferno’.
|
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Gota

a gota

A cruz,
e a flor

Inês Bolinhas

Foi Maria Madalena, que chorava junto ao túmulo, quem primeiro pôde ver a Vida em todo o
seu esplendor; e Jesus pediu-lhe que contasse aos
discípulos (João 20: 14-17) o que vira. Maria teve,
pois, o privilégio de ser a primeira a contemplar
a Vida que vence toda a morte.

Preparando-nos para a Páscoa
Poderia a ressurreição de Cristo ser celebrada numa
época mais adequada?
A Quaresma está já em curso – de 1 de março até ao próximo dia 16 de abril, preparamos a Páscoa. Dia após dia, meditamos no caminho de Cristo até à cruz e até ao desaparecimento
do túmulo, onde foi depositado por José de Arimateia (João 19,
38-42).

Aproxima-se a primavera, estação que alegra e agrada a todos – aos que preferem o frio e
aos que preferem o calor. Nos
países cuja latitude lhes permite viver as quatro estações,
a chegada desta é sempre bem
recebida por todas as gerações.
As plantas agradecem o sol e a
chuva; também os animais se
mostram satisfeitos pelo tempo
mais ameno.
8 | Mensageiro de Santo António | Março 2017

Dia após dia, meditamos no caminho de Cristo A Cruz florida
até à cruz e até ao desaparecimento do túmulo,
onde foi depositado por José de Arimateia (João A cruz florida mostra-nos que essa vida, efémera,
19: 38-42).
própria de toda a criatura e que adorna a face e o
interior da Terra, os mares e os ares, tem por referência a Vida que está na cruz. Tal Vida, mesmo
Maria Madalena,
quando nela representada com a carne aberta em
a primeira a ver
chaga, supera-a. A delicada flor justaposta à cruz
Maria Madalena avisou Pedro e João do seu de- é a carne espiritualizada. A flor que ornamenta a
saparecimento; estes procuraram-no, mas não o cruz triunfa sobre o sofrimento, sobre a flagelaencontraram. Ainda que chegasse primeiro, João ção, sobre a tortura, sobre a humilhação, sobre
a injustiça, sobre a morte. A flor posta na cruz é
estacou à porta do sepulcro.
delicadeza, beleza, fulgor, nobreza e verdade.
Pedro entrou. No chão, estavam os panos que
haviam envolvido o Seu corpo; no entanto, não Que possamos, nesta Páscoa que preparamos,
se viam sinais do Mestre (João 20: 1-7). João diz- contemplar e meditar na cruz florida. n
-nos que viu e que começou a crer, sem que, porém, tivesse compreendido que então se cumpria
o que havia sido anunciado (João 20: 8-9). Saíram; foram para casa, meditando.

A vitalidade da primavera é
contagiante – contagia mesmo
o mais apático. Depois de uma
longa letargia, a natureza inteira desperta.

No inverno, congemina-se a
vida – no silêncio, na quietude,
a semente aninha-se e prepara-se para se abrir ao mundo. As
muitas sementes acordam, então, para o sol. A profusão de
As horas solares vão crescendo.
vida assemelha-se a um renasciO sol aquece cada vez mais. Demento da natureza.
pois de um dia de trabalho, parece que ainda há forças e que
ainda há dia… Minuto a minu- Poderia a ressurreição de Cristo, a luz torna-se mais lumino- to ser celebrada numa época
sa, o azul do céu mais intenso. mais adequada?
As flores coloridas brotam nos
canteiros e mesmo os canti- A Quaresma está já em curso –
nhos mais inusitados das nos- de 1 de março até ao próximo
sas cidades de betão recebem dia 16 de abril, preparamos a
Páscoa.
uma flor colorida e alegre.

Maria Madalena viu que a cruz não venceu, que
não é a última palavra, que a Vida supera a cruz.
Talvez por isso a associação da cruz com as flores venha de tempos muito remotos – e continue
a ser apropriada. Quando Jesus ressuscita e se
mostra a Maria da Madalena, inaugura a nova e
definitiva Primavera.
A cruz pode ser florida de muitos modos. As flores podem ser frescas, desenhadas, esculpidas em
metal, barro ou noutro material qualquer. Mais
ou menos coloridas, maiores ou menores, mais
ou menos exuberantes, as flores que brotam da
cruz simbolizam a Vida no seu mais elevado esplendor. Nelas se mostra o triunfo da vida sobre
a morte mas, acima de tudo, a superioridade da
Vida sobre a vida.
Ano após ano a natureza repete o mesmo ciclo –
à eclosão de vida na primavera segue-se a secura
do estio, segue-se o outono, mais ameno, e aproxima-se, depois, o inverno, onde se conjura mais
uma explosão de vida.
|
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Traços

de uma presença

A afirmação é clara e inequívoca, o outro é um dom, cada
pessoa é um dom. Quando levamos isto a sério as coisas mudam de figura.
Quando

acolho o outro

e faço a experiência
da dávida da vida,

torno-me mais rico

O outro
é um dom
A Quaresma é um novo começo, uma estrada que leva
a um destino seguro: a Páscoa de Ressurreição, a vitória
de Cristo sobre a morte. E este tempo não cessa de nos
dirigir um forte convite à conversão: o cristão é chamado
a voltar para Deus “de todo o coração” (Jl 2, 12), não se
contentando com uma vida medíocre, mas crescendo na
amizade do Senhor.

É com estas palavras que começa a mensagem que o papa
Francisco nos dirige nesta quaresma de 2017.

Quando lemos o texto, no entanto, não podemos deixar de
nos surpreender com o que nos
é proposto como critério de acção, para este tempo, a partir da
Nada de verdadeiramente novo, leitura da parábola do homem
poderemos pensar, uma vez que rico e do pobre Lázaro (Lc 16,
todos temos uma ideia minima- 19-31).
mente clara do que é a quares- É que a intensificação da vida
ma e, por isso mesmo, sabemos espiritual e a conversão a Deus
como é um tempo privilegiado a que somos convidados passa
de conversão a Deus.
pela abertura ao outro.
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Juan Ambrosio

Como diz o Papa:
Lázaro ensina-nos que o outro é um
dom. A justa relação com as pessoas
consiste em reconhecer, com gratidão, o seu valor. O próprio pobre à
porta do rico não é um empecilho
fastidioso, mas um apelo a converter-se e mudar de vida.
O primeiro convite que nos faz esta
parábola é o de abrir a porta do nosso coração ao outro, porque cada
pessoa é um dom, seja ela o nosso vizinho ou o pobre desconhecido.
A Quaresma é um tempo propício
para abrir a porta a cada necessitado e nele reconhecer o rosto de Cristo. Cada um de nós encontra-O no
próprio caminho. Cada vida que se
cruza connosco é um dom e merece
aceitação, respeito, amor.

De facto, quando olho para o
outro como um dom, quando
o acolho como tal, sou capaz
de realizar em mim um movimento que me descentra, fazendo-me perceber um pouco
melhor como nessa atenção,
acolhimento e cuidado se joga
uma parte importantíssima da
existência.
Em boa verdade, a vida humana
atinge esse mesmo estatuto de
humana quando não se esgota
apenas num mero exercício de
viver, como se nos tivesse sido
dado à partida uma certa quantidade de vida que vamos gastando e usando, só para nós e
só connosco, mas quando a vivemos com sentido, partilhando-a, dando-a.

A vontade

e o sonho de

Deus

ser construído a partir do dom
do outro e do dom para o outro.

Esta conversão a Deus, que passa pelo dom que o outro é para
mim é, afinal, aquilo que o pró- O Reino anunciado por Jesus
prio Jesus nos testemunhou.
desafia-nos ao compromisso
No seu viver e no seu agir ressalta, com toda a evidência, a
preocupação com o acolhimento do outro, de todos os outros,
especialmente dos mais necessitados e fragilizados.

Para cada cristão a opção pelos
mais pobres e desprotegidos
é verdadeiramente mais uma
categoria teológica do que cultural, sociológica, política ou
filosófica (cf EG 198), ou seja, é
A sua relação com o Pai impelia- na relação com eles que se joga
-o ao encontro das pessoas. Por a verdade da fé cristã.
isso, quando interrogado sobre
o critério a ter em conta na altu- A este nível não há lugar para
ra de aferir a fidelidade a Deus, hesitações, a partir do coração
na altura de verificar a verdade do Evangelho somos desafiados
do seu seguimento, aponta-nos a reconhecer a relação íntima
a atenção e o cuidado do outro que existe entre a experiência
como caminho de conversão e cristã, a promoção da dignidarealização de uma vida de acor- de humana e o compromisso
do com a vontade e o sonho de com o bem dos outros. (cf. EG
Deus, ou, se quisermos dizer de 178).
outra maneira, como elemento
essencial e constitutivo da edifiNesta quaresma, não tenhamos
cação do Reino de Deus.
medo de ensaiar este caminho
de conversão que o dom que o
Afinal, esse Reino anunciado outro é nos pode proporcionar.
por Jesus e para o qual nos den
safia ao compromisso, só pode

Quando no nosso viver ousamos amar, fazemos a experiência paradoxal de que essa dádiva de vida aos outros não nos
empobrece, mas, pelo contrário, nos torna mais ricos.
Esse é o verdadeiro dom do outro quando por ele me deixo
interpelar. Aquele que requer
a minha atenção, que reclama
a minha presença, que pede o
meu amor, ajuda-me a ser mais
e melhor. Não tenhamos dúvidas a vida fortalece-se e amadurece-se na medida em que é entregue para dar vida aos outros
(cf. Evangelii Gaudium, 10)
|
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Pés

na terra
Ou – corrijo o tempo verbal –
tinha sido meu. E corrijo ainda
mais – o livro é meu. É meu de
novo, como novo.

