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Estava eu a meditar o Testamento de S. 
Francisco, quando se deu a queda da 
cidade de Kabul, capital do Afeganistão, 
nas mãos dos Talibãs. Ao observar as 
imagens de desespero de muitas pessoas 
que fugiam na esperança de sair do país 
e encontrar quem as acolhesse, lembrei-
-me da expressão de Francisco: “O Se-
nhor deu-me o cuidado dos irmãos…”.

É verdade que esta frase se referia aos primeiros 
companheiros de vida do Santo de Assis, todavia 
não deixei de aplicá-la àquelas pessoas, particu-
larmente crianças, que, no Afeganistão, implora-
vam um acolhimento que lhes permitisse viver 
em paz e liberdade. Como posso eu acolher as 
pessoas (e são milhões…) que, em todo o mundo, 
são escorraçadas, escravizadas, violentadas, ven-
didas e exploradas? Eles e elas são “meus irmãos 
e minhas irmãs”!

S. Francisco não tinha nenhuma intenção de 
juntar ao redor de si um grupo de pessoas nem 
de formar uma nova congregação, mas quando 
se deu conta que tinha sido o Senhor a “doar-
-lhe” companheiros, aceitou-os de bom agrado. 

Mais ainda, Francisco achou que o Senhor lhe 
tinha dado não discípulos, soldados ou amigos, 
mas “irmãos”, isto é, filhos do mesmo pai, o Pai 
do Céu e, portanto, de igual valor e dignidade.

Foi assim que Francisco chegou a ser o “irmão de 
todos”, o irmão universal: reconhecendo no ou-
tro um dom do Senhor com a mesma dignidade. 
Desta forma, Francisco estabeleceu com todas as 
pessoas e com toda a criação uma fraternidade 
universal, que nenhuma diversidade de cultura, 
raça ou religião, podia ou devia quebrar ou obs-
taculizar.

O mundo ocidental ficou perplexo e impotente 
diante do desfecho da situação política e social 
no Afeganistão, assim como se encontra em di-
ficuldade perante tantos outros problemas que 
afetam a humanidade e a criação. Talvez esteja a 
faltar uma reflexão profunda sobre a qualidade 
das nossas relações com os outros e com a obra 
da criação. É o que o Papa Francisco vai repetin-
do constantemente nestes últimos anos.

Com o mês de setembro, começamos um novo 
ano escolar e pastoral. Urge recomeçar. A expe-
riência da crise devida à pandemia e todas as ou-
tras crises humanitárias constituem um desafio 
para renascer. Estaremos à altura de enfrentar 
este desafio? n

Frei Severino Centomo

Editorial

O Senhor 
deu-me
o cuidado
dos irmãos
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Pego na caneta para es-
crever, a 15 de agosto de 
2021: um dia de mere-
cidas férias para muitos 
humanos, à beira mar ou 
numa casa de campo no 
interior, numa cidade ou 
num santuário mariano 
para celebrar a festividade 
da Assunção.

Mas o cenário do mundo é de 
fogo. Com a tomada de Kabul, 
todo o Afeganistão está nova-
mente nas mãos dos Talibãs. 
Enquanto o mundo ocidental 
treme, foge, envergonhado pelo 
seu falhanço.

Haiti é prostrada perante um 
terramoto que provocou mais 
de 1300 vítimas. E o Papa reza 
e apela à ajuda internacional 
para esta terra novamente mar-
tirizada.

O aquecimento global aperta o 
sul da Europa com temperatu-
ras de 40 a 48 graus e ameaça o 
futuro de 600 milhões de pes-
soas, quase 10% da população 
mundial, que vivem em áreas 
costeiras que sofrerão com a su-
bida do nível do mar.

Clima, conflitos, desastres na-
turais (terremotos, incêndios 
e inundações) e muitas outras 
situações de pobreza e instabi-
lidade, irão engrossar o grande 
rio dos refugiados que fogem 
e procuram uma terra melhor 
para habitar.

Será que a terra melhor é sem-
pre a nossa – a do mundo oci-
dental, rico, satisfeito, sossega-
do e, muitas vezes, egoísta, que 
procura manter distantes os 
problemas?

Mas não é a Terra a nossa casa 
comum, uma casa que grita e 
sofre terrivelmente?

E dentro desta casa comum, 
não somos todos filhos e ir-
mãos, mesmo se de religiões di-
ferentes? Até quando as armas 
serão a única solução? Conti-
nuaremos a apontar o dedo, 
denunciando o obscurantismo 
e as cruzadas do passado, mas 
repetindo os mesmos erros no 
presente?

Felizmente, cada geração em 
cada época, soube produzir gé-
nios da ciência e da espirituali-
dade com novas intuições para 
traçar novos caminhos e novos 
estilos de vida para a humani-
dade.

Setembro é o mês em que reto-
mamos a vida social, escolar, la-
boral, pastoral. Saibamos unir 
esforços para cuidar do am-
biente e dos irmãos, dentro de 
um “nós” que nos transcende.

Então o famoso “Louvado se-
jas, meu Senhor, por todas as 
criaturas” que saiu da alma de 
São Francisco, não será uma 
abstrata e ingénua poesia, de 
um santo da Idade Média, mas 
um programa de vida, que pode 
transformar o nosso presente e 
dar novo alento ao futuro. n

Voz para Vós
Frei Fabrizio Bordin

Dentro de 
um verão 
quente
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Cruzeiro, em Finisterra, com vis-
ta sobre a praia da Langosteira. 
Foto MSA 2021.
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O Homem-Máquina
Pedro Pablo Pichardo, durante a final do triplo salto dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 em que conquistou a medalha de ouro, 5 
de agosto de 2021. Foto José Coelho / LUSA.

Um antigo aluno meu, que trabalha na 
Câmara Municipal de Lisboa, disse-me, 
há poucos dias, na Biblioteca Munici-
pal D. Dinis, em Odivelas, antes de uma 
charla por mim proferida nesta Bibliote-
ca: “Professor,  as suas aulas eram mais 
filosofia do que desporto e nós, alunos, 
não o compreendíamos. Francamente, só 
hoje o compreendo”.

Isolado, já velho, entre as flores secas das minhas 
recordações; rodeado do bafio glorioso de alguns 
livros que ainda me acompanham − relembro as 
minhas aulas, no ensino público e no ensino pri-
vado, em Portugal e no estrangeiro.

De facto, o que poderiam interessar o Fédon, de 
Platão, ou a História da Sexualidade, o Nascimento 
da Clínica e o Vigiar e Punir, de Michel Foucault, 
ou as Cinco Lições sobre Psicanálise, de S. Freud, 
para alunos que viviam a prática desportiva, 
como o propugna a “sociedade de consumo”, tão 
certeiramente descrita por Baudrillard?

E o racionalismo de Descartes e Leibniz, o Leib-
niz que chegou a escrever: “tudo o que se faz com 
o corpo do homem é tão mecânico como o que 
se faz com um relógio”? E o monismo de Espi-
noza, tão diferente do dualismo de Descartes e, 
por isso, tão próximo da “matéria que destila es-
pírito” de Teilhard de Chardin? E aquela frase de 
Claude Bruaire: “o corpo é compreendido, como 
Deus é concebido”? E uma outra frase (esta da 
minha autoria): “o desporto atual reproduz e 
multiplica  as taras da sociedade capitalista”?

Manuel Sérgio
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Sim, acredito que para pouco 
ou nada lhes servissem umas 
páginas avulsas da História da 
Filosofia. Mas a verdade é que, 
sem Filosofia, não entendere-
mos nunca a História do Cor-
po, nem a História do Desporto 
e da Educação Física e da nas-
citura Ciência da Motricidade 
Humana. No caso do “homem-
-máquina”, a expressão foi cria-
da pelo Dr. Julien Offray de la 
Mettrie (1709-1751). Era fran-
cês, nascido na Bretanha e, a 
partir de 1725, licenciou-se em 
Filosofia, depois em Ciências 
Naturais e, por fim, em Medi-
cina que lhe proporcionou “o 
pão de cada dia”.

