Memória e Tradição

Milagre

do coração do avarento
Pedro Teotónio Pereira – Museu de Lisboa – Santo António

O ano de 1895 foi marcado em Portugal pelas
grandiosas comemorações do 7º Centenário do nascimento de Santo António. Toda
a sociedade portuguesa se mobilizou para
assinalar esta data através da organização de
eventos e cerimónias religiosas e culturais.

Óleo e têmpera sobre tela. Seda, fibra sintética e fio metálico.
Jos Ratinckx (pintura); D.Vansina (bordado), 1895.
Local de Produção: Antuérpia. MA.PIN.0011.
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De entre estas cerimónias, foi promovida uma grande procissão em Lisboa, que
pretendia retomar uma tradição secular
interrompida com a extinção das ordens
religiosas em 1834.
Para isso foram encomendados dez pendões numa oficina de Antuérpia, na Bélgica, para engalanar a procissão. Com
pintura de Jos Ratinckx (1860-1937) e
bordados de D. Vansina, representam
os milagres mais populares atribuídos a
Santo António, como, por exemplo, o sermão aos peixes, o milagre do pé cortado,
a aparição do Menino Jesus ou o milagre
de salvar o pai da forca. Destacamos aqui
um dos milagres representados nesses
pendões que estão no Museu de Lisboa
– Santo António, eventualmente menos
conhecido na atualidade, mas na época
muito difundido por toda a Europa e que
terá decorrido em Florença, Itália.
Santo António tinha chegado à cidade
quando um dos homens mais ricos da região acabara de morrer. A família do defunto, tendo conhecimento da chegada
de frei António, pede-lhe para que faça a
sua pregação nas exéquias. Santo António
dedica o sermão ao tema “onde estiver o
teu tesouro, aí estará também o teu coração” (Mt. 6, 21). Numa crítica à avareza e à
usura declara que, como o defunto amava
mais o seu dinheiro do que a Deus, o seu
coração já não se encontrava no seu peito,
mas junto do seu ouro. De início os presentes entenderam estas palavras como
uma parábola, mas outros, conhecendo
a vida que levara o falecido, foram a sua
casa e abriram a arca onde este guardava
o dinheiro, descobrindo, para horror e estupefação de todos, o coração do morto,
ainda palpitante, a sangrar entre as moedas de ouro tão afanosamente acumuladas. n

Igreja em saída
E o homem, criatura e criador,
vai ouvindo a voz de Deus
Arlindo de Magalhães
Amadeo de Souza Cardoso, Título desconhecido (Montanhas), cerca de 1912, Gulbenkian



Especial
Ó bendita paisagem!
Ó sagrada montanha, que eu adoro!…
Alta e santa montanha omnipotente!…
Ó montanha num êxtase divino
Sob o fantasma universal de Deus!…
Santa montanha azul da minha infância
Amo-te, desde a fonte piedosa
Que dos teus flancos mana, duma casta
E fresca transparência religiosa…
Amo-te mais por tudo o que não sei
Dizer, quando te vejo! …
E o homem, criatura e criador,
Ouviu a voz de Deus que lhe falou:
– Na tua consciência, em puro amor,
Existirei por toda a eternidade!

E o homem,
criatura e criador,
vai ouvindo
a voz de Deus

Teixeira de Pascoaes

O Papa Francisco diz que a Natureza — o sol e
a montanha, a chuva e o mar, as flores e os animais, os frutos e a erva, etc. – perfaz a nossa casa,
comum de todos que todos somos irmãos…

Até João XXIII (19581963), a doutrina social
da Igreja, que nascera
com Leão XIII (18781903), ficou-se pelo
infortúnio da “miséria
imerecida”, embora com
Pio XII (1939-1958), se
tivesse preocupado com a
guerra. Mas o Papa Bom,
com a busca de A Paz na
Terra, não se limitou a
condenar a guerra.
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No discurso que proferiu na
ONU, em 1965, Paulo VI (19631978) referiu já a “consequência dramática da atividade descontrolada do Homem” e João
Paulo II (1978-2005) a ecologia
global: é necessário mudar “os
estilos de vida, os modelos de
produção e de consumo, as estruturas consolidadas de poder
que hoje regem as sociedades”
(CA 58). Bento XVI gritou que o
ambiente natural estava já carregado de chagas causadas pelo
comportamento irresponsável
da Humanidade!