Pensar
e ser

Inês Espada Vieira

O
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Encontrámos

que surpreende

é que não esteja na

A realidade tem um sentido claro, iluminada pela
confiança de que estamos neste mundo para o fazer melhor, sendo cada vez melhores pessoas. Para mais, as casualidades não exigem reflexão diferente da do resto do
quotidiano, que procuramos interpretar através de um
pensamento ativo.

Esta é a quase-história de um
livro. Mas é mais do que a história desse objeto. Porque as
histórias, os objetos e, sobretudo, os livros são bem mais do
que eles próprios. E, escreveu-o
Edmund de Waal em A lebre de
olhos de âmbar, “não são só as
coisas que têm histórias. As histórias também são uma espécie
de coisas. As histórias e as coisas partilham algo […]”.

Trata-se do manual da disciplina de Filosofia, do 10.º ano. Ou
seja, o livro tem (pelo menos)
26 dos meus 41 anos em cima.
Parece-me até que os leva melhor do que eu (perdoe-se-me
o excurso, mas dei comigo a rir
com esta ideia), sem pontas dobradas, as páginas inteiras, linhas e linhas sublinhadas com
régua, a preto ou a vermelho,
algumas anotações nas margens dos textos, matéria que
não passa de prazo: um primor
de estudante aplicada.

um livro seu

Numa quarta-feira do passado mês de fevereiro, dia de catequese, estava a tratar de um
texto que tinha pedido que me
imprimissem e a Vânia, que
trabalha no atendimento, disse-me que haviam encontrado
um livro meu. A surpresa que
se plasmou na minha cara fê-la esclarecer: sim, o livro tem

o seu nome; encontrámo-lo no
contador da água. E a surpresa
cada vez mais colada a mim.
Porém, era verdade: lá estava,
forrado a papel de embrulho
dourado, já mate, com uma
espécie de veios ondulantes e
aleatórios que provam o relativo desgaste do tempo.
No canto superior direito, umas letras maiúsculas pretas, coladas
individualmente
como kalquitos, dizem FILOSOFIA.
Dentro,
primeira página, o meu
nome: Inês Espada
Vieira. A Vânia tinha
razão. O livro era meu.

Biblioteca

Decididamente, o livro leva
muito bem os anos: onde os
terá passado? No contador da
água!? Quando lá foi parar?
Quem o guardou? Estava guardado ou abandonado? Quando
o terei dado (dei-o mesmo?) à
Paróquia que nas instalações
atuais só existe desde 1996? Por
que razão, entre todos os livros
de que me desfiz, me veio este
parar às mãos?
Não é estranho que haja um
livro meu na Paróquia que
sempre foi a minha apesar
das deambulações geográficas; há lá muitos
livros de muitos vizinhos e paroquianos. Não estranho
que este livro esteja
na Paróquia, o que
surpreende é que,
estando, não esteja
na Biblioteca. Não é
estranho ter dado, dei-

xado, emprestado, ter perdido
livros. O que surpreende não
são os livros que foram desaparecendo ao longo da vida, mas
sim o pequeno mistério do aparecimento deste manual escolar.
Retorno a Edmund de Waal:
mesmo quando as coisas já não
são importantes para nós, não é de
modo algum indiferente que o tenham sido […].

místicas para entender o dia-a-dia.
A realidade tem um sentido claro, iluminada pela confiança de
que estamos neste mundo para
o fazer melhor, sendo cada vez
melhores pessoas. Para mais,
as casualidades não exigem reflexão diferente da do resto do
quotidiano, que procuramos
interpretar através de um pensamento ativo.

E retorno igualmente à certa Pensar e ser.
suspeita de que é provável que
esteja a sobrevalorizar o aconte- Pés na terra, fixo-me nestes dois
cimento.
verbos e disponho-os preparados para testemunhar o dia que
Enfim, confesso que não sou de começa: pensar (n)o mundo,
procurar sentidos mais ou me- ser (n)o mundo.
nos obscuros no que vejo como
meras casualidades, sobretudo Pensar e ser é o nome do livro.
não acredito que seja preciso
n
buscar explicações racionais ou

Fotos de Michelle Tomás
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Aos leitores do
MSA
Caros

leitores

Como sabeis, a nossa revista Mensageiro de Santo António é o instrumento para veicular a perspectiva cristã sobre os acontecimentos do
mundo e a caminhada da Igreja − o novo povo de Deus.
É com alegria que a redação e os colaboradores prestam este serviço,
de forma generosa e dedicada. Assim como partilhamos as nossas alegrias, também partilhamos as preocupações.
O corte no apoio do “Incentivo à leitura”, que a revista recebia e que
consistia na comparticipação de 40% das despesas de envio pelo correio,
aliado a uma quebra gradual do número de assinantes, coloca o Mensageiro de Santo António numa situação financeira deficitária. Por isso, pese
embora a situação de crise financeira que afeta a todos de uma forma ou
de outra, tivemos que subir o preço da assinatura.
Desta forma, a partir de 2017, o preço da assinatura do Mensageiro de Santo António passou a ser de 22 Euros.
Também pedimos a todos os que gostam da nossa revista para que angariem
um novo assinante entre os seus amigos
e conhecidos.
Por cada novo assinante, teremos
todo o gosto em oferecer uma bela pequena imagem de Santo António, exclusiva do Mensageiro de Santo António.
Pela nossa parte, administração, redação e equipa de colaboradores, continuamos empenhados em fazer uma revista
cada vez melhor, que nos ajude a todos a
compreender e a agir, fiéis ao espírito de
Santo António e aos desafios que o Evangelho coloca, hoje, à Igreja e ao mundo.
Um bem haja a cada um dos nossos
leitores a quem desejamos uma santa
Quaresma e uma Páscoa em plenitude!
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A diocese de Meinedo
Naquele tempo, ainda o Porto não era. Havia, sim, um “Portugale, castrum antiquum”,
mas do lado sul do rio Douro, já perto da foz, integrado “ad [sedem] Coni[m]briense”, isto é,
na Sé ou Diocese de Coimbra que até ali se estendia. Di-lo o Paroquial suevo, ano 569.
Só depois surgiu a “sedem Portugalensem in Castro Novo”, na sé portucalense [mas]
no Castro Novo a que hoje chamamos Porto.
Qua baralhada! - dirá o leitor. Que confusão! - acrescentará ainda, se leu tudo distraidamente.
Serei eu capaz de explicar esta página da História da Igreja vivida nesse primevo tempo?

Arlindo de Magalhães

Especial

A diocese

de Meinedo

Já por aqui disse (no primeiro artigo desta série,
“A Igreja nascida em Bracara”) que, entre o I e o II
Concílio de Braga (561 e 572), se procedeu a uma
profunda revisão do território da imensa diocese

Sé

ou

Catedral?

Comecemos por entender as palavras: são sinónimas. Na sua Sé (de sedes em latim, sede ou assento em português) ou cátedra (cathedra em latim >
cadeira em português, donde Catedral) se sentava
o Bispo a ensinar. Essa é a sua maior tarefa: “No
seu múnus de ensinar, anunciem o Evangelho de
Cristo aos homens, que é um dos principais deveres dos Bispos…” (Vaticano II, Christus Dominus, 12).
Na igreja episcopal, a primeira de todas as igrejas
diocesanas, havia sempre uma cátedra episcopal
donde o Bispo ensinava. Portanto, dizer, como
hoje se diz, “a Sé Catedral” é dizer a mesma coisa
duas vezes; um pleonasmo.
Até ao Vaticano II, as cátedras episcopais atingiam limites insuperáveis!
Diocese deriva do grego diá + oikéo (governar a
casa de um território definido).

de Braccara: chegou a abarcar toda a Galécia e até
todo o Entre-Douro-e-Tejo. Assim, quando o II
Concílio se reuniu, em 572, já Braga tinha como
sufragâneos alguns bispados novos (Lamego, Viseu e Idanha; Coimbra já existia em 561), entre
os quais o de Meinedo.

Atual igreja paroquial de Meinedo
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Face à amplitude da diocese bracarense, percebeu-se ser necessário criar novas sedes episcopais. Assim, a parte meridional da diocese de
Braga organizou-se na diocese de Meinedo. Se,
no ano 572, o seu Bispo Viator esteve ainda presente no II Concílio de Braga, no III de Toledo,
em 589, tempo já visigótico, a diocese de Meine-

Do alto do Monte do Castro, também dito “Penedo da Raposa”, percebem-se os cuidados defensivos da povoação e da Sé magnetense.

do cedera, pelo menos o nome, a uma novíssima
diocese portucalense (sedem Portucalensem in Castro Novo).
Porquê

a

Sé

em

Meinedo?