A Medicina, durante o sécu-
lo XVIII e antes da Revolução 
Francesa, imobilizara-se numa 
lamentável mediocridade, que 
podemos visionar nas teses 
aprovadas pela Faculdade de 
Medicina de Paris. Vejamos os 
temas de algumas delas: “A mu-
lher é mais lasciva do que o ho-
mem?”e “As moças bonitas são 
mais férteis do que as outras?” e 
“A mulher pode transformar-se 
em homem?” e “Pode diagnos-
ticar-se o amor, tomando o pul-
so do doente?” e  “Pode a devas-
sidão engendrar a calvície?”…

A medicina francesa do tempo 
de La Mettrie é bem ridiculari-
zada nas peças de Molière. De 
facto, nela, não penetrara ainda 
o espírito moderno de John Loc-
ke, de Condillac e de Helvetius, 
o que provocou em La Mettrie 
funda estranheza e hostilidade. 
Por isso, em 1733, após o seu 
doutoramento correu a encon-
trar-se com o que de melhor ha-
via, na medicina europeia. Em 
1746, publicou um panfleto 
incendiário, A política do médi-
co, em que levantava dolorosas 

interrogações à competência 
profissional da grande maioria 
dos seus colegas. Antes da obra, 
que mais fama lhe granjeou, O 
homem-máquina, ainda publicou 
uma comédia, A faculdade vinga-
da, onde zurziu sem piedade 
tanto médico charlatão e tanto 
cirurgião açougueiro, que pro-
liferavam no  seu País.

Entretanto, em 1748, com O 
homem-máquina, adiantou sem 
receio que os homens, como os 
animais, eram máquinas, má-
quinas tão-só, se bem que mais 
engenhosas do que os animais. 
E portanto sem nenhuma subs-
tância espiritual a informá-las. 
Ainda em 1748, e sem muitos 
motivos para festejar a publi-
cação de O homem-máquina, que 
provocou nos meios protestan-
tes e católicos a mais frontal re-
jeição, deu à estampa O homem 
mais que máquina onde mais 
radicalizou as suas teses meca-
nicistas e materialistas e as nor-
mas da sua moral laicizada, o 
que lhe mereceu, naturalmente, 
o franco aplauso de alguns e a 
mais ousada repulsa de quase 
todos.

Porém, embora as tempestades 
adversas, que lampejavam em 
sátiras e sarcasmos e ameaças, 
o rei da Prússia, Frederico, fez 
dele o seu médico privativo e 
nomeou-o, num ímpeto retóri-
co em que o apresentou como 
“vítima dos padres”, membro 
efetivo da Academia de Ciên-
cias de Berlim. Todavia, o seu 
exílio dourado na Prússia não 
durou tempo demasiado, ao 
mandar imprimir, fremente de 
paixão, mais um panfleto, Dis-
curso sobre a felicidade, com uma 
linguagem que ofendia os mais 
elementares preceitos da moral 
civilizada.

Sessão do 12º Comitê Nacional da 
Conferência Consultiva Política do Povo 
Chinês, Pequim, China, 2016. Foto EPA/
How Hwee Young.

À direita: João Félix, após marcar o seu 
terceiro golo ao Eintracht Frankfurt. 
Foto Lusa/Miguel A. Lopes, 2019.
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E assim, tanto na Prússia, como 
em França, o consideraram um 
louco (os próprios iluministas 
assim o começaram a tratar). E, 
em Novembro de 1751, durante 
a digestão de um opíparo almo-
ço, faleceu.

A tese da continuidade entre o ho-
mem e o mundo animal está sendo 
cabalmente confirmada pela moder-
na biologia. As semelhanças genéti-
cas são extraordinárias. O genoma 
da mosca drosófila tem cerca de 
15000 genes, ao passo que o genoma 
humano só tem o dobro de genes. O 
genoma dos primatas superiores é 
semelhante ao humano em mais de 
90%. Não se comprovou ainda a 
tese de La Mettrie de que os papa-
gaios podem manter com seres hu-
manos uma conversa racional, mas 
comprovou-se que a comunicação 
é possível com gorilas que aprende-
ram a linguagem dos surdos-mudos 
(…). La Mettrie teria visto, em todas 
essas conquistas da ciência moderna 
simples confirmações de suas teorias 
sobre o “continuum” existente entre 
animais e plantas e entre o animal-
-máquina de Descartes e o seu ho-
mem-máquina.

(Sérgio Paulo Rouanet, in AA.VV. O Ho-

mem-Máquina, Companhia das Letras, S. 

Paulo, 2005, pp. 55/56)

No meu pensar, confirma-se, de 
facto, no processo universal da 
evolução, a passagem do mun-
do animal ao mundo humano, 
mas nem tudo, no ser humano, 
parece regido por leis físicas e 
mecânicas. No que há motrici-
dade humana diz respeito, não 
julgo que possa adiantar-se, 
sem mais, que a alma imaterial 
não representa um “salto qua-
litativo”, em relação ao pura-
mente material, ou mesmo à 
biologia.

Quando se define a motrici-
dade humana como “o movi-
mento intencional e solidário 
da transcendência”, quer dizer-
-se também que, no ser huma-
no, nem tudo pode estudar-se, 
abeirando-nos unicamente da 
razão, pois que os sentimentos, 
as emoções, a fantasia não po-
dem reduzir-se ao cartesiano 
esprit de géometrie.

Quando o João Félix, um jo-
vem futebolista do S.L.Benfi-
ca, no jogo com o Eintracht 
Frankfurt, para a Liga Europa, 
conseguiu um “hattrick” e de-
satou num copioso choro − ele 
emocionou-se e emocionou os 
muitos que o viram, tanto no 
Estádio da Luz como pela Te-
levisão. E, nesse momento, não 
lhes minguaram os recursos da 
razão, nem a ele, nem aos es-
pectadores. Mas a emoção diz 
mais, em menos tempo…

O Eintracht não conhecia o 
travo da derrota, há 15 jogos 
consecutivos e situava-se, no 
campeonato germânico de 
2018-2019, em lugar de relevo, 
na Bundesliga: o quarto lugar! 
Mas o génio de um rapaz de 
19 anos, fraternalmente acom-
panhado pelos seus colegas de 
equipa, embaraçou, dobrou 
o colosso alemão. Descrito o 
jogo, com acerto e pormenor, 
a Imprensa dos “quatro cantos 
do mundo” deixou-se seduzir 
pela “classe” do João Félix: por-
que fez o que o sentido previsor 
dos especialistas esperava? Não, 
fez o inesperado, o inopinado, 
o imprevisto. Como os génios 
fazem! O treino permitiu-lhe a 
força, a velocidade a certeza do 
remate. Mas o génio transfor-
ma o Homem-Máquina em Ar-
tista. Não há corpo, sem alma.

Tendo a neurologia, como só-
lido alicerce, é possível desco-
brir no cérebro uma localiza-
ção muito precisa, para grande 
parte dos nossos movimentos. 
Se se estimular um determina-
do grupo de células cerebrais, 
é certo que o paciente pronun-
ciará algumas palavras, ou exe-
cutará alguns movimentos. E 
assim poderá afirmar-se, sem 
quaisquer dúvidas, que a alma 
é o corpo, quando regido por 
leis determinadas? Eu posso 
responder com o que aprendi, 
em Henri Bergson, nos livros 
da autoria do insigne filósofo, 
mormente Matière et Mémoire 
(editado pela PUF, Paris) e A 
Evolução Criadora (editado pe-
las Edições 70, Lisboa): não há 
alma, sem corpo, no entanto a 
alma não é corpo tão-só; por 
isso, na genialidade, há mais 
do que movimento como rea-
lidade física e mecânica. Há 
um excesso de ser, na alma, em 
relação ao corpo. Não é tanto 
por ser matéria e máquina que 
o homem é génio, mas porque 
transcende a matéria e a máqui-
na e se faz espírito também. n
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Lembrando D. Pedro Casaldáliga

D. Pedro Casaldáliga (1928 - 2020), primeiro bispo da 
Prelazia de São Felix do Araguaia, Mato Grosso, Brasil.

Campa junto ao rio no cemitério anónimo dos margi-
nais e da gente sem importância.

A 8 de agosto de 2020, 
com 92 anos, D. Pedro 
Casaldáliga fechou o seu 
tempo entre nós. 92 anos 
que marcaram profunda-
mente a vida da Igreja na 
Amazónia.