Não esquece o clima, a água, a biodiversidade, a
deterioração da qualidade da vida humana, a degradação social...
o crescimento desmedido e descontrolado de muitas cidades que provocou a exclusão social, a desigualdade no
fornecimento e consumo de energia e doutros serviços, a
fragmentação social, o aumento da violência e o aparecimento de novas formas de agressividade social, o narcotráfico e o consumo crescente de drogas entre os mais
jovens, a perda de identidade … uma verdadeira degradação social … O ambiente, o humano e o natural, que se
degradam em conjunto, já não permitem se escute nem o
clamor da terra nem o dos pobres.

(LS 44-49)

Estas situações provocam os gemidos da irmã Terra, que
se unem aos gemidos dos abandonados do mundo.

(LS 53)

Diante deste quadro, que fazer?, que
podemos fazer?
O grito é de Francisco, o Papa: “Nunca maltratámos e ferimos tanto a nossa casa comum como
nos dois últimos séculos” (LS 53). À volta do
quadro, há já um diálogo entre religiões diferentes, entre Ciência e Religião, entre crentes e não
crentes. Mas a crise ambiental exige mudanças
profundas.

Que “Deus é grande” diante
da Criação, disse-o Paulo (Rm
8,20), disse-o S. Francisco, di-lo
o crente. Mas nem todos ficam
calados diante de tanta grandeza! Por exemplo, do amarantino Teixeira de Pascoaes:
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do [que não é meu], vivemos
com outras pessoas e somos solidários com elas, tanto as deste
tempo como as do futuro, e não
podemos – pelo menos nós, os
crentes – esquecer nem o Deus
Criador, nem que “todos somos
(Carlo Petrini) Ninguém pode dizer esta casa irmãos”.
é minha, porque “todos somos
irmãos” (Mt 23,8). E, por isso, Mas há mais!
Que fazer diante desta
na casa que é de todos, não porealidade?: “Começai por demos separar o Homem nem
O clima!… com o derreter das
da Natureza, nem dos demais calotas polares e glaciares que
fazer aquilo que é neHomens, nem de Deus. É o que eleva constantemente o nível
cessário! Depois, o que é
se quer dizer com o adjetivo in- das águas do mar, desmanda a
possível! De repente, surtegral do Papa Francisco.
produção agrícola, desmata as
preender-vos-eis a fazer
florestas e diminui as migraQuatro
realidades
–
a
Natureza,
o impossível!”. O grito é
ções de animais e vegetais que
o Ambiente, Deus e o Homem nem sempre se adaptam nouatribuído a São Francisco – têm que estar estreitamente litros lugares.
de Assis (1182-1226), o
gadas entre si: temos um munNão são poucos os homens de ciência
que pressagiaram um futuro da Terra em que, mais cedo ou mais tarde,
a raça humana se extinguirá, se continuar a consumir mais recursos do
que aqueles de que a Natureza dispõe.

mum (a biosfera, o planeta terra e o nosso habitat, o seu espaço físico, geográfico e cultural)
e também a ciência que estuda
as relações dos seres vivos (homens, animais e plantas).

modelo inspirador desta
questão planetária.

O Papa Francisco não tardou.
Eleito em março de 2013, em
novembro de 2015 escreveu na
encíclica A Alegria do Evangelho:
“A Terra é a nossa casa comum
e todos somos irmãos … (e) a
Igreja não pode nem deve ficar
à margem da luta pela justiça”
(EG, 183). Por isso, “cada cristão e cada comunidade são chamados a ser instrumentos de
Deus ao serviço da libertação
e promoção dos pobres, para
que possam integrar-se plenamente na sociedade” (EG 187).
E começou Francisco a falar da
ecologia (oikos > casa + logos > palavra) integral.
Que casa é esta? A palavra grega — oikos — foi escolhida por E.
Haeckel (1834-1919), um biólogo alemão do séc. XIX/XX, para
referir o estudo da tal casa co18 | Mensageiro de Santo António | Março 2019

Quando se analisa o impacto ambiental de qualquer iniciativa económica, nem sempre se inclui um
estudo cuidadoso do impacto na
biodiversidade, como se a perda de
algumas espécies ou de grupos animais e vegetais fosse algo de pouca
relevância.

(LS 35)

A água, sem a qual o
homem não pode viver,
é uma outra questão de
primeira importância.
Por isso, “o acesso à água potável e segura é um direito humano essencial, fundamental
e universal, porque é condição
para o exercício de outros direitos humanos” (LS 30). Escassez
de água quer também dizer alimentos mais caros.