A Bracara chegavam — além de outras — duas
grandes estradas: uma provinha de Olissipo
(Lisboa) e passava em Conimbriga; a outra, de
Emerita Augusta (Mérida, capital da Lusitânia),
passava em Tongóbriga e logo em Meinedo e
Guimarães. Daí a Braga era um tiro de pedra. E
Braga era ainda o centro do mundo suevo.
Mas era necessário dividir o território. Fazê-lo
aonde e por onde? O Professor Lino Tavares Dias
explica:
… o facto de demarcação da diocese do Porto no século VI,
entre os anos 569-582, ter sido feita desde a Foz do Douro
até ao rio Corgo, leva-nos a ver o rio como a via de ligação
mais direta e o uso do barco como o meio rápido e privilegiado para ligar o Porto à atual região de Mesão Frio
(mansio frigidae) e Régua. Atendendo às dificuldades que

existiam e à duração da deslocação através da rede de estradas romanas, no século VI, entre Cale/Portucale e a
foz do Corgo, julgo difícil de entender que, se não fosse o
rio Douro, a foz do Corgo fosse escolhida para ser o limite
da jurisdição da diocese do Porto.

E assim se desenhou uma diocese que assentava
na margem direita do rio Douro. A nova diocese teria sua sede em Meinedo. A sua marcação,
partia do lugar que se diria Castro Novo; na margem direita do Douro seguiria até Aliobrio (hoje
Cidadelhe, Mesão Frio) e ao rio Corgo, usque in
faucem de Corrego.
Encontrado este afluente, a marcação subia depois a norte, ao Castelo de Vila Chã (freguesia de
Telões), seguindo a estrada romana que, passando em Panóias, ia depois para Chaves. O castelo
era a cabeça da terra medieval “de Aguiar”, hoje
no concelho de Vila Pouca. Exatamente daqui, a
linha que desenhava a diocese descia à Ribeira de
Pena e a Cavez, logo a Pombeiro, onde encontrava o Rio Vizela, e, adiante o Ave. No Porto de Burgães descia de novo ao Douro.
|
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Especial
Esta diocese primeira encontrou, no centro deste
vasto território e de uma pequena bacia aberta
ao sol, um lugar agricolamente rico e povoado:
instalou-se aí — era Meinedo — a sede episcopal.
E dela pouco mais sabemos; somente que existiu.
Claro que revisitei agora a igreja paroquial e algo
mais. Subi —— não sem dificuldades — ao Monte
do Castro, também dito “Penedo da Raposa”, sobranceiro à antiga paroquial, e percebi os cuidados defensivos da povoação e da sé magnetense.
Julgo mesmo ter percebido porque é que a linha
ferroviária do Douro se afasta do rio até Meinedo
e só depois começa a descer para a sua margem.
Escavações arqueológicas realizadas entre 1991 e
1993, na igreja paroquial medieval de Meinedo,
trouxeram ao de cima as ruínas de uma construção muito anterior à Meia Idade, certamente do
período suevo-visigótico e contemporâneas de
umas pedras soltas guardadas na Casa dos Padrões.
Ainda na freguesia de Meinedo, a ponte românica de Espindo é testemunha da antiguidade e da
importância destes lugares, em tempos idos.
Em resumo, Meinedo situava-se num lugar mais
ou menos central de uma grande diocese.

Porquê

a sede da diocese no

ali, entretanto, umas pedras
soltas que parecem visigodas.
Uma delas, epigrafada e colocada hoje à esquerda da porta
principal da igreja paroquial de
Meinedo, espera ainda um perito que a leia.

Porto?

As invasões peninsulares dos povos germânicos
— Vândalos e Suevos na Galécia (409) e visigodos
(507) — alteraram profundamente a política e a
vida de raízes romanas.
Escorraçados os Vândalos, os Suevos estabeleceram um reino no território de Entre-Douro-e-Ulla que abarcava o Portucale castrum novum, Braga
e um território que terminava no rio Ulla que,
depois de passar em Padrón, morria na Ria de
Arousa.
Nos princípios do tempo suevo, Portucale castrum
novum era praticamente nada; mas logo começou
a ser. De facto, em escavações feitas no Morro
da Sé (Porto), por exemplo, nada de romano ali
apareceu, até hoje. Mas a partir do séc. VI, devido
certamente à criatividade pastoral do Bispo Martinho de Dume e posteriormente de Braga, tudo
começou a nascer. E desde logo a organização do
território: veja-se o Paroquial suévico (redigido entre 572 e 582/585), um documento muito curioso de que aqui não cabe falar.
Mas, uma vez conquistado o reino dos Suevos,
em 585, o rei visigodo Leovigildo (572-586) e seus
sucessores logo trataram de instalar no “Porto
Cale Castro Novo” algumas fundamentais in-

Santo Tirso
Lado exterior direito da igreja de
Meinedo

fraestruturas: de imediato, uma
espécie de Casa da Moeda pro
tempore, a marcar a sua presença e seu poder. Deve ter sido por
essa altura, entre os anos 572 e
589, que se processou a transferência da sede episcopal de
Magnetum para o Porto, cidade
já só assim chamada.
A. Almeida Fernandes admite
que o bispo — então já titular
“do Porto” — tenha continuado
a residir em Magnetum por algum tempo. Ou seja: de facto,
primeiro foi a diocese de Magnetum e só depois a de Portucale: Viator, bispo de Magnetum,
esteve ainda presente no II Concílio de Braga (ano 572). No III
de Toledo (ano 589), presidido
por S. Leandro de Sevilha, assinam as atas dois bispos “do
Porto”, Constâncio (585-589) e
Argiovito (585-610)!

ou

Santa Maria?

III

de

Toledo (ano 589)

Os Bispos de Portugal que se acharam no concílio e assinaram na confirmação dele foram: Mausona, Arcebispo de Mérida e Metropolitano
da Lusitania; Pantardo, Arcebispo
de Braga, Metropolitano da Galiza,
em seu nome e de Nitigio Bispo de
Lugo. E posto que se nomeie também Iuliano, Bispo Bracharense e
outros alguns em diversas Igreias
(...): Palmacio, Bispo de Beja; Paulo
de Lisboa; Sínula de Viseu; Constâncio e Argiovito do Porto; Pedro
de Ossónoba, do Algarve; Philipe
de Lamego; Ioão de Dume, junto a
Braga; Posidonio de Eminio [Coimbra].
Lusitania Sacra, 1975

Desaparecidas a diocese e a catedral magnetense, nasceria uma
paróquia medieval – Meinedo
– hoje e de há muito dedicada
a Santa Maria, mas que, pelo
menos até ao séc. XVI, foi da invocação de Santo Tirso, como
dizem documentos vários. Na
igreja paroquial magnetense
existe ainda uma imagem deste “invictíssimo Mártir”, não
carpinteiro, mas martirizado a monástica visigótica, levantado
sobre uma humilde ermida da
serrote!
invocação de Santo Tirso, Tisso
Não longe daqui, tinha sido ou Xisto.
fundado nos finais do 1º milénio um mosteiro de Santo Tir- Teve esta devoção uma certa
so de Riba de Ave (hoje simples- expansão na Hispânia visigótimente “Santo Tirso”), de regra ca; mereceu mesmo ofício pró-

Estranho!: dois bispos “do Porto”, num tempo em que não
havia ainda bispos auxiliares!
Não será um deles o Bispo de
Magnetum? Seja como for, no
III Concílio de Braga (ano 675),
quem assina é “Froarico, por
mercê de Deus, bispo da igreja
do Porto”.
Escavações arqueológicas realizadas entre 1991 e 1993, na
igreja paroquial medieval de Meinedo
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Pedras (visigóticas) encontradas por Meinedo

A verdade é que, depois de 572,
documentalmente, não se fala
mais de Meinedo. Restam por

O território da diocese de Meinedo (de Ilídio de Araújo — A Antiga diocese de
Meinedo, in Actas de I Congresso da diocese do Porto, 2002, II, 105)
|
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Especial
prio na Liturgia moçárabe. Mas o culto de Santo
Tirso foi reduzido em Portugal: dele se sabe em
Goães (Vila Verde), Queimadela (Armamar), Vilarinho dos Freires (Peso da Régua), Arnoia (Celorico de Basto) e Gove (Baião). O certo é que,
em 1080, o mosteiro visigótico de Riba de Ave
– passaria à regra de S. Bento. Mas o primitivo
mosteiro – levantado sobre uma humilde ermida
da invocação de Santo Tirso – deve ter nascido
em tempo visigótico.

de gente que, religiosa, frequenta esta romaria cumprindo
suas devoções e novenas, por ser o santo mártir advogado
das febres e maleitas de que ficam livres os doentes com
alguma terra da sepultura ou pó da campa dela que com
grande trabalho e instrumentos tiram e trazem consigo em
nóminas, por cujo meio obra o céu inumeráveis milagres,
como testemunha todo aquele bispado e particularmente
os moradores de Arrifana do Sousa [isto é, Penafiel], que
por esta causa o tomam por seu intercessor e patrono.