Nascido na Catalunha e tendo 
ingressado nos Missionários 
Claretianos, fez a sua formação 
humana e teológica e preparou-
-se para ser sal e fermento dum 
espaço esquecido do Brasil. 
Ordenado sacerdote em 1952, 
passou por diversas experiên-
cias pastorais antes de partir: 
professor, assistente nacional 
dos Cursilhos de Cristandade, 
diretor de um pequeno jornal e 
de um colégio católico…

Depois de uma breve experiên-
cia na Guiné espanhola, a África 
surge como local do seu sonho 
pastoral, mas a vida troca-lhe as 
voltas e é designado para S. Fé-
lix de Araguaia.

Constrói uma pequena cabana 
junto ao rio e mergulha na rea-
lidade dolorosa daquele povo. 
Apercebe-se dos dramas dos 
espoliados das suas terras pe-
los fazendeiros e garimpeiros 
que, com os seus jagunços, iam 
fazendo daquela terra uma ter-
ra queimada, esgotando até ao 
limite as capacidades económi-
cas dessa imensa região.

Quando é nomeado bispo pelo 
Papa Paulo VI já está definida a 
sua vocação de dádiva e entre-
ga ao seu povo na transmissão 

do evangelho numa fidelidade 
radical às linhas traçadas pelo 
Vaticano II.

Ordenado bispo em 1971 para 
a Prelazia de São Félix do Ara-
guaia, Dom Pedro decidiu não 
usar mitra, nem báculo, afir-
mou a sua opção pelos pobres, 
a defesa dos povos indígenas e o 
compromisso com os lavrado-
res e os sem terra. Assim lemos 
a sua explicação, como consta 
em seu diário e no convite lem-
brança da sua ordenação:

Tua mitra será um chapéu de palha 
sertanejo; o sol e o luar; a chuva e o 
sereno; o olhar dos pobres com quem 
caminhas e o olhar glorioso de Cris-
to, o Senhor. Teu báculo será a ver-
dade do Evangelho e a confiança do 
teu povo em ti. Teu anel será a fideli-
dade à Nova Aliança do Deus Liber-

ponto E contraponto

Idalino Simões

Para descansar
eu quero só

esta cruz de pau
com chuva e sol,
estes sete palmos
e a Ressurreição!

Um ano depois
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tador e ao povo desta terra. Não 
terás outro escudo senão a força 
da Esperança e a Liberdade dos 
filhos de Deus, nem usarás outra 
luva que o serviço do Amor.

Seu lema de bispo será poe-
ma feito vida:

Não ter nada
não levar nada
não poder nada
e de passagem,
não matar nada
não calar nada.
Somente o Evangelho
como faca afiada
e o pranto e o riso no olhar.
E a mão estendida
e apertada
e a vida, a cavalo, dada.
E este sol e estes rios
e esta terra comprada
como testemunhas
da ressurreição
já  estalada.
E mais nada.

O evangelho tornava-se car-
ne na pessoa de D. Pedro.  
Na altura da sua ordena-
ção episcopal divulga um 
notável documento sobre a 
realidade amazónica: Uma 
Igreja da Amazónia em conflito 
com o latifúndio e a margina-
lização social. O texto ficou 
conhecido nacional e inter-
nacionalmente e marcou o 
seu perfil missionário como 
porta-voz de índios e agri-
cultores, como destaca An-
tônio Canuto:

O grande diferencial foi dar visi-
bilidade a uma situação amazó-
nica que praticamente era invi-
sível. Ele mostrou para a Igreja e 
para a sociedade uma realidade 
que no restante do Brasil não se 
conhecia. Ele foi assumindo di-
retamente a defesa das pessoas 
mais atingidas pela violência 
daquela região, que eram os ín-
dios, os posseiros e os peões.

Naturalmente que a perse-
guição, em tempo de ditadu-
ra, não se fez esperar. Numa 
ação de protesto de D. Pe-
dro Casaldáliga e do padre 
jesuíta João Bosco Burnier, 
numa delegacia, para de-
fender duas mulheres que 
estavam a ser torturadas, o 
disparo assassino de um po-
licial atingiu mortalmente o 
Padre João Bosco. Natural-
mente que a bala era para D. 
Pedro.

Por quatro vezes o Regime 
Militar tentou extraditar D. 
Pedro do Brasil. Numa das 
vezes, a resposta do Vatica-
no foi muito clara:

O papa (Paulo VI) disse que 
tocar em Pedro, era tocar em 
Paulo.

No tempo de João Paulo II 
foi-lhe imposto o dever de 
um silêncio obsequioso. 
Mas não se cala a profecia. 
E a sua obra, a sua poesia 
e mística continuam pre-
sentes inspirando os novos 
olhares sobre a “querida 
Amazónia”.

D. Pedro Casaldáliga fica 
como luzeiro a iluminar os 
caminhos do Vaticano II. O 
seu funeral é em si mesmo 
um forte testemunho. Des-
calço no seu ataúde ele quis 
ficar junto ao rio no cemité-
rio anónimo dos marginais 
e da gente sem importância.  
Para epitáfio as primeiras 
estrofes de um seu poema:

Para descansar
eu quero só
esta cruz de pau
com chuva e sol,
estes sete palmos
e a Ressurreição!

Compadre Francisco, como vais de glória?
E a comadre Clara e a irmandade toda? 
Nós, aqui na Terra, vamos mal vivendo,
que a cobiça é grande e o amor pequeno.

O Amor divino é mui pouco amado
e é flor de uma noite o amor humano.
Metade do mundo definha de fome
e a outra metade de medo da morte.

A sábia loucura do santo Evangelho
tem poucos alunos que a levem a sério.
Senhora Pobreza, perfeita alegria,
andam mais nos livros que nas nossas vidas.

Há muitos caminhos que levam a Roma;
Belém e o Calvário saíram de rota.
Nossa Madre Igreja melhorou de modo,
mas tem muita cúria e carisma pouco.

Frades e conventos criaram vergonha,
mas é mais no jeito que por via nova.
Muitos tecnocratas e poucos poetas.
Muitos doutrinários e menos profetas.

Armas e aparelhos, trustes e escritórios,
planejam a história, manejam os povos.
A mãe natureza chora, poluída
no ar e nas águas, nos céus e nas minas.

Pássaros e flores morrem de amargura,
e os lobos do espanto ganharam as ruas.
Murchou o estandarte da antiga arrogância,
são de ódio e lucro as nossas cruzadas.

Sucedem-se as guerras e os tratados sobram;
sangue por petróleo os impérios trocam.
O mundo é tão velho que, para ser novo,
compadre Francisco, só fazendo outro…

Quando Jesus Cristo e Nossa Senhora
venham dar um jeito nesta terra nossa,
compadre Francisco, tu faz uma força,
e a comadre Clara e a irmandade toda.

D. Pedro Casaldáliga

Mas para viver
eu já quero ter
a parte que me cabe
no latifúndio seu:
que a terra não é sua,
seu doutor Ninguém!...

Homem de causas, profeta e místico, 
a sua visão não se fica pelas ramas das 
coisas, mas mergulha na complexida-
de das vidas e do mundo e na sua pro-
ximidade com Francisco de Assis. n

 | 9



10 | MENSAGEIro dE SANto ANtóNIo | SEtEMbro 2021

(Re)Começos

Sei que esta afirmação pode, à 
primeira vista, parecer estra-
nha. De que modo pode a exis-
tência ser dona da nossa vida? 
Não somos nós que vivemos? 
Sim, é verdade que somos nós 
que vivemos, mas isso não é 
equivalente a sermos os verda-
deiros protagonistas da nossa 
vida. Para o sermos, de verdade, 
julgo que a procura do sentido 
da vida se revela como um dos 
elementos mais fundamentais 
e necessários para que a possa-

mos viver, de um modo ativo, 
e não simplesmente ‘sofrê-la’, 
de um modo passivo. Pois bem, 
esse sentido tem de ser procu-
rado, de certo modo, mesmo, 
construído, para que possa ser 
considerado sentido. Deixar 
correr a existência, não pode, 
no meu entender, ser conside-
rado verdadeiramente um sen-
tido, pois o resultado nunca 
será aquilo que no íntimo se 
deseja, mesmo quando, aparen-
temente, não se deseja nada.

traços dE uma prEsEnça

Juan Ambrosio

Estação de Assis - Foto Giovanni Voltan 2021.
À direita: Dia da Igreja Diocesana em Santo António dos Olivais, Coimbra. Foto MSA 2021.