E são sempre os mais pobres os O homem, “que é uma criatumais apanhados por estes pro- ra deste mundo, … tem direito
a viver e ser feliz e, além disso,
blemas.
possui uma dignidade especial
[que] não pode deixar de consiO Ambiente é o conjunto dos derar os efeitos da degradação
agentes físicos, químicos e bio- ambiental” (LS 43).
lógicos que, juntamente com os
factores sociais, são suscetíveis Mas ao longo dos últimos
de terem um efeito, direto ou in- 10.000.000 de anos, a terra
direto, imediato ou a prazo, so- transformou-se profundamenbre os seres vivos e as atividades te e mais intensamente nos últimos 7.000 anos.
humanas. Há nele um conjunto
complexo e interdependente de
No começo da Pré-história, o
equilíbrios tendentes a manter Homem marcou a sua presença
constante quanto possível a sua sobre a Terra, saindo vitorioso
composição.
da competição com outros seres vivos e deixando progressiÉ a Ecologia (oikos + logos = tra- vamente de depender apenas
tado da casa) que o estuda. Por- dos recursos diretos da Natureza (a caça, a pesca, a recolha
que o Mundo é a nossa casa,
ocasional de frutos e ervas selterá de nascer uma verdadeira vagens).
ética ecológica.
|
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Mas, progressivamente, passou
a não se bastar a si mesmo: passaram então só alguns a cultivar os campos, outros a construir ferramentas e utensílios
diversos, depois chegou a agricultura, nasceria o artesanato,
viria o comércio...
De qualquer modo, era da Natureza e do seu Ambiente que
o homem tirava todos os seus
recursos. E os efeitos desta sua
atividade não perturbavam os
equilíbrios naturais.
Foi no século XVIII que o desenvolvimento de algumas nações da Europa – Inglaterra e
França e, um pouco mais cedo,
séc. XVII, a Índia – que chegaram os problemas. O progresso
científico conduziu a aperfeiçoamentos técnicos da indústria. E a população começou a
deslocar-se do campo para a periferia das cidades. Se no campo
vigorava um regime económico
em circuito fechado, largamente autossuficiente, as cidades
passaram a depender de importações provenientes de regiões

Tentando corrigir estes erros,
foi necessária a Economia. O
Homem tinha de substituir o
espírito egoísta de uma economia de violência, consumista,
pelo uso inteligente dos recursos que a Natureza lhe oferecia,
utilizando as possibilidades da
ciência e da técnica.

longínquas. Apesar de tudo,
subia também a média geral da
vida: a população cresceu rapidamente, tanto que um pastor
anglicano, especialista em economia, Malthus (1766-1834),
lançou um grito de alarme: continuando a crescer assim, sem
que a produção aumente, a humanidade morrerá de fome. É
preciso – propunha – controlar
os nascimentos! Mais tarde, o
grande teólogo Romano Guardini (1885-1968) diria: “procura controlar os elementos da
natureza e, conjuntamente, os
da existência humana”.
Mas a química começou a aumentar a produtividade da
terra com a introdução de fertilizantes. E as previsões de
Malthus foram largamente desmentidas: nasceram as indústrias modernas, a agricultura
começou a ganhar novas dimensões, a população mundial
aumentou graças ao bem-estar,
à higiene e à descoberta de novos medicamentos, e a média de
vida subiu mais de 30 anos no
último século.

Surgiram então dois cenários bem diferentes.
Nos países industrializados,
nasceu uma grande concentração de indústrias e de meios
de produção de energia. Mas a
agricultura começou a recorrer
intensamente aos fertilizantes e
pesticidas, quase dispensando
o trabalho do Homem.
E com que cuidado com os lixos
industriais – líquidos, sólidos e
gasosos – que, deitados indiscriminadamente no solo, na
água e no ar, começaram a provocar perturbações nos equilíbrios biológicos do Ambiente,
concentrando monóxido de
carbono na atmosfera, o que
provocou o aumento da temperatura terrestre, a destruição
da camada de ozono da mesma
atmosfera, etc, etc?
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Nos países subdesenvolvidos,
problemas ao contrário: a exploração feroz dos recursos não
renováveis (carvões e petróleos),
quase sempre em favor dos países ricos, e a introdução de monoculturas industriais (cereais,
cana de açúcar, soja, algodão,
etc) começaram também a perturbar gravemente a Natureza
e o Ambiente. É verdade que as
novas técnicas agrícolas venceram a insuficiência alimentar; mesmo assim, aumentou
a fome no Mundo, por falta
de um cultivo capaz e gerando
uma péssima distribuição.

de facto, desde as origens, a
grande manifestação e a morada dos deuses.