No lugar de Meinedo, bispado do Porto, a festa do invictíssimo Mártir Santo Tirso, que, sendo natural de Toledo,
na persecução do Imperador Décio, em Apolónia, cidade
da Trácia, pela confissão da fé católica, dando a vida por
Cristo, padeceu atrozes tormentos. Cujas sagradas relíquias um ilustre Conde da Lusitânia e Galiza chamado
Fonsa, que subscreveu no III Concílio Toledano, de Constantinopla (onde havia ido a graves negócios), ano de 600,
trouxe a Portugal. O qual em honra do Mártir no dito lugar erigiu templo onde, segundo o antigo costume daquela
idade, em rasa sepultura se veneram até nossos tempos,
concorrendo, por todo o discurso do ano, grande concurso

… Muitos tiveram para si ser esta igreja dedicada a Santo
Tirso…. Porém é certo que Santa Maria, a Alta, é e foi
sempre a padroeira daquela Igreja… a causa desta equivocação esteve em que, enterrando-se naquela igreja o
glorioso Santo Tirso, cujo corpo ainda hoje está em uma
capela de abóboda, que fica para a parte do Evangelho…
foi de tanta veneração este santo nos séculos passados que
o mosteiro de Santo Tirso de Riba Dave dos monges do Patriarca São Bento tomou o nome deste santo, não sendo
seu Padroeiro, por uma relíquia que alcançaram da igreja
de São Tirso de Meinedo…

Frei Agostinho de Santa Maria, no seu Santuário
Mariano (vol. V, 1716), discorda de Jorge CardoIsto mesmo terá acontecido em Meinedo. Ve- so:
jamos o que diz Jorge Cardoso (1606-1669), o
grande historiador-hagiógrafo português que se A igreja maior desta antiga cidade e hoje breve aldeia era
entregou “à hagiografia, à história religiosa e, em dedicada a Nossa Senhora, e assim se chama em antigas
memórias, Santa Maria de Meinedo…
geral, aos livros devotos”:

Da esquerda para a direita: São Brás, imagem do interior da igreja magnetense; Imagem de Santa Maria, hoje no interior da
igreja de Meinedo; Santo Tirso, “invictíssimo Mártir”, não carpinteiro, mas martirizado a serrote!
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Ponte de Espindo, românica, na freguesia de Meinedo

Mas antes disso, já Lucêncio, Bispo de
Conímbriga, assistira ao I concílio de Braga, em
561. Estaria depois também em Braga, no II Concílio, ano 572, juntamente com Remisol Episcopus
Visensis, Bispo de Viseu, diocese de que sairia a de
Lamego “em 569, a pedido do rei Teodemiro e
Outras alterações diocesanas
hipoteticamente por influência de S. Martinho
Não só em Meinedo aconteceram alterações dio- de Dume” (J. Correia Duarte). Nas atas deste úlcesanas. Surgiram também algumas dioceses no- timo concílio, estaria também Sardinarius, lamivas, a norte, na Galiza, e a sul, na Lusitânia, no censis ecclesiae episcopus, Sardinário, bispo da Igreja
território entre Douro e Tejo: Coimbra, Lamego, de Lamego.
Viseu e Idanha (Egitania).
Quando os Suevos estenderam o seu reino (411Em 569, terá existido um “indevidamente cha- 585) até ao Tejo, as dioceses entre Douro e Tejo,
mado Concílio de Lugo”: “o rei Teodomiro man- que pertenciam todas à Metrópole de Mérida,
dou reunir concílio em Lugo e, aí reunidos, os passaram a ser sufragâneas de Braga. No entanto,
bispos leram uma carta do mesmo rei a chamar- no século seguinte, em 653, já em tempo visigóti-lhes a atenção para os inconvenientes da grande co e a pedido de Orôncio, metropolita de Mérida,
extensão das dioceses então existentes, entre ou- o rei visigodo Recesvinto (653-672) achou bem
tros, e de o bispo não poder visitar anualmente que os bispado de Coimbra, Viseu e Lamego, fosas suas igrejas. No seguimento da carta do rei, sem restituídos a Mérida. O que aconteceu.
procederam então os bispos presentes à divisão
dos bispados e paróquias” (Miguel de Oliveira). Mas disto falaremos a seguir. n
Nestes textos, o lendário mistura-se ainda com o
histórico — assim era ainda no séc. XVII — mas,
passados ao método histórico-crítico, ajudam-nos a perceber o passado e o presente.
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Livros

Passos

recebidos

Durante cinquenta
anos, o padre António Rego acompanhou as grandes peregrinações à Cova
da Iria, testemunhando e vivendo a
fé dos peregrinos, e
produzindo reportagens radiofónicas
e televisivas inesquecíveis. Este livro é,
fundamentalmente, um testemunho
em primeira pessoa
das vivências do peregrino em Fátima:
“[Este livro] tem um
pouco de história do essencial de Fátima. Tem
muito da voz que se prende à Imagem da Virgem
e lhe narra em prece toda a sua vida feita de dores
e esperanças. É também uma via-sacra que pode
ser celebrada perante os muitos quadros existentes no Santuário. Um olhar que te acompanha
em todos os lugares da peregrinação a Fátima
[...]” (Padre Rego). Um magistral “guia do peregrino”, no ano da celebração do Centenário das
Aparições, que sai simultaneamente em Portugal
e na Itália.

No dia 10 de Dezembro de 2014, o
Papa Francisco iniciou um conjunto
de catequeses semanais dedicadas
ao tema da família,
precisamente no intervalo entre as duas
assembleias
sinodais dedicadas a esta
realidade.
Mª João Ribeiro

A Editorial Franciscana apresenta os
discursos destas audiências em que o Papa trata do papel de cada
membro da família e mostra as virtudes da família de Nazaré, modelo das famílias cristãs. Nestas
catequeses o Papa aborda o papel da mãe, a figura
do pai, os filhos, os irmãos e os avós. Aborda ainda temas como: Jesus e a família humana, Deus
criou o homem à sua imagem, o casal, a beleza
do matrimónio cristão, a educação dos filhos, o
noivado, os problemas da família, a doença em
família, a experiência da morte, as famílias desfeitas, a dimensão da festa e da oração, a transmissão da fé, a família igreja doméstica, os pecados contra a família e a fidelidade em família.

Este livro introduzFalar sobre a Igreja
-nos na visão frané um pouco como
ciscana da ecologia,
um filho que fala da
que, em muitos assua mãe, da própria
petos, pode considefamília. Com efeito,
rar-se inspiradora da
a Igreja não é uma
encíclica Laudato Si.
instituição destinaA partir de uma vida a si mesma, nem
são integral e incluuma associação parsiva, analisam-se os
ticular, uma ONG,
desafios ético-gloe também não deve
bais da atualidade,
limitar o seu olhar
colocando-os em reao clero ou ao Vatilação com a reflexão
cano. A Igreja somos
filosófico-teológica
todos nós. É fundada espiritualidade
da por Jesus, mas
de Francisco de Assis. Não somos dominadores, constitui um povo com uma longa história atrás
nem somos escravos. Somos irmãos gozosamen- de si e uma preparação que começa muito antes
te responsáveis pela casa comum.
do próprio Cristo. n
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de misericórdia

Uma lição

de amor
Passamos por realidades de- do-se a viver num mundo sem
primentes, ignorando o que os afectos.
nossos olhos não querem ver.
Os anos foram passando e eis
Mas Deus está aí nessas realida- que um dia se encontra grávida.
Não tendo condições de saúde
des.
para levar a gravidez por diante,
Vou contar-vos uma história de
aborta.
uma jovem que, perante olhares
recriminadores, ousou arriscar Os vizinhos dão-lhe de comer,
e confiar no Único que simples- mas a sua casa é a rua.
mente acolhe.
Finalmente consegue uma casa
Com os seus 8 anos de idade,
foi obrigada a deixar o seu país
e a partir para um país desconhecido, arriscando tudo, até a
própria vida.
Foi ‘acolhida’ por uma família
que a tratava como escrava, ignorando o seu passado… uma
escrava para todo o serviço.
Apesar de todas as vicissitudes,
a jovem sobreviveu, habituan-

A rua é o único sítio onde ainda
encontra algum conforto.
Com problemas de coração e já
várias operações, encontra uma
Instituição que lhe devolve a
dignidade. Agora sente-se amada, querida e útil, respeitada
nos seus direitos. Finalmente
mulher.