Na vida, tanto das pessoas como das comunidades, há 
momentos em que é necessário parar em ordem a po-
der avaliar o caminho já percorrido e fazer as alterações 
que se revelarem necessárias. Sem esses momentos, a 
existência correria o perigo de ir correndo de um modo 
mais ou menos automático e como que sendo a dona 
da vida.

Um sentido para a vida

Tenho consciência de que há 
pessoas que, pelos mais diver-
sos motivos, já não procuram 
sentido para a vida, deixando-
-a correr pelos caminhos que 
quiser ou que o acaso for pos-
sibilitando. Se bem que não 
sou capaz de dizer que a vida 
dessas pessoas seja menos séria 
do que a minha vida, confesso 
que tenho alguma dificuldade 
em entender como será possível 
construir algo em comum com 
os outros. E é precisamente 
aqui que reside, para mim, tam-
bém, a importância do sentido. 
É que, na verdade, a vida não é 
só nossa, mas é sempre cons-
truída na intercessão de outras 
vidas que, apesar de não serem 
nossas, acabam por fazer parte 
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dela, constituindo-se também 
como fios com os quais se tece 
a existência, a nossa, a dos ou-
tros, a de todos.

Por isso, esses momentos de 
paragem a que me refiro, não 
constituem verdadeiramente 
uma paragem na vida, como 
se por momentos deixássemos 
de viver, mas, pelo contrário, 
são momentos que se alimen-
tam da própria vida, não para 
a consumir e esgotar, mas para 
a aprofundar e perspetivar. São 
esses momentos, nos quais a 
vida está bem presente, que 
oferecem a possibilidade de po-
dermos recomeçar o que, entre-
tanto, ficou parado, esquecido, 
adiado, mas é verdadeiramente 
importante; ou mesmo come-
çar, o que ainda não tivemos 
oportunidade de iniciar, por-
que ainda não estava claro, 
porque ainda não estávamos 
suficientemente maduros, por-
que ainda não era o tempo, mas 
intuímos, de uma maneira cada 
vez mais clara, ser igualmente 
importante para o sentido da 
existência.

Sinceramente julgo que os pró-
ximos meses podem constituir-
-se como um desses momentos. 
Naturalmente, para uma gran-
de maioria da nossa sociedade, 
eles como que naturalmente se 
constituem como tempo de um 
recomeço. Recomeço da escola, 
recomeço do trabalho, reco-
meço das atividades políticas e 
tantos outros recomeços. Neste 
ano, até, eles coincidirão com 
duas realidades importantes. 
Por um lado, as eleições autár-
quicas, que deveriam implicar 
sempre um momento de ava-
liação da vida das comunidades 
para introduzir as mudanças 
necessárias; por outro, o tão 
desejado recomeço de uma vida 
mais normal, não tão domina-
da pela pandemia que parece 
ter tomado conta de tudo, pos-
sibilitando a procura de outros 
sentidos que não se reduzam 
principalmente a conter e do-
minar o vírus, por mais impor-
tante que isso continue a ser.

Mas para que estes recomeços 
possam também ser o começo 
de algo de novo temos de ter a 
coragem de fazer as tais para-
gens, que não são, repito, para-

gem da vida. Nesta linha, tenho 
bem presente o que se pode ler 
no nº 202 da Laudato Si’

Muitas coisas devem reajustar o 
próprio rumo, mas antes de tudo é a 
humanidade que precisa de mudar. 
Falta a consciência duma origem 
comum, duma recíproca pertença 
e dum futuro partilhado por todos. 
Esta consciência basilar permitiria 
o desenvolvimento de novas convic-
ções, atitudes e estilos de vida. Surge, 
assim, um grande desafio cultural, 
espiritual e educativo que implicará 
longos processos de regeneração.

E também no nº 207,

Por isso, atrevo-me a propor de novo 
aquele considerável desafio: «Como 
nunca antes na história, o destino 
comum obriga-nos a procurar um 
novo início (...). Que o nosso seja um 
tempo que se recorde pelo despertar 
duma nova reverência face à vida, 
pela firme resolução de alcançar a 
sustentabilidade, pela intensificação 
da luta em prol da justiça e da paz 
e pela jubilosa celebração da vida».

Estamos verdadeiramente pe-
rante um enorme desafio que 
é simultaneamente a oportuni-
dade de ousarmos os (re)come-
ços necessários. n
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Um encontro
a meio do 
caminho

Inês  Espada Vieira

A palavra jornada é usada habitual-
mente em dois de vários significados 
possíveis: como caminho e como dia 
de encontro. Na linguagem cristã, 
por exemplo, apreciamos muito essa 
ideia de itinerário acompanhado, de 
percurso à procura, de peregrina-
ção feita por etapas. Já num âmbito 
académico ou profissional, por seu 
turno, a jornada é um encontro, um 
dia ou dias à volta de um tema ou 
acontecimento de destaque.

Um encontro a meio do caminho: eis como 
penso que poderemos considerar a inicia-
tiva que se celebrará nos próximos dias 22, 
23 e 24 de outubro: a Jornada Nacional de 
Luto, Memória e Afirmação da Esperan-
ça.

A ideia desta Jornada nasceu entre um gru-
po de amigos que a foram partilhando e, aos 
poucos, foi-se alargando a rede que sustenta 
a proposta. No início do mês de julho foi 
divulgada aos media a declaração de apre-
sentação e a lista dos (primeiros) 100 subs-
critores, aos quais se associou mais tarde o 
Presidente da República, Marcelo Rebelo de 
Sousa.

Vale a pena conhecer este grupo de pessoas; 
entre eles, jovens (ainda) desconhecidos, 
gente de várias cores, mulheres e homens de 
diferentes culturas religiosas, imigrantes, 
novos e velhos, artistas, intelectuais, mé-
dicos, juristas, jornalistas, comunicadores, 
sotaques portugueses de distintos quadran-
tes. Não se trata de gente mais ou menos 
importante (sim, algumas pessoas são co-
nhecidas pelo seu contributo nas áreas pro-
fissionais e cívicas), mas de um bocadinho 
do País, diverso e unido.Fo
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A declaração que propõe a celebração destas jor-
nadas pode ser lida em https://memoriaeespe-
ranca.pt/.
Destaco palavras iniciais que definem o espírito 
da Jornada:

Ao olhar para a fase pós-pandemia na realidade que nos é 
mais próxima, não podemos esquecer, não podemos fazer 
tábua-rasa, da experiência traumática que o último ano 
representou para centenas de milhares de portugueses que 
viveram e vivem momentos trágicos. Não podemos nem 
queremos esquecer as perto de 900 mil pessoas contagia-
das […]. Não podemos nem queremos esquecer as mais de 
17 mil vítimas mortais […].”

O texto prossegue repetindo a ideia de que não 
queremos nem podemos esquecer também quem 
esteve sempre disponível nos seus postos de tra-
balho e quem ficou (ainda) mais sozinho no con-
texto da pandemia. Os subscritores afirmam que 
é imperioso fazer o luto, e em particular o luto 
comunitário, ao mesmo tempo que se insiste na 
esperança (recordo aqui Os pés na terra de julho de 
2019). Trata-se de uma iniciativa sem dono, sem 
outra motivação que não a de unir o País, na sua 
diversidade e, assim, na pluralidade de expres-
sões, do luto à esperança.

Conto um pequeníssimo detalhe. Tive oportuni-
dade de estar presente nos primeiros dias após o 
nascimento deste projeto. As palavras luto, memó-
ria e esperança estiveram desde o início no nome 
da proposta, mas acrescentou-se-lhe afirmação. 
Creio que são palavras verdadeiramente inspi-
radoras: afirmação da esperança. Porque é mesmo 
necessário dizer sim, soletrar estas sílabas, torná-
-las audíveis aos outros e a nós, declarar e fazê-lo 
como uma revelação: esperança!

Não havendo um programa oficial, o convite é 
lançado aos grupos e às comunidades para que 
(se) preparem e em particular nos dias 22, 23 e 
24 de outubro, como referi antes, exprimam do 
modo que entenderem a sua dor, a sua saudade, 
a gratidão, a memória dos dias e dos nomes, a 
esperança no País que há de vir. Haverá iniciativas 
com maior visibilidade, sem dúvida. Mas todas 
as palavras e todos os gestos contam, se são ge-
nuínos.

Não se trata de fazer um concurso de ati-
vidades, ou uma competição de iniciativas. 