Deus criou o Mundo para o Homem – pensaram assim os nossos antepassados: a sua beleza,
a regular idade do ciclo dos astros e das estações…! Mas, semE um país não pode hoje cau- pre que era preciso, a mando
sar distúrbios no equilíbrio do de Deus, o Mundo castigava o
Ambiente do país vizinho. Não Homem com tempestades, terpodia, mas pôde! E a Política ramotos, vulcões, tufões e vórteve necessariamente de correr tices, tsunamis…
à Ecologia, o que quase não valeu de nada…!
E o progressivo domínio da
Natureza continuava a dar ao
A própria Igreja começou a Homem o poder de explorar
empenhar-se na conservação e os seus recursos: mas os frutos
melhoramento do Ambiente, desse domínio não eram – nem
de algum modo a levar a sério são – igualmente repartidos
um mandamento divino: “Sede
por todos os homens; e a explofecundos e multiplicai-vos, enchei a terra; submetei-a e domi- ração sistemática dos recursos
nai sobre os peixes do mar e as naturais começou a conduzir
aves do céu, e sobre todo o ser ao esgotamento das reservas
vivo que se move sobre a terra” energéticas e das matérias primas, originando graves atenta(Gn 1,28).
dos à paisagem, ao solo, ao mar
Nas religiões e culturas primiti- e ao espaço, enchendo de lixo
vas, a Natureza era considerada toda a superfície e atmosfera
como o lugar divino por excelên- do globo.
cia: o céu e a terra foram sempre,

Foi necessário reagir. A ciência
e a tecnologia elaboraram planos para garantir um futuro à
Humanidade que não parava de
crescer, mas que não respeitava
também a Natureza.
|
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O verdadeiro adversário da Natureza
não é a técnica, mas a economia.
O homem primitivo temia a Natureza e seus poderes maléficos, que atribuía aos deuses. Mas o
homem contemporâneo sabe hoje que os recursos da Natureza não são ilimitados, o progresso
material e o desenvolvimento técnico também
não. Isto é: nem tudo o que pode ser feito deve
ser feito, e nem tudo o que traz (aparente) benefício para o homem deve ser feito. E o Homem
necessita de uma ética, tem de ser capaz de sobriedade e respeito para com a Natureza, e que
é preciso gritar que o verdadeiro adversário da
Natureza é, na civilização atual, não a técnica,
mas a economia. Por isso, urge desacelerar a procura desenfreada do lucro económico e mesmo,
numa certa medida, do progresso técnico; e é
preciso ter em conta as verdadeiras necessidades
do maior número de homens.
Depois ainda, impõe-se absolutamente o respeito pelas gerações futuras.
E o homem crente não pode esquecer que o Deus
único, Senhor e Autor do mundo e do Planeta,
confiou à Humanidade, criada à sua imagem e semelhança que, com a sua Graça, caminha para a
perfeição última e definitiva.
Por isso exige dos cristãos, em toda esta
questão do respeito pela Natureza, uma
postura decorrente da sua fé: “se os Filhos de Abraão se calam, gritarão as pedras”
(Lc 19,40). Oh!, como elas têm gritado! n

Orações

Glossário
Abreviaturas: CA – Centesimus annus, encíclica do
Papa João Paulo II (1991); EG – Evangelii Gaudium
(A alegria do Evangelho), Exortação Apostólica, do
mesmo Papa (2013); LS - Louvado sejas, encíclica do
Papa Francisco (2015).
Bilião ou bilhão: Um bilião (também chamado
bilhão) pode ser mil milhões ou um milhão de milhões. Estados Unidos da América, Brasil e França
(na prática) um bilião são mil milhões (escreve-se 1
000 000 000 ou 10 elevado a 9 zeros). Em Portugal,
Espanha, Alemanha, Inglaterra e França (na teoria)
um bilião é um milhão de milhões (1 000 000 000
000 ou 10 elevado a 12 zeros).
Biodiversidade: “conceito que se aplica à diversidade das espécies animais e vegetais, assim como à diversidade genética numa determinada espécie” (Dicionário, da Academia das Ciências de Lisboa, 2001).
Ecologia: “É a ciência que se dedica ao estudo das
interacções dos seres vivos com o meio que os cerca”
(Ibidem).
Ecossistema: “conjunto formado por um meio natural e pela comunidade de organismos animais e
vegetais que o habitam, interagindo uns com os outros e com o próprio ambiente, da qual resulta um
sistema relativamente estável” (Ibidem).
Os deuses das religiões nórdicas, para quem a
Natureza era um lugar divino, viviam no centro
das florestas transformadas em bosques sagrados: é
daí, por exemplo, que vem o pinheiro do Natal. “As
grandes forças que criaram o Universo não podiam
ser adoradas numa casa construída por mãos humanas, nem o Infinito podia estar contido dentro de
qualquer coisa feita pelo Homem” (in BRADLEY,
Marion Zimmer – As brumas de Avalon “A Senhora da
Magia”, Lisboa: Difel, 1982, p. 159).