Sabendo que o tio se encontra
com a sua saúde muito frágil,
onde viver, onde acolhe um fapede para o visitar: “Quero vimiliar bastante chegado, que,
sitar o meu tio, para o perdoar,
supostamente, irá cuidar dela.
antes de morrer”.
De repente a casa é de todos,
Regressando, agradece a opormenos dela. Ela só serve mesmo
tunidade dada.
para servir.
Respondo:
É maltratada. Não é digna de
comer à mesa com o resto da “Não me agradeças, eu é que te
família. Até a comida que ela agradeço pelo testemunho que
própria cozinha lhe é negada. me acabas de dar”. n
Vai para um canto chorar.
|
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Igreja

em diálogo
siva a reflexão teológica da passada centúria que não teve medo de
pensar o mundo como lugar de
realização teologal e eclesial, bem
como a importância do II Concílio
do Vaticano nas suas respetivas e
consequentes reformas. Recordo, a
respeito, as sábias palabras de Jean
Delumeau sobre o delírio tradicionalista:

Como é que um animal que
fuma pode crer na imortalidade? Nem pode, ao menos, desejá-la, pois no céu
não há tabaco.
Teixeira de Pascoaes

O fundamentalista católico –
numa parte substancial dos casos,
ministro ordenado ou aspirante – é
uma figura aparentemente coerente. Entre uma moral sólida e objetiva, mas normalmente sem sujeito,
e uma doutrina ainda mais sólida e
objetiva, mas sem grande mistério,
o fundamentalista católico crê que
o mundo está imundo. Mais ainda:
crê até que, desde o II Concílio do
Vaticano, a Igreja se perdeu irremediavelmente na imundície.
O fundamentalista católico, privado que está da verdadeira Igreja, vive
um sofrimento insanável. Perdido
entre alfaias litúrgicas de outrora
e indumentária eclesiástica digna
de qualquer Entrudo, acariciando
nostalgicamente um passado que
parece não voltar, ao fundamentalista católico só lhe resta – e “porque há males que vêm por bem” ou
“porque sem ovos n’a pas d’omelet24 | Mensageiro de Santo António | Março 2017

A contradição
pós-moderna
de um
fundamentalismo
católico
José Pedro Angélico

tes” – lançar-se heroica e profetica- do que estes, ha o padre banal e charro,
mente na imundície do mundo. É o padre que confessa, absolve e baptisa,
precisamente neste pequeno, mas como um diretor de secretaria despacha.
significativo passo, que o funda- O padre é atheu. O padre não compreenmentalista católico assume, talvez de a Egreja nem a ama. Para ele o sacerinconsciente, a con(tra)dição pós- docio é um officio. Engorda.
-moderna de um pacto com o ini- É lógico que Raul Brandão – que
migo.
este ano se celebra por ocasião dos
Na sua fina análise, em O Padre 150 anos de nascimento e 100 da
(1901), Raul Brandão traçava o publicação de Húmus – não geneperfil dos diferentes tipos de clero raliza este diagnóstico psicológique então conhecia:
co, cultural e social do clero do
seu tempo. Mas há algo que desta
O padre eleiçoeiro, o padre janota, maanálise nos pode fazer pensar sobre
mando charutos à porta das tabacarias,
o fundamentalismo católico dos
o padre intriguista, fazendo cerco às
nossos dias. Sem juízos históricos
viuvas ricas. Temo-lo de todas as castas
apressados nem anacrónicos mora– ignobil, rindo da religião, pandego de
lismos jacobinos, creio que, apesar
chapéo ao lado. Há-os amigados, creande todas as fragilidades que ainda
do mulheres e filhos, jogadores correndo
hoje podemos reconhecer na foras feiras, bebados e devassos, padres que
mação e vida do clero católico, nos
são a ignomínia, babujem d’um mar de
encontramos significativamente
belleza e sacrificios. Serão a exceção?
melhor do que noutros tempos. E
Talvez – mas em que numero!... E peor
para essa transformação foi deci-

Nunca a humanidade foi tão agredida
como o é atualmente, a todas as horas do
dia e em particular às das refeições, pela
avalancha dos comunicados alarmantes, pelo horror das guerras e pelo estrondo das bombas terroristas. É verdade
que temos de saber o que se passa à nossa
volta, e não podemos tapar os olhos e os
ouvidos quando outros sofrem perto ou
longe de nós. Mas o que é traumatizante
no enunciado das notícias, tal como nos
é apresentado, é a desproporção entre os
fracassos e os êxitos, entre o negro e branco, entre o mal e o bem. Tal desproporção
induz nas mentalidades o pessimismo e o
catastrofismo, de tal modo que temos de
fazer um grande esforço para captar à
nossa porta a bondade e a felicidade.
Esta imagem negra do presente influencia a que temos do cristianismo contemporâneo. Não sou tão ingénuo a ponto de
negar o fenómeno da descristianização.
Ela existe com certeza. Mas creio que
não tem as dimensões que habitualmente lhe atribuem, porque as pessoas
criaram da defunta Cristandade uma
imagem idílica que não corresponde à
realidade histórica.

A realidade histórica – sem juízos
históricos apressados nem anacrónicos moralismos jacobinos – da
defunta Cristandade era, infelizmente, muito pouco convergente
com o projeto do Reino – claro está,
salvo nobres exceções! Mas é precisamente essa realidade triste, pesada e defunta que os saudosismos
tradicionalistas, em delírio fundamentalista, tanto reclamam como
paradigma da verdadeira Igreja.

Como se define, então,

um fundamentalista católico?

Teologicamente, amuralha-se num
compêndio, numa espécie de positivismo dogmático, como Karl
Rahner definia a Denzingertheologie,
incapaz do exercício propriamente
teológico do intellectus fidei, negligenciando de algum modo o auditus fidei. Rotula de herética a Sola
Scriptura da Reforma, mas acaba
por deslizar para o extremo oposto
do Solum Magisterium, dinamitando também o saudável equilíbrio
da sabedoria cristã, que se tece de
textos fundacionais e leituras contextuais, mas fundamentalmente
de pessoas e comunidades. Nesse
sentido, tem uma certa razão Enzo
Pace na sua análise do fundamentalismo católico:
Com efeito, no catolicismo, entre o
crente e a Palavra contida no livro
sagrado interpõe-se a autoridade
do magistério da Igreja. Ou seja, a
verdade contida no texto sagrado é
interpretada à luz da tradição. Isto
significa valorizar, teológica e sociologicamente, a função mediadora
dos pastores e do corpo de especialistas que vigia o sistema de crenças
consideradas ortodoxas. (…) Por
estes motivos, só se produzem tendências de tipo fundamentalista no
seio do mundo católico quando se
enfatiza – ou quando se enfatizou –
demasiado a função mediadora dos
pastores como fundamento da fé.

Eclesialmente, o fundamentalista
católico não abdica da sua pirâmide, amuralhada também numa
compreensão da sacramentalidade
em que a graça é dispensada e administrada como se de uma repartição de finanças se tratasse. Fora
da Igreja não há salvação – afirmação
entendida na mais afunilada interpretação – e, portanto, ecumenismo e diálogo inter-religioso apresentam-se como o outro nome do

demónio. De tal forma que o que
de pior aconteceu à Igreja, no século XX, foi precisamente essa abertura conciliar ao outro, cedência
relativista às teses do tão diabolizado Modernismo ou, pura e simplesmente, início de uma perdição
herética.
Liturgicamente, há uma correspondência direta com a compreensão
eclesiológica. Há cristãos e cristãos:
uns de dignidade de condição incontestável e outros que vivem à mercê
da mediação. Há muito de teologia
da retribuição na compreensão litúrgico-sacramental do fundamentalista católico. Mas creio que o
mais grave, no fundo, é a afunilada
compreensão institucional daquilo
que se deveria assumir como diaconia comunional.
Culturalmente, o fundamentalista
católico cede, com relativa facilidade, aos encantos da pós-modernidade – sem ter em conta que esta é
fruto da tão odiada modernidade –
envolvendo-se em intrigas palacianas, jogos de pressão e poder, insultos e anátemas permanentes pelos
corredores das redes sociais. Compreendo que o fundamentalista
católico se aventure nestas campanhas internéticas contra o modernismo presente na Igreja – assim o
entende. Só não percebo como tão
facilmente cede aos mecanismos
de comunicação, abertura e diálogo que a tão odiada modernidade
pós-modernidade potenciaram.
Repito-me: acariciando nostalgicamente um passado que parece não
voltar, ao fundamentalista católico
só lhe resta lançar-se heroica e profeticamente na imundície do mundo. É precisamente neste pequeno
mas significativo passo que o fundamentalista católico assume, talvez inconsciente, a con(tra)dição
pós-moderna de um pacto com o
inimigo. n
|
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Artes

e letras

Livros

O silêncio

Rui Pedro Vasconcelos

NA MARGEM DO MISTÉRIO

A SENHORA DE MAIO

Timothy Radcliffe é um autor já conhecido entre nós
através das suas obras publicadas pela Paulinas editora,
como é o caso de Ser Cristão para quê? ou Ir à Igreja porquê?.
Dominicano inglês e Mestre-geral da sua Ordem entre 1992
e 2001, Radcliffe apresenta-nos uma reflexão original, incisiva e traçada de humor sobre as dimensões fundamentais da
experiência cristã. A sua formação e ministério em Oxford
permite-lhe estabelecer pontos de contacto com as artes, a
literatura e a cultura (sobretudo anglo-saxónica); ao mesmo
tempo, a experiência como Mestre-geral enriquece a sua reflexão com inúmeros testemunhos e histórias de cristãos e
dominicanos por todo o mundo, sobretudo em cenários de
dificuldade e perigo. De tudo isto brota uma escrita verdadeiramente literária, unindo a formação cristã ao prazer da
leitura!
Nesta obra, Na margem do mistério, encontramos oito reflexões, divididas em duas partes. Na primeira, Procurar a
esperança na angústia, têm lugar temas como a esperança e
a reconciliação em contextos de violência, o sofrimento, a
misericórdia e a vida consagrada. Na segunda parte, com o
título Encontrar a alegria na confusão, são-nos apresentadas
pistas de aproximação à vida cristã, no contexto do corpo,
da alegria, da música e dos jovens. A unir estas reflexões está
a sua aceitação das incertezas, pluralidades e desafios que
atravessam a nossa sociedade ocidental: é nessas encruzilhadas e caminhos que a experiência cristã redescobre o que lhe
é essencial.
No seu melhor, quando oferecem resistência às seduções das
verdades simplicistas, as religiões remetem-nos para as grandes
interrogações da existência humana. A nossa cultura apressada
e inquieta, porém, com o seu brevíssimo arco de atenção e o seu
frenético afã, corre o risco de o esquecer. Quando a religião está
no seu melhor e se esquece de tentar ser relevante, o seu maior
contributo para a nossa sociedade é remeter-nos de novo para
essas perguntas fundamentais,
mesmo que as nossas respostas
só cheguem a aflorar a borda do
mistério.