Cada um de vós, de nós – a paróquia, a fregue-
sia, o clube recreativo, a malta do skate, o pessoal 
do bar, as senhoras da ginástica e os amigos do 
dominó, a escola, a creche, a biblioteca, enfim, 
aquele grupo a quem estamos ligados e que nos 
dá o amparo do sentido de pertença –, cada um, 
dizia, pode organizar um momento de Luto, Me-
mória e Afirmação da Esperança.

Neste ano e meio de pandemia, construímos 
uma história individual e familiar; passámos 
de formas diferentes as dificuldades que se nos 
apresentaram, a experiência de quem se sente 
mais fortalecido, e a experiência de solidão ainda 
inultrapassada. Somos tão diferentes, vivemos 
vidas tão contrastantes…

O desafio da Jornada é porventura insólito: sair 
do nosso bom combate, íntimo e secreto, e colo-
car em cima da mesa comum as armas e as baga-
gens que trazemos.

É um encontro a meio do caminho, este. Abrace-
mos a oportunidade com o espírito do encontro 
a que nos insta o Papa Francisco. Não conhece-
mos de antemão o traçado, não antecipamos a 
meta, mas sabemos de outros dias e outros itine-
rários, que há encontros providenciais, que nos 
alimentam e alentam.

Espero, com aquela esperança que renova, que 
em outubro possamos ter essa experiência co-
munitária e que ela nos sirva verdadeiramente 
para prosseguir nesta jornada. n
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mEmória E tradição

A relação do povo português com Santo António 
adquiriu ao longo dos séculos características muito 
especiais.

É o santo a quem tudo se pede, já o comentava  Padre António 
Vieira no século XVII, num dos vários sermões que lhe dedica:

Se vos adoece o filho, Santo António; se vos foge o escravo, Santo António; se 
mandais as encomendas, Santo António; se esperais o retorno, Santo António; 
se aguardais a sentença, Santo António; se perdeis a menor miudeza da vossa 
casa, Santo António; e, talvez, se quereis os bens da alheia, Santo António.

Sermão pregado em São Luiz do Maranhão, Brasil, em 1656.

No século XIX este carácter multifacetado de Santo António não 
vai escapar ao génio de Bordalo Pinheiro, que irá usar (e abusar) 
desta popular figura para a crítica e sátira política. A popularidade 
do nome António irá contribuir para este aproveitamento, pois 
muitos dos políticos tinham o nome de António, permitindo tro-
cadilhos muito oportunos.

O desenho aqui apresentado, publicado no jornal A Lanterna Mági-
ca na véspera de Santo António de 1875, recorre aos populares tro-

Pedro Teotónio Pereira
Museu de Lisboa
Santo António

P’ra cera de Santo António

Periódico A Lanterna Mágica, 12 de junho de 1875.
Desenho de Rafael Bordalo Pinheiro.

nos de Santo António para fa-
zer essa sátira política. O Chefe 
do Governo Regenerador, An-
tónio Fontes Pereira de Melo, 
está no lugar de Santo António, 
levando ao colo o rei D. Luís. O 
Comandante da Guarda Muni-
cipal, Joaquim Bento Pereira, 
observa a cena, de chicote na 
mão, e Serpa Pimentel, o Minis-
tro da Fazenda, pede um “tos-
tãozinho para a cera do santo” 
ao Zé Povinho.

Esta é a primeira vez que Borda-
lo Pinheiro representa a figura 
do Zé Povinho, que se irá tor-
nar um símbolo do povo por-
tuguês. As abelhas representam 
vários ministros, que zumbem 
em volta do “santo”.

Numa crítica mordaz, Bordalo 
Pinheiro evoca o peditório das 
crianças para o Santo António, 
e que afinal usavam o dinhei-
ro para comprar guloseimas e 
fogos de artifício, para com-
prometer a classe política e de-
nunciar os jogos de poder que 
acabavam por lesar o povo. 

Mas este desenho é relevan-
te sobretudo porque marca o 
nascimento da figura do Zé Po-
vinho, e claro que tinha de ter 
subjacente o mais popular dos 
portugueses, Santo António de 
Lisboa. n
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A promoção da liberdade, a 
edificação da paz e a erradi-
cação do trabalho infantil são 
apenas alguns dos desafios que 
se colocam, hoje, à missão de 
educar.

Desafios da Educação

Juan Ambrosio (coordenação)R
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Desafios da Educação

introdução

Juan Ambrosio

Esta edição do Mensageiro 
de Santo António chega 
às mãos dos nossos queri-
dos leitores em setembro. 
Como quase todos os se-
tembros, também este vem 
carregado de promessas e 
desafios. Muitas das nos-
sas atividades, que estive-
ram num modo de pausa, 
retornam agora aos seus 
ritmos normais.

Somos desafiados, com as elei-
ções autárquicas, a rever a vida 
das nossas comunidades, sendo 
convocados a dizer quem quere-
mos à frente da gestão das mes-
mas, o que é uma oportunidade 
importante para assumirmos 
também as nossas responsabili-
dades a esse nível; e, sobretudo, 
aguardamos ansiosamente que 
a luta contra a pandemia esteja 
já a um nível que nos permita 
o exercício da vida de um modo 
diferente.

será qUe é este o setembro qUe 
vai possibilitar as mUdanças qUe 
qUeremos, tanto a nível pessoal 
como comUnitário?

Se bem que nem tudo esteja 
nas nossas mãos para alcançar-
mos o que queremos, a verdade 

é que muita coisa está mesmo 
nelas, ou seja, muito do que 
queremos que aconteça, depen-
de daquilo que formos capazes 
de fazer para que isso mesmo 
aconteça.

Não tenhamos ilusões, o que 
desejamos, para nós e para 
os outros, muito dificilmente 
acontecerá por acaso, tendo de 
ser o resultado de uma tarefa 
assumida e querida. Daí a im-
portância de pensarmos bem 
aquilo que queremos e a neces-
sidade de nos prepararmos bem 
para isso mesmo.

Nesse sentido, o desafio da 
educação, pode ser adjetivado 
como sendo um dos desafios 
mais fundamentais que temos 
pela frente.

EspEcial
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Muito do que quisermos ser e construir, en-
quanto humanidade, passa definitivamente 
pelo que formos capazes de fazer ao nível da 
educação. E se isso é assim em todos os tempos, 
mais o é naqueles, como este em que vivemos, 
em que intuímos estarem a concretizar-se gran-
des mudanças.

Este setembro (estes tempos) pode(em) mesmo 
ser muito importantes, por isso partilhamos 
com os nossos leitores alguns desafios que se 
levantam ao nível da educação. A promoção da 
liberdade, a edificação da paz e a erradicação 
do trabalho infantil são, nesta linha, realidades 
fundamentais, sem as quais não será possível 
fazer acontecer as mudanças que queremos e 
de que estamos necessitados.

Formação 
Humana para 
a libErdadE

Américo Pereira

O ser humano não é a única entidade 
que é passível de ser instruída, isto é, de 
ganhar novas competências cuja origem 
lhe é alheia e cuja operacionalização é 
mecânica ou aproximadamente mecâni-
ca.

Sabe-se sem margem para dúvida que todos os 
seres vivos só conseguem sobreviver através da 
resiliência que têm e que esta é tanto mais efi-
ciente quanto mais cada um de tais seres é ca-
paz de ganhar instrução através do modo como 
vive, adaptando-se inteligentemente ao meio 
em que existe, meio que é constituído não so-
bretudo por coisas, mas por atos.

À esquerda: João Samson (e os netos), 59 anos, ex-combatente 
da Renamo, Moçambique. Foto 2021 ANDRÉ CATUEIRA/LUSA.

Em cima: Crianças brincando, na escola Waldorf Kelip, Shah 
Alam, Kuala Lumpur, Malásia, Foto 2019 EPA/AHMAD YUSNI.



EspEcial

Sabe-se bem da capacidade que 
seres como os vírus têm de, 
como espécies, funcionar como 
se fossem uma entidade unitá-
ria capaz de instrução. Não é 
exatamente assim que tal ocor-
re, mas a casualidade de novas 
estirpes mais bem adaptadas à 
parasitação dos seus hospedei-
ros funciona como se fosse a 
espécie a ganhar nova instrução 
de como fazer melhor para me-
lhor parasitar. Como é eviden-
te, este modo de proceder não 
consiste propriamente numa 
instrução, a menos que se quei-
ra transformar uma espécie vi-
ral ou uma sua nova estirpe em 
algo como uma entidade capaz 
de instrução, como, por exem-
plo, um cão.