Santo António
Q

uerido Santo António, olhai
por nós, pelo Tomás e por
mim. Dai-nos sempre proteção em
todos os nossos caminhos e sede
sempre o nosso Padrinho e intercessor. Levai ao Trono do Pai as
nossas esperanças, as nossas súplicas, vós que tão bem as conheceis.
Querido Santo António, rodeai-nos de proteção, saúde, trabalho,
emprego, harmonia, bem-estar.
Que a nossa vida financeira e amorosa seja um êxito e se faça justiça relativamente ao João que nos
abandonou há mais de 20 anos
sem praticamente nada. Prometo
que sempre seguirei com a vossa
página. Ámen. Ana Maria

C

om todo o meu coração, peço-te, meu querido Santo António, que em cada dia me tragas
mais fé e esperança. Te peço e imploro que me tragas novamente o
amor e o filho de volta! Que encontre o amor que preciso, que arranje
trabalho e que consiga recuperar
pelo menos (parte) de tudo o que
perdi, casa, bens, dinheiro… enfim,
que volte a viver. Santo António,
abençoa o meu pedido e ser-te-ei
fiel e grata para sempre, obrigada.
Que assim seja! Maria Filomena

Q

uerido Santo António, obrigada pelas graças concedidas.
Peço-te um bebé! Agradeço-te a
vida! Que seja feita a vontade de
Deus. Peço-te humildemente! Susana
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a

Q

uerido Santo António, quero
que o meu papá deixe de ser
mau para a minha mamã. Quero uma casa nova para viver com
a minha mana e a minha mamã.
Muito obrigada. Maria

Q

uerido Santo António, queria pedir-te para que em 2019
a minha mãe encontre emprego
em que receba dinheiro suficiente
para nos sustentar às três numa
casa, onde estejamos em paz, sem
problemas, à vontade para estar
em todas as divisões, sem medo de
quem vive connosco. Obrigada.

Q

uerido Santo António, que és
o santo casamenteiro, por favor endireita e corrige o casamento
dos meus pais. Eles tratam-se mal,
não têm respeito um pelo outro e
a minha mãe já sofreu tanto, dá-lhe paz, amor, felicidade, harmonia, ternura e compreensão como
o casal Dina e Duarte, para que
haja paz e amor no seu casamento.
Obrigada, Santo António. Sofia

S

anto António, guardai a minha
sogra e o meu sogro, dai-lhes
a perseverança, saúde, paz e amor
nas suas vidas. Ajuda-me a ser
amiga deles e que os possa sempre ajudar e faça com que me vejam com bons olhos e como uma
filha que está sempre pronta para
os ajudar. Fazei com que haja paz
e harmonia em suas vidas. Obrigada, Santo António. Nora

Q

uerido Santo António, continua a ajudar-me, porque sozinha ajudo o meu filho, os meus
pais e o negócio da loja de meus
pais. Dá-me força para superar
todas as dificuldade. Dá-me força para salvar o pai do meu filho.
Dá-me força para viver e continuar
a ser o suporte das três pessoas e
de todos aqueles que precisam de
apoio. Obrigada por saber e sentir
que estás no meu coração. Ana Catarino

J

untamente com o menino Jesus, querido Santo António,
abençoa toda a minha família e
amigos. Ajuda-nos para que todos
possamos cumprir bem a missão
para que fomos criados e dai-nos
as graças necessárias à nossa salvação. Nós vos agradecemo-vos por
tudo o que temos e somos. Obrigado. JM

Q

uerido Santo António, quero
fazer-te um pedido muito especial: faz com que o meu neto J
não se perca, pois não quer estudar e só anda com amigos. Dorme
de dia e à noite não sabemos onde
anda, nem o que anda a fazer. Tem
uma boa família, mas não ouve os
conselhos, nem fala com a família.
Meu milagroso Santo António,
faz com que ele mude! Pai nosso...
Avó n
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