O centenário das aparições de Fátima, com as celebrações daí decorrentes (incluindo a programada visita do Papa
Francisco, em maio), recolocam em debate a complexidade
do fenómeno em questão: a dimensão histórica das aparições, os testemunhos diversificados dos videntes, as repercussões sociais e políticas e a experiência espiritual de quem
peregrina à Cova da Iria são alguns dos temas abordados em
A Senhora de maio.
Organizado pelos jornalistas António Marujo e Rui Paulo da Cruz, o livro reúne 23 testemunhos em forma de entrevista, envolvendo uma pluralidade de leituras sobre Fátima
a partir do âmbito eclesial, desde a história à antropologia,
da teologia das aparições ao testemunho de contemporâneos dos pastorinhos. Os entrevistados não partilham as
mesmas convicções, mas apresentam a sua perspetiva fundamentados num estudo sólido. Das variadas respostas surge
a convicção de que o fenómeno de Fátima supera em muito os acontecimentos de 1917, tornando-se uma experiência espiritual, que vai desde a comunidade rural de onde os
pastorinhos eram originários até aos milhões de pessoas que
encontram sentido e conforto na Mensagem e na Senhora de
Fátima. O leitor encontrará, nesta obra, uma profunda e séria reflexão sobre Fátima, que o conduzirá, progressivamente, a uma maior consciência da sua complexidade e riqueza.
(Os autores) estão convictos de que o fenómeno ultrapassa a
contingência histórica de 1917 e das descrições dos três videntes,
para se tornar parte do modo de viver o catolicismo – seja ele mais
tradicional, mais ritual ou mais purificado. Por isso, entendem
que não se pode recusar liminarmente e antes se deve procurar
entender em profundidade algo que, para tantos, é tão intenso e
profundo (...) O lugar existe. E chama, de forma eficaz, vai para
cem anos, todos os que lá vão. Se o lugar merece a nossa atenção,
merecem os peregrinos o nosso respeito. Por tudo isto nos lançámos a fazer todas as perguntas
sobre Fátima. Para que cada
leitor possa acrescentar novas
perguntas e procurar e propor
as suas próprias respostas. n
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Cinema
QUANDO SOU FRACO
ENTÃO É QUE SOU FORTE
Pe. Manuel Monteiro Mendes

Quando vi ‘O Silêncio’, lembrei-me imediatamente
de um livro de Amos Oz – Judas – que tinha lido há algum
tempo e onde o protagonista afirma: “E acredito que Judas
Iscariotes era o mais fiel e devotado de todos os discípulos
e que nunca o traiu, bem pelo contrário, quis mostrar ao
mundo a sua grandeza”; e lembrei-me de ter ouvido, uma
vez, a uma jovem chinesa esta afirmação: “Os meus antepassados conservaram a fé cristã com metade da Avé-Maria
e um frasco de água benta dependurado atrás da porta”.
Como podemos ver este filme tão intensamente belo na
sua forma e tão inquietantemente perturbador nos silêncios que nos provoca? O que faria eu numa situação assim –
como sofrem atualmente os cristãos, na Síria, por exemplo?
Já muita coisa foi dita e escrita a propósito do filme (o
filme suscitou mesmo, felizmente, alguns debates), desde
saber se era ou não fiel à história, até à identificação dos
seus erros doutrinais; desde decidir se foi ou não foi apostasia, até se perceber de que silêncio se fala… A mim, parece-me que podemos tentar entrar no filme pela porta de
‘Judas’, aquele Kichijiro que faz entrar no Japão os dois jesuítas Rodrigues e Garupe, que vão à procura de compreender o que tinha acontecido ao seu mestre, Cristóvão Ferreira, que eles tanto admiravam. Talvez seja mesmo ele quem
nos ajuda a compreender a grandeza e a fragilidade da fé.
Talvez seja ele que nos faz ver como quase todos somos pecadores e medrosos, diante da prova, mas também como
não deixamos apagar no coração o desejo de fidelidade a
Cristo. E como basta esse desejo, acompanhado por uma

pequena imagem, para que Cristo não morra no coração,
e a fé vá permanecendo no meio de todas as dificuldades e
obstáculos.
Também acho que são centrais e interpelantes os diálogos entre Ferreira e Rodrigues, quando finalmente se encontram – e talvez tenham sido as palavras trocadas que
acabaram por levar o jovem, determinado a morrer pela fé,
a apostatar –, bem como os mais longos debates com o xogum-teólogo, inteligente, cínico, astuto. Porque colocam
uma questão essencial e de todos os tempos, seja a cultura
japonesa ou outra: é possível o Evangelho de Cristo ‘vingar’ numa cultura tão diferente? Como tem de ser feita essa
evangelização?
Um especialista disse que Rodrigues precisou passar da
imagem de Cristo que levava – um Cristo glorioso, poderoso e triunfalista – para um Cristo débil, maternal e companheiro. Talvez aquele Cristo que ele ouviu dizer-lhe: ‘pisa-me, podes pisar-me’ (aceitar pisar uma imagem de Jesus é
pisar Jesus?) e que ele ‘abraça’ quando cai sob o peso interior da negação; certamente aquele Cristo que a sua esposa
conseguiu esconder na concha da sua mão, já morto, antes
de ser incinerado, segundo o ritual budista, para o acompanhar até à eternidade.
Sim, é um filme de pouca apologia e muitas inquietações. Mas haverá outra maneira de seguir Cristo a não
ser reconhecer-se sempre frágil e pecador, necessitado do
perdão e da graça de Deus? “Assim, pois, quem pensa estar de pé, tome cuidado para não cair.” (1Cor, 10-12) n
|
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tos da minha vida. Estavam ali
para celebrar comigo a vocação
à qual o Senhor me chamou. Foi
realmente uma graça de Deus e
os meus pais também estiveram
presentes para me darem todo o
seu apoio nesta nova vida.

Frei Andrew
Hochstedler II
Continuamos, neste número, a dar a palavra ao Frei
Andrew Hochstedler, Frade Menor Conventual.

Foi importante estar com pessoas
de diversas culturas?
Sim, isso é o que o futuro me
reserva. Embora eu tenha feito
toda a minha formação na Itália
(nos últimos 8 anos), pertenço à
Custódia dos Frades do Médio
Oriente. Somos cerca de 25 Frades, da Roménia, Polónia, Líbano, Nigéria, Eslovénia, Bélgica,
Itália e Estados Unidos. Estes
frades estão dispersos por cinco
conventos na Turquia e no Líbano.
Algumas das nossas atividades
incluem uma paróquia internacional, na rua principal de Istambul, com a presença de milhares
de pessoas todos os dias (incluindo muitos muçulmanos). Um
convento no Líbano, junto da
fronteira com a Síria, que recebe
os jovens que desejam seguir a
vocação franciscana e que ajuda
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Frei José Carlos Matias

os refugiados sírios. Somos também responsáveis por uma das
paróquias mais ativas no Líbano,
em Beirute, que cada fim de semana recebe, milhares de fiéis de
diferentes ritos (armênios, sírios,
ortodoxos, maronitas e latinos).
Qual foi o momento mais intenso que viveste nestes anos?
Um momento de particular alegria para mim foi a minha Profissão Perpétua, como franciscano,
na minha paróquia de Istambul.
Foi em 2014. Naquele dia, professei publicamente e para sempre, viver em castidade, obediência e de não ter nada de próprio.
Ali estiveram presentes vários
amigos do grupo de oração, da
equipa frisbee, da igreja protestante, do Líbano, de Itália e dos
Estados Unidos. Amigos católicos, protestantes, muçulmanos e
não-crentes de todos os momen-