A capacidade de receber ins-
trução ou algo que com tal se 
assemelhe prova que a reali-
dade, sobretudo a realidade 
biológica, é constituída funda-
mentalmente por inteligência, 
em muitas e variadas formas. 

Todas estas formas, no entanto, 
têm como finalidade objectiva 
pelo menos a sobrevivência dos 
entes que constituem. Não há, 
assim, vida, sob qualquer for-
ma, que não dependa quer da 
inteligência quer da capacidade 
de instrução ou algo de análogo 
a esta última.

A instrução é puramente ob-
jetiva: é por esta razão que se 
pode instruir uma máquina, 
através quer do modo como 
se constrói a sua realidade fí-
sica, impondo mecanicamente 
instrução – programação – na 
simples matéria formalizada 
que a constitui (por exemplo, 
um relógio) quer escrevendo e 
reescrevendo programas infor-
máticos já não meramente me-
cânicos (como os das máquinas 
de tecelagem programadas por 
cartão). Há alguns anos que se 
pensa que seja possível – teori-
camente, é – programar máqui-
nas de modo a que estas pos-
sam produzir as suas próprias 

instruções. Tal ainda não é um 
processo de educação, mas de 
simples reprodução diferencial 
de instruções.

então, o qUe é qUe diferencia a 
educação da mera instrução?

O sabor do saber. Quer isto dizer 
que a educação implica sempre 
que o ser que recebe a instrução 
tenha inteligência do sentido 
de isso de que é instruído e que, 
no mesmo ato, saiba que ele 
próprio coincide com tal senti-
do, o que não sucede em qual-
quer dos casos abordados aci-
ma. De notar que se algum dia 
for possível criar uma máquina 
que consiga tal coincidência de 
si própria com o sentido da ins-
trução, será criada a primeira 
real «inteligência artificial», in-
distinta do que é um ser huma-
no do ponto de vista do cerne 
do que constitui propriamente 
o ato do espírito.

Escuteiros, Agrupamento 109, Santo 
António dos Olivais. Foto MSA 2019.
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A educação é um ato do espírito e para o espírito. Não 
se limita a procurar transferir informações ou 
conteúdos formais quaisquer para um ser huma-
no, como se este se tratasse de uma máquina ou 
de um ente simplesmente instruível, programá-
vel (que também é; os tiranos vivem desta pos-
sibilidade de programação humana, substitutiva 
do espírito).

A educação é o processo – ou o ensaio do proces-
so – segundo o qual se procura que uma pessoa 
humana se desenvolva maximamente como pes-
soa, quer dizer, como entidade espiritual, de sen-
tido. A educação serve para possibilitar e, possi-
bilitando em ato, para transformar isso que é um 
ser humano em plena potência de humanidade 
num ser humano em plena realização de huma-
nidade, na sua absoluta diferença antropológica, 
precisamente essa que faz dele uma pessoa e não 
apenas mais um indivíduo indiferenciado.

Deste modo, a educação é o único verdadeiro instru-
mento de liberdade, pois é ela que permite a cada 
pessoa encontrar isso que é o seu sentido pró-
prio, no seio de um mundo que é constituído 
não apenas por realidades físicas e biológicas 
sem sentido autónomo próprio, mas também 
por realidades de sentido autónomo próprio e 
irredutível: os outros seres humanos, as outras 
pessoas.

Ora, para que tal possa suceder, a educação deve 
sempre servir o processo de construção autó-
noma do sentido próprio de cada ser humano. 
Tal não significa que esta construção seja feita 
de modo solipsista (não é mesmo possível que o 
seja, porque implicaria impossibilidade de con-
tacto com isso que é passível de adquirir senti-
do na relação) ou de forma egoísta (limitadora 
da grandeza do sentido possível, porque limita 
as relações possíveis), mas que o sentido tem de 
ser construído na máxima abertura inteligente 
possível, de modo a que as possíveis relações de 
sentido sejam tão vastas quanto permite a gran-
deza própria de cada pessoa, diferente de ente 
para ente.

É neste ponto que se funda o sentido de que a 
minha liberdade termina onde começa a dos ou-
tros: se limito a liberdade dos outros pela minha 
ação violenta sobre eles, como pode a minha ca-

pacidade de adquirir sentido – de eu ser como 
sentido – engrandecer-se, pois acabei de eliminar 
parte da sua possibilidade? É apenas vivendo a 
vida como permanente atualização da possibili-
dade de sentido próprio, de que tudo o mais faz 
parte como, precisamente, possibilidade, que é 
possível (a repetição é propositada, pois é o que 
está em causa) construir-me como pessoa, quer 
dizer, é vivendo a vida como real processo de 
educação permanente que posso ser pessoa.

Se se restringir a educação a um processo – que 
é o comum – de instrução para seres humanos, 
está-se a transformar estes em realidades mecâ-
nicas ou biológicas socialmente programadas 
– como foi triste exemplo a «Juventude Hitleria-
na» –, assim matando o que há de propriamente 
humano nas pessoas.

Educar é mostrar e permitir que se perceba o sen-
tido mundano e divino da beleza dos lírios do 
campo; instruir é passar a informação de quanto 
se pode ganhar com eles cortando-os e venden-
do-os. A educação faz viver, abrindo o absolu-
to do horizonte de possível futuro; a instrução 
mata, reduzindo o bem e o belo de cada coisa a 
fórmulas mais ou menos úteis. Todavia, a instru-
ção subsumida à educação pode ser um bom ins-
trumento de libertação. Sozinha é apenas uma 
grilheta formal, um veículo de opressão e de im-
possibilidade de liberdade.

Festa da comunidade em Santo António dos Olivais, Coimbra. 
Foto MSA 2019.
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Educar 
para 
a paz

Francisco Vaz

Educar é, quiçá, a tarefa 
mais fascinante e difícil da 
aventura humana. Educar 
– na sua etimologia latina 
educere – significa condu-
zir para fora de si mesmo 
ao encontro da realidade, 
rumo a uma plenitude que 
faz crescer a pessoa.

Este processo alimenta-se do 
encontro de duas liberdades: a 
do mestre e a do discípulo. Se, 
por um lado, exige a responsa-
bilidade do educador, que deve 
estar disposto a dar-se a si mes-
mo, não é menos verdade que o 
educando deve estar disponível 

para se deixar guiar no conheci-
mento da realidade.

Sendo a afirmação “é preciso 
educar para a paz” consensual, 
constata-se, no entanto, que a 
grande maioria dos indicadores 
das mais diversas fontes, seja 
de organizações internacionais 
orientadas para a tarefa de paci-
ficação, seja de variadas organi-
zações públicas, sociais e priva-
das, confirmam uma realidade: 
vivemos num ambiente onde a 
violência, nas suas mais diver-
sas formas, é cada vez mais uma 
constante. 

Atenta a esta realidade, o ma-
gistério da Igreja cedo se pro-
nunciou sobre a questão da 
educação para a paz. De facto, 
desde a promulgação da carta 
apostólica Communes Litteras, de 
10 de Abril de 1919, de Bento 
XV, muitos outros documentos 
se debruçaram sobre este tema. 
De entre os que resultaram do 
Concílio Vaticano II, destaca-se 
a Declaração Gravissimum Edu-
cationis (Declaração sobre a Educa-
ção Cristã), de 1965:

Todos os homens, de qualquer estir-
pe, condição e idade, visto gozarem 
da dignidade de pessoa, têm direito 
inalienável a uma educação corres-
pondente ao próprio fim, acomoda-
da à própria índole, sexo, cultura e 
tradições pátrias, e, ao mesmo tem-
po, aberta ao consórcio fraterno 
com os outros povos para favorecer 
a verdadeira unidade e paz na terra. 
A verdadeira educação, porém, pre-
tende a formação da pessoa humana 
em ordem ao seu fim último e, ao 
mesmo tempo, ao bem das socieda-
des de que o Homem é membro e em 
cujas responsabilidades, uma vez 
adulto, tomará parte.