E neste momento onde te encontras?
Agora estou em transição entre
um convento e outro, entre um
país e outro e isto é típico de
nossa vida franciscana. Acabei os
cerca de 8 anos de estudo em Itália (a preparação para ser Frade e
também para ser Sacerdote). Foi-me dito que eu iria para Iskenderun, no sudeste da Turquia, onde
temos uma comunidade perto da
fronteira com a Síria. Estive por
algumas semanas com minha
família nos Estados Unidos (normalmente eu vou vê-los de 2 em 2
anos) e quando voltei para Istambul, na Turquia, encontrei o meu
superior. Houve algumas mudanças entre os Frades no Médio
Oriente e já não havia necessidade de ir eu para Iskenderun. “Nós
pensamos que poderias ir para a
nossa paróquia em Beirute, no
Líbano, este ano”. Disse-me isto,
este irmão, expondo algumas razões. Depois continuou, “Mas
nós queremos ouvir o que tu
pensas antes de tomar esta decisão final”. Estranhamente, o que

eu senti naquele momento foi
felicidade e leveza. Como é bom
ser capaz de experimentar a liberdade do meu voto de obediência,
para ter a capacidade de alterar
o convento, a cidade e o país a
qualquer momento. Só porque
eu devo servir a Igreja e os meus
irmãos melhor, embora não entenda todos os argumentos para
a mudança. E como é bom ser capaz de estar em diálogo com os
meus irmãos nesta mudança. A
mudança não me foi apresentada como uma exigência ou como
uma ordem de um superior intocável. Na verdade, estou a agradecer ao Senhor por esta liberdade.
O que mais aprecias na vida Franciscana?
Dois aspetos da vida franciscana
que eu aprecio são a vida com os
irmãos (de todo o mundo) e a
vida de evangelização. Eu tive a
oportunidade de viver estes dois
aspetos, em particular durante os
últimos três anos, em que estive
a estudar teologia em Roma. No
Seraphicum, o nosso seminário internacional, vivem 70 Frades (cerca de 45 são estudantes) que vêm
de cerca de vinte países. Apenas o
fato de viverem todos juntos, de
diferentes culturas e com diferentes línguas, sem se matarem
uns aos outros (a maior parte

Evangelização de rua

das vezes) é um sinal da graça de
Deus.
E a evangelização, como a viveste
em Roma?
Foi uma experiência especial
que pude propor e desenvolver
com outros Frades jovens do Seraphicum. Criamos um grupo de
evangelização de rua chamado
“Despertador Franciscano”. A
primeira experiência foi sair para
cantar canções de Natal, em dezembro de 2013. Inspiramo-nos
nas palavras do Papa Francisco
que pediu a todos os religiosos
para “acordarem o mundo”. Nesse dia, éramos um libanês, um
zambiano, um americano, dois
cingaleses e um romeno. Inicialmente a policia impediu-nos de
cantar na estação ferroviária de
Termini, onde nos encontrávamos. Mas depois fomos para junto do Coliseu e muitas pessoas
pararam para nos ouvir cantar e
até dançar.
A partir daí, com a permissão
dos nossos superiores, desenvolvemos este estilo de estar na rua
com a música. Depois propúnhamos a oração com as pessoas,
estando disponíveis para a confissão ali na rua. Fazíamos uma
pregação muito curta, mas incisiva. Às vezes, usávamos dinâmicas e o teatro para ilustrar a mensagem da morte e ressurreição de
Jesus Cristo que nós queríamos
comunicar a todos.
Ao longo de três anos, Deus
atuou connosco, nestes momentos de encontro com as pessoas
na rua. Uma experiência forte,
entre outras, foi o encontro com
um homem que nos disse que tinha acabado de perder um monte
de dinheiro no jogo e que naquele
momento estava a pensar ir assaltar um banco. O Frade que falou
com ele, ouviu e tentou encorajá-lo, rezando ali por aquela situação. No fim, o homem foi confessar-se e passou a entregar a sua
vida ao Senhor e não ao jogo. n
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Devoção

Orações

cluindo as drogas e outras dependências nefastas. Cuida dos meus
pais e sogros. Que, já velhinhos,
tenham qualidade de vida e a mesma motivação e alegria de sempre.
Cuida de nós; o nosso relacionamento seja sempre afável, viril e
fecundo em todos os aspectos. No
fim da vida, possamos dizer “combati o bom combate!”. Dai-nos
uma morte santa. Obrigado. João

a

Santo António
Q

uerido Santo António: muito
obrigada por todas as graças
e milagres que o Senhor me tem
concedido por tua intercessão, em
especial muito obrigada pela presença do João na minha vida e pelo
seu amor e carinho. Peço-te, também por tua intercessão, que Deus
me conceda a graça de ser muito
feliz com o João durante muitos
anos (pelo menos 40) até à morte e
também na eternidade. Que o nosso casamento seja fecundo espiritual e carnalmente, que seja para
a glória de Deus e bem das nossas
almas e dos nossos familiares. Que
tenhamos saúde física, mental e
espiritual até à morte e os nossos
pais e familiares também, para que
se alegrem com a nossa felicidade
e tomem parte nela por muitos
anos! Peço-te, também, que nos
realizemos enquanto casal, pais,
profissionais e almas. Que o João
propere nos negócios e eu me
adapte fácil e rapidamente à vida
de casada em O., goste bastante de
lá viver, aprenda a gerir bem o tempo (e o João, também) e consiga
uma excelente escola bem perto de
casa. Que tenhamos filhos e muita
energia e vida para os criar segundo os valores do Evangelho. Que
sejam todos, física e mentalmente,
perfeitos, bem formados de carácter, bondosos e inteligentes e deem
a conhecer continuamente o amor
de Deus ao mundo, contribuindo
para a Sua maior glória e para a

sua e nossa felicidade. Que tenhamos uma morte santa e sejamos
felizes na eternidade, louvando a
Deus. Se tudo isto é para a maior
glória de Deus e nossa santificação
e plenitude, peço-te que se realize
por teu intermédio. Amen! Muito
obrigada! Ana

S
Crianças

do

Santo

S

Q
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uerido Santo António: “Pedi
e recebereis!”. Por vossa intercessão, acolho o amor maior
– o dom de Deus – e também a
minha noiva e futura esposa. Foi
tudo graças atrás umas das outras:
desde a oposição das famílias (que,
agora, se dão muito bem) até à forma como nos damos, com respeito
e consideração fraterna. Sou um
homem melhor: Move-nos a mesma fé, vontade de crescer e acolher a Tua vontade. Para esta nova
fase das nossas vidas, em que nos
casamos, depois de muita oração
para discernir o caminho, temos
recebido as respostas, claras, dia a
dia. Obrigado pelas graças recebidas. Para esta família que se forma,
peço com humildade e de coração
agradecido. Que tudo seja para a
Tua maior glória. Que tenhamos
filhos saudáveis e inteligentes, espertos para discernir os caminhos
do Senhor. Que lhes possamos
dar uma educação adequada, pelo
nosso exemplo sejam sal e luz do
mundo: diligentes e equilibrados,
pessoas influentes no seu meio.
Afasta-os de todos os perigos, in-

anto António, quero pedir-te
um outro favor, junto de Deus
Pai. Ajuda, por favor, o meu querido filho a ficar neste emprego no
país de França. Ele gosta deste trabalho e está a dar-se bem. Faz com
que o contrato para este trabalho
se renove e saiba gerir bem o meu
dinheiro. Precisamos verdadeiramente deste trabalho para sobreviver. Ajuda-nos. M.C.

No tempo de Santo António,
missionários e pregadores quase
não paravam para conversar com
as crianças, pois se preocupavam
com assuntos mais sérios, como
as verdades teológicas. Santo António costumava reunir as crianças e explicar-lhes a fé e a vida
cristã por meio de parábolas.
Os pequeninos logo que o viam,
corriam e pediam que lhes contasse alguma história sobre Jesus. O
carinho entre António e as crianças era tão grande, que quando ele
morreu, as crianças de Pádua sairam pelas ruas gritando: “Morreu
o Santo!”.
Envie-nos uma foto do seu filho ou
neto para mensageiro@mail.telepac.pt. Teremos todo o gosto em publicá-la neste espaço.

anto António, obrigada por
todas as graças que me tendes
concedido! Peço-vos que intercedais, junto do Senhor, pela Lena.
Que não tenha nada de mal e que
a sua dor possa ser controlada.
Obrigada por protegeres o meu filho. Obrigada pelo marido que me
destes. Obrigada por meu marido
manter o seu trabalho. Que os resultados melhorem. Que a minha
irmã tenha mais animo e não ande
sempre deprimida. Dai muita saúde a toda a minha família e a todos
os que precisam. Obrigada. Cristina

Z

eloso Santo António, intercedei por um casal que está em
risco de se separar. Fazei com que
o amor volte a encher o seu lar.
Abençoai a ele e aos seus filhos.
Giulio

G

lorioso Santo António, ouvi as
minhas preces, embora eu não
seja merecedora. Dai saúde mental
e física ao meu irmão. Fazei com
que eu me cure do meu aparelho
respiratório e arranje forças para
me reformar por completo. Meu
Santo, padroeiro dos namorados,
fazei com que a Rita tenha um em-

prego para endireitar a sua vida e
que António se cure do seu glaucoma nos olhos. Rezo-te encarecidamente, meu glorioso Santo António, que ouças as minhas pobres e
dolorosas orações e receba as tuas
graças. A vossa fiel devota Maria

A

mantíssimo Santo António,
quero pedir-te um outro favor, junto de Deus Pai. Ajuda, por
favor, o meu querido filho a ficar
neste emprego no país de França.
Ele gosta deste trabalho e está a
dar-se bem. Faz com que o contrato para este trabalho se renove
e saiba gerir bem o seu dinheiro.
Precisamos verdadeiramente deste
trabalho para sobreviver. Ajuda-nos. M.C.