Em 1978, ao instaurar o Dia 
Mundial da Paz, o papa Pau-
lo VI referia na mensagem que 
assinalava esse dia: “alcançar a 
paz é a súmula e o coroamento 
de todas as nossas aspirações. 
A paz, nós todos o pressenti-
mos – é plenitude e é alegria”. 
Nos anos seguintes, dando con-
tinuidade à tradição, quatro 
mensagens foram dedicadas à 
educação para a paz pelos Pa-
pas: 
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1. Paulo VI – Educar para a paz 
através da reconciliação (1970);

2. João Paulo II – Para alcançar a 
Paz, educar para a Paz (1979);

3. João Paulo II – Um compromis-
so sempre atual: educar para a 
Paz (2004);

4. - Bento XVI – Educar os jovens 
para a justiça e a paz (2012).

No dia 5 de Outubro de 2020, 
o Papa Francisco, na mensagem 
por ocasião do encontro pro-
movido pela Congregação para 
a Educação Católica (Global 
Compact on Education. Together to 
look beyond) disse:

Pensamos que a educação seja um 
dos caminhos mais eficazes para 
humanizar o mundo e a história. A 
educação é sobretudo uma questão 
de amor e responsabilidade que se 
transmite, ao longo do tempo, de ge-
ração em geração.

Como nos recorda o papa João 
XXIII, na encíclica Pacem in ter-
ris (11 de Abril de 1963),

toda esta educação para a paz - paz 
entre os povos, no próprio país, no 
seu meio ambiente e em si mesmo - 
é proposta a todos os homens de boa 
vontade. Tal educação, em graus di-
versos, está ao seu alcance. E dado 
que a paz na terra não se pode esta-
belecer nem consolidar senão no res-
peito absoluto da ordem instituída 
por Deus, aqueles que em Deus acre-
ditam encontrarão na sua religião as 
luzes, os apelos e as forças para ope-
rarem em prol da educação da paz.

Torna-se, assim, urgente refle-
tirmos sobre a necessidade de 
alterarmos os ambientes de vio-
lência e agirmos na promoção 
da paz através de uma educa-
ção que possibilite um mundo, 
onde a vida humana seja mais 
digna e gratificante para todos.

Erradicar o trabalHo inFantil, 
inVEstir na Educação

Inês Espada Vieira

Gosto de estudar jornais antigos. Faço-o com alguma 
regularidade sobretudo por causa de trabalho acadé-
mico. Quem folheia jornais antigos encontra sempre 
notícias novas, factos que desconhecia, sentidos para o 
hoje, inclusivamente sentidos que relativizam este hoje, 
que levamos tão a sério.

Além do mais, é surpreendente e divertido, na linguagem e na es-
tética. Amigos, conto-lhes um segredo: peguem num dos grandes 
diários nacionais nos anos após o 25 de Abril e vejam os anúncios 
dos filmes (picantes) em cartaz ou os reclames (machistas) de col-
lants de senhora. É um fartote!
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Mas nem só de risota vive esta 
leitura. Estudar jornais dos 
anos 1970 e 1980, por exemplo, 
mostra-nos grandes reporta-
gens, belíssimas páginas de cul-
tura, debates políticos, projetos 
imobiliários, e a gravíssima si-
tuação da pobreza: as barracas, 
a insalubridade, a violência en-
tre as famílias, a condição da 
mulher, e da criança. A nossa 
jovem Democracia trouxe para 
os jornais o tema da criança e 
da mulher, num amplo debate 
sempre presente porque se dis-
cutia no Parlamento, porque 
era tema de conferências e pe-
ças de teatro, assunto de livros 
importantes, preocupação per-
manente e transversal nas pá-
ginas de “política”, “nacional”, 
“sociedade”, “opinião” e “cultu-
ra”.

Nos primeiros anos depois do 
25 de Abril, o dia 1 de junho, 
Dia Mundial da Criança, tinha 
até chamada de primeira pági-
na, ao contrário do que aconte-
ce hoje, completamente seques-
trado por eventos fofinhos ou 
ações comerciais.

O Dia da Criança era nos jor-
nais ocasião de várias páginas 
de reflexão sobre o futuro da 
criança em Portugal, integrado 
nas aspirações de progresso da 
época. Transcrevo a título de 
exemplo um excerto do Diário 
de Lisboa, assinado por Dias de 
Melo, que a propósito do dia 
celebrativo pensa nas crianças:

Penso nas crianças dos bairros de 
lata […]. Penso nas crianças que 
nascem, crescem, se fazem adultos, 
em velhos pardieiros […]. Penso nas 
crianças das vilas e lugarejos deste 
país e de todos os países do mundo 

[…] atiradas à luta pesada e negra 
pelo pão de cada dia, na conquista 
dos magros cobres que ajudem os 
pais na vida […]. As crianças encar-
ceradas nas oficinas e nas fábricas, 
de janelas de cadeias e maquinarias 
do inferno. As crianças agrilhoadas 
ao remo de um barco, de um boto 
baleeiro, torradas ao fogo do sol, 
chicoteadas pela vardasca do mar, 
de olhos arregalados para a morte 
que lhes vem nas vagas que lhes re-
bentam na borda, no rabo da baleia 
que se lhes ergue adiante do bico da 
proa. As crianças de mãos calejadas 
já à escravidão dura do cabo do sa-
cho, desde muito meninos a cavar a 
terra que produz o pão que não é o 
pão dos pobres. As crianças de pés 
nus feridos, esboroados, por silvas, 
espinhos, pedregulhos, nos campos e 
nas serras na guarda dos rebanhos e 
no tratamento dos gados do senhor 
lavrador […].

(Diário de Lisboa, 1-6-1976, p. 12)

Festa da comunidade em Santo António 
dos Olivais, Coimbra. Foto MSA 2018.
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Crianças trabalhando na recolha do lixo, no Laos. 
Foto Basile Morin, 2018 | Commons Wikimedia.

O excerto é longo e a descrição do trabalho pode 
parecer de outro tempo, mas substituamos al-
guns dos ofícios por fábricas de calçado ou por 
catar lixeiras eletrónicas, e percebamos como 
ainda hoje há crianças com responsabilidades 
que transvazam as próprias da idade e da con-
dição. 

Felizmente, mas não por acaso, Portugal está já 
bem longe daquele tempo herdado da Ditadura 
e da miséria. No entanto, há ainda muito cami-
nho para andar a nível mundial no que respeita 
ao trabalho infantil. E é assunto nosso, de todos 
os cidadãos, dos consumidores do Norte Global, 
que alimentamos a indústria têxtil, por exemplo, 
que coloca na loja a peça de roupa a um preço 
surpreendente. Quem colheu o algodão, quem 
carregou a matéria para a fábrica, quem cortou 
e coseu…? Deveria estar a trabalhar? Recebeu um 
salário justo? Teve direito ao descanso?

2021, ano internacional para a eliminação do 
trabalho infantil

As Nações Unidas declararam 2021 Ano Interna-
cional para a Eliminação do Trabalho Infantil, com o 
objetivo de “erradicar o tráfico de seres humanos 
e a escravidão moderna”, sendo coordenado pela 
Organização Internacional do Trabalho (OIT). 
Na voragem de outros temas em 2021, este tem-
-nos quase passado ao lado.

Erradicar o trabalho infantil tem muitos ângu-
los de análise e de ação, mas é um objetivo que 
está intrinsecamente ligado ao investimento na 
educação. A Escola é a chave para a formação 
integral dos cidadãos e em consequência para o 
desenvolvimento dos países. Em Portugal, como 
sabemos, o paulatino aumento dos anos de esco-
laridade obrigatória até ao 12.º ano (lei de 2009) 
teve importantíssimos impactos no afastamento 
das crianças da obrigação familiar e da tentação 
do trabalho precoce. O redator do Diário de Lisboa 
sabia bem desta relação e no mesmo texto refle-
te sobre a necessidade de uma escola que inclua, 
que alargue horizontes, que garanta igualdade e 
justiça.

Em mais um setembro de novos-velhos começos, 
celebremos as portas escancaradas das nossas Es-
colas, festejemos os anos de aprendizagem, faça-

mos parte da alegria das oportunidades que só a 
Escola proporciona. Estejamos ao dispor – pais, 
avós, tutores, tios, professores, autarcas,… – para 
continuar e melhorar a ação indispensável da Es-
cola na formação de uma cidadania informada e 
comprometida, realizada e solidária.