A

moroso Santo António, vós
sabeis as minhas necessidades mais urgentes. Peço-vos que
intercedais, junto do Senhor Jesus
Cristo e me concedais a graça e o
milagre de ficar curada das dores
ao pulmão e me dês a força, a fé a
coragem para que os tratamentos
sejam eficazes e não ande sempre
deprimida. Obrigada, Santo António. G

A

mável Santo António, ajuda-me a pôr ordem na minha
vida! Ilumina-me! Ajuda-me a
conseguir um emprego, onde me
sinta bem e faça aquilo que eu gosto e sei fazer. Ajuda-me a ganhar
um bom dinheiro para conseguir
pagar as minhas dívidas, ajudar os
que me são queridos e a ter uma
vida mais confortável. Obrigada,
meu querido Santo António. Ana

M

eu querido Santo António,
peço-te que intercedas pela
minha família e que a minha nora
se torne minha amiga e que o seu
filho se comporte como bom filho
e me deixe ver o meu netinho, sempre que lhe peçamos. Peço, também, que as forças demoníacas,
que me afetam a mim e a todos,
sejam aniquiladas. Muito obrigado pelo teu amor por nós. Família
de António

Q

uerido Santo António, obrigada por todas as graças que
me tendes concedido! Peço-vos
que intercedais, junto do Senhor,
pela L. Que não tenha nada de mal
e que a sua dor possa ser controlada. Obrigada por protegeres o
meu filho. Obrigada pelo marido
que me destes. Obrigada por meu
marido manter o seu trabalho.
Que os resultados melhorem. Que
a minha irmã tenha mais ânimo e
não ande sempre deprimida. Dai
muita saúde a toda a minha família e a todos os que precisam. Obrigada, Cristina.

C

aríssimo Santo António, peço-te com todo o meu amor e
devoção que ilumines o meu filho
João, para que encontre o caminho
da luz e se afaste dos vícios e do
mau caminho. Meu querido Santo
António, sou uma mãe amargurada, que te pede para guiares o
seu único filho. Que ele encontre
vontade de estudar e de trabalhar.
Obrigada, do fundo do meu coração. Ana

Q

uerido Santo António, obrigada por todas as coisas boas
que me têm acontecido; obrigada
pelos filhos, pelo amor que nos
une, pela saúde e pela paciência
dos meus filhos e dos meus avós.
Agradeço-te por tudo e para que
continues a proteger-me. Que possamos viver sempre com amor e
saúde. Que eu e meu marido e os
meus meninos consigamos aumentar a nossa família e sermos
felizes. Obrigada. Catarina

A

bençoado Santo António, a
vós rogo que intercedas, junto
do Pai. Que Deus me permita de
continuar a acompanhar a minha
menina durante toda a sua vida.
Concede-me a graça de ficar no
coração de Pedro e que possamos
progredir no amor todos juntos.
Isabel

n
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Santo António
22

aos quadradinhos

Monique Pereira (ilustradora)

PEREGRINAÇÃO À EUROPA CENTRAL
Áustria – República Checa – Alemanha
18 a 24 de agosto de 2017
Organizada pelo Mensageiro de Santo António
e acompanhada pelo Frei Severino Centomo,
em colaboração com a Agência Fátima Caminhos.

A motivação desta peregrinação é fazer memória, em espírito ecuménico, dos 500 anos
da Reforma Protestante, iniciada pelo monge
agostiniano Martinho
Lutero, em Wartburg
(Alemanha). O itinerário toca as cidades de
Viena, Praga, Dresda,
Erfurt, Eisenach, Marburgo e Colónia.

Preço por pessoa em quarto duplo:
Mínimo 26 participantes: 1.795,00 €
Suplemento quarto individual: 265,00
€
Transporte Coimbra – Lisboa: 45,00 €

Contactos:

Fátima Caminhos – 249 538 565 - geral@fatimacaminhos.
pt
Mensageiro de Santo António – 239 438 190
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Santo António,

mestre da palavra

As tentações

de hoje

A Palavra

de

Deus

Depois do batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito através do deserto
onde, durante quarenta dias, foi posto à prova pelo demónio…
Passado esse tempo, teve fome.
O demónio disse-lhe então:
“Se és o Filho de Deus, ordena a estas pedras que se transformem em pão”.
Jesus respondeu: “Está escrito: Nem só de pão vive homem”.
O demónio levou-o então para um lugar alto e deu-lhe a ver todos os reinos
da terra.
Disse-lhe: “Dar-te-ei todo este poder e a glória destes reinos… se te prostrares diante de mim, tudo isso será teu”.
Jesus respondeu-lhe:
“Está escrito: prostrar-te-ás diante do Senhor teu Deus e só a Ele adorarás”.
O demónio conduziu-o depois a Jerusalém, levou-o ao cimo do templo e
disse-lhe: “Se és o Filho de Deus, lança-te daí abaixo”.
Jesus respondeu: “Está escrito: Não porás à prova o Senhor teu Deus”.
(Lc 4, 1-3)

A palavra

de

Santo António

Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito de que estava cheio: “O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me
ungiu” (Is 61.1). O Filho de Deus tinha vindo restaurar o mundo destruído pelo pecado; como médico, teve
de tratar dos males com os seus contrários, tal como o médico trata do frio pelo calor e do calor pelo frio.
O Senhor venceu a gula. Quando o demónio o tentou através da gula, Jesus respondeu: Nem só de pão vive o
homem (Mateus 4, 4); como se dissesse: o homem exterior vive do pão material, mas o homem interior vive do
pão celeste que é a Palavra de Deus. Este pão propicia todas as delícias e satisfaz todos os gostos” (Sg 16, 20).

As tentações de Santo António (1495 - 1515), óleo sobre tela, de Hieronymus Bosch, Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa

Aprofundemos
Enquanto para nós a palavra “demónio” evoca o medo e a angústia, para Santo António é uma lembrança
de vitória e um chamamento ao compromisso e à confiança. Para nossa segurança, temos, com efeito, a assistência do Espírito Santo, o Espírito do Senhor de que Jesus recebeu a unção e que também nós recebemos
no baptismo e no crisma. Então, de que temos medo?

O Senhor venceu a glória vã. Quando o demónio tentou Jesus, este respondeu-lhe: Não tentarás o Senhor teu
Deus (Mateus 4, 7). Adão também tentou o Senhor Deus quando acreditou na falsa promessa: Sereis como
deuses (Gén 3. 5). Que glória vã acreditar tornar-se Deus! Homem miserável! Elevas-te acima de ti, mas cairás
miseravelmente abaixo de ti.

Um outro motivo de segurança para Jesus, tentado pelo demónio, é a sua inteira confiança na Palavra de
Deus. Nos evangelhos de Mateus (4, 1-11) e de Lucas (4, 1-13), todas as respostas de Jesus fazem referência ao
texto do Deuteronómio, por exemplo, “Nem só de pão vive o homem”, em Dt, 8, 3; “Não tentarás o Senhor,
teu Deus”, em Dt 6,16 e “É o Senhor, teu Deus, que adorarás e só a Ele prestarás culto”, em Dt 6, 13. Isso
significa que a Palavra de Deus conserva sempre e para todos o mesmo valor; e que esta Palavra, transmitida
pelo Novo e pelo Antigo Testamento, “nos protege e defende, como escreve Santo António no Prólogo dos
seus Sermões, contra o ardor dos prazeres, a chuva do desejo da carne, o raio da tentação diabólica”.

Enfim, quando o demónio o tentou através da avareza, Jesus respondeu: É ao Senhor teu Deus que adorarás e
só a Ele prestarás culto (Mat 4, 10). Todos os que amam o dinheiro se prostram diante do demónio e o adoram.
Mas nós, por quem Jesus Cristo sofreu o suplício da cruz, vimos ao deserto da penitência e reprimimos as
paixões da gula, da glória vã e da avareza.

Estamos pois totalmente seguros do lado do inimigo, tanto mais que Jesus se defrontou ele mesmo com
o inimigo e o venceu para sempre.
Só nos resta então andar para diante; assumir a nossa parte na luta contra as más paixões sempre à espreita e contar com a força do Espírito que habita em nós, para realizar a nossa conversão. n

34 | Mensageiro de Santo António | Março 2017

|

35

Por

que é que

Fátima

não passa de moda?

Fátima, por vezes, é vista através de aspectos marginais: as promessas, os peregrinos, os sacrifícios, ... Ora, isso é apenas um fragmento de todo o cenário. Estamos
habituados a acentuar o aspecto dos apelos à conversão, à reparação, mas, antes
de mais, há os dons, porque Nossa Senhora veio aqui trazer uma advertência muito séria à humanidade para repensar os caminhos que estava a percorrer, que a
levavam à autodestruição e à ruína. E uma advertência, também, à Igreja, que
estava a sofrer perseguições e era preciso enfrentar o problema da apostasia e da
infidelidade. Para isso, Nossa Senhora veio trazer os dons: graça, misericórdia e
paz. A chave para interpretar a mensagem é esta, a chave do amor de Deus por este
mundo.
D. António Marto, bispo de Fátima

Na foto, o Bispo de Coimbra, D. Virgílio do Nascimento Antunes, lacra a documentação do processo de
canonização da Irmã Lúcia, na presença do Postulador da causa, P. Romano Gambalunga, OCD.
Coimbra, 13 de fevereiro de 2017