Talvez quando, daqui a muitos anos, um destes 
meninos ou meninas se sentar na hemeroteca a 
folhear um jornal antigo de 2021, ou encontrar 
“num clique” este número de setembro do Men-
sageiro de Santo António, talvez, dizia eu, também 
se surpreenda com o que andou para aí chegar. n
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artEs E lEtras

Livros
TRATADO DO AMOR DE DEUS

Apresentado em 1616 — na passagem entre dois séculos 
marcados quer por guerras e divisões no seio do Cristia-
nismo e da Europa, quer pela abertura de novas rotas 
marítimas e civilizacionais — o Tratado do Amor de Deus 
constitui uma obra maior da tradição cristã, que ali-
mentará a formação espiritual de gerações de religiosos 
e leigos praticamente até meados do século XX.

Pastor, bispo e guia espiritual, Francisco de Sales apre-
senta-nos um caminho longo, meditativo e profundo 
(embora dividido em breves capítulos, para uma leitu-
ra ritmada ao longo dos dias) em torno à realidade do 
amor que, mais do que um breve sentimento ou afeto, 
envolve toda a experiência humana. O autor percorre a 
vontade e o entendimento, a oração e a contemplação, 
as paixões e a caridade, a ternura e a complacência. Na 
raiz está o desejo de apresentar o rosto e o projeto de 
Deus na sua verdadeira natureza de amor, numa épo-
ca (não muito diferente da nossa) em que imperava o 
medo e a angústia da salvação e da condenação. Com 
o livro bíblico do Cântico dos Cânticos como pano de 
fundo, o Tratado recorre também a Paulo e a Francis-
co de Assis, a Agostinho e a Teresa de Ávila, apontando 
traços biográficos nos quais trespassou a busca de um 
Amor outro. Ainda que com linguagens e conhecimen-
tos próprios de uma época diferente da nossa, o leitor 
encontrará nestas páginas uma gramática comum que 
o conduzirá ao coração da experiência cristã e huma-
na: o amor que, mais do que um exercício ou obrigação 
moral, é uma presença pessoal, livre e libertadora.

Oh!, ditosos aqueles que, depois de terem discorrido sobre 
os inumeráveis motivos de 
amar a Deus, reduzem to-
dos os seus olhares a um só 
olhar e todos os seus pensa-
mentos a uma só conclusão, 
fixando o espírito na unida-
de da contemplação.

Autor
Daniel Faria
Edição
Assírio & Alvim 
Páginas
160

Autor
São Francisco de Sales
Edição
Apostolado da Oração
Páginas
928

SÉTIMO DIA

Sétimo Dia junta-se ao conjunto de obras póstumas de 
Daniel Faria. O leitor que se aproximar de Sétimo Dia en-
contrará apenas cinco conjuntos de fragmentos, cinco 
“dias” a que correspondem cinco “homens”. Cada con-
junto é formado por vinte e quatro fragmentos, embora 
alguns conjuntos estejam incompletos. O paralelismo 
com as horas do dia, por um lado, e com o esquema bí-
blico da criação em sete dias será fácil de estabelecer. A 
morte prematura de Daniel Faria não nos permite saber 
que andamento ou conclusão daria a este projeto.

Os fragmentos expõem-se de forma aberta, como diálo-
gos do Poeta a sucessivos interlocutores (um amigo, a 
Mãe), estilo que encontramos também, quer nas obras 
poéticas, quer em O Livro do Joaquim. O leitor é assim in-
serido num caminho interior marcado por tudo o que 
de agónico tem a vida humana, o homem como lugar 
mal situado (a solidão, a perda, a doença): da leitura 
brota a consciência de que também o Poeta é convida-
do, acolhido na intimidade do leitor, nascendo assim 
uma amizade que perdurará. O texto – ou o fragmento 
– torna-se aberto, ponto de chegada e ponto de partida, 
de permanência e de retorno: converte-se, à semelhança 
da passagem bíblica, em possibilidade de memória, de 
ruminação, de companhia e de sentido. É assim com a 
poesia de Daniel Faria e também assim será com estes 
Cinco Dias que, acompanhando-nos no nosso dia que é 
o Sexto, nos conduzirá ao Sétimo Dia.

E no entanto confesso que gostaria bem de ser um eremi-
ta, poderia muito bem ser um eremita: também procuro 
a sabedoria de estar com todos. Encontrar-se é passar. O 
que resta é o coração onde o que passou caminha e respi-

ra? Quando nos afastamos 
tudo se aproxima. Eu pode-
ria ser um eremita. Nem a 
busca do silêncio nos desi-
guala. n

Rui Pedro Vasconcelos
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Numa entrevista feita por Monsenhor Dario Viganó, 
publicada no seu último livro – Lo sguardo: porta del 
cuore. Il neorealismo tra memoria e attualitá (que eu saiba 
não está traduzido em português) – o Papa Francisco 
faz esta afirmação: “Depois da pandemia, são necessá-
rios novos olhos para olhar a realidade”. E referindo-se 
a alguns filmes que viu em Buenos Aires, quando era 
criança, diz:

Os filmes do neorrealismo formaram os nossos corações e 
ainda podem formar. Eu diria mais: esses filmes ensina-
ram-nos a olhar a realidade com olhos novos. Quanta ne-
cessidade temos hoje de olhar!... É um olhar que, nas trevas, 
conserva o sabor e o sentido da luz.

Tendo lido estas palavras do Papa Francisco, tive a 
oportunidade de (re)ver o inolvidável Ladrões de Bicicle-
tas, projetado por estes dias com outros filmes italianos 
da mesma época. Se acrescentar que estamos no Ano de 
São José e que li também um magnífico livro – Être Père 
avec Saint Joseph, de Fabrice Hadjadj (que eu saiba tam-
bém não traduzido) – tenho de confessar que, afinal, vi 
outro filme. O meu olhar foi iluminado.

De facto, sob a luz mágica do preto e branco, Ladrões de 
Bicicletas acaba por ser o filme de um pai e de um filho 
à procura da bicicleta roubada e que é absolutamen-
te necessária para o pai conseguir garantir o sustento 
da família. Estamos na Itália do pós-guerra (1948) e o 
desemprego atinge uma larga maioria dos pobres que 
procuram desesperadamente uma oportunidade. Antó-
nio consegue o trabalho de colador de cartazes, mas só 
o pode cumprir tendo uma bicicleta. Ele tem, mas está 
penhorada. A sua mulher decide penhorar os lençóis 
para a reaver.

É muito bela a imagem do pai e do filho, na madrugada 
do primeiro dia de trabalho. Ver a alegria e a felicidade 
com que o pequeno Bruno cuida daquele objecto pre-
cioso, imita os gestos do pai e sai com ele sentado no 
quadro da bicicleta é um tratado de educação. Escreve 
Fabrice Hadjadj, lembrando como ‘a graça de Deus’ es-
tava com o Menino, em Nazaré:

É esta graça que é preciso aprender antes de tudo na Casa 
de Nazaré. Mas esta graça não se ensina verdadeiramente. 
Está para lá do que é devido. Manifesta-se menos através 
das ordens dadas do que pelo tempo passado juntos, apenas 
para isso, para rir, jogar, conversar, fazer brincadeiras… 
A graça é gratuidade e é também o perdão de uma dívida. 
Aquele que repetisse ao seu filho “Eu dei-te tudo” não lhe 
daria o essencial: é preciso reconhecer-se em dívida para 
com o seu filho. Um pai demasiado perfeito, sem falhas, sem 
reconhecer a sua miséria… não seria um pai, mas um espe-
cialista. Para um especialista, um falhanço é uma derrota. 
Para um pai, é o caminho… O pai não é um educador espe-
cializado…

É esse caminho que pai e filho vão percorrer penosa-
mente pelas ruas de Roma e a que nós vamos assistir 
angustiados.

O filme termina com pai e filho a caminharem lado a 
lado, num silêncio difícil e denso, depois daquela gran-
de peregrinação em que cai em todas as tentações. Tal-
vez aquele Domingo tão longo e aparentemente perdi-
do tenha sido, afinal, um dia de ressurreição.

Uma história e um filme únicos. Desses, como diz 
o papa Francisco, capazes de educar o olhar e de nos 
curar da indiferença. E talvez de nos converter. n

Ladrões de Bicicletas, de Vittorio De Sica, 
Drama, M/6, ITA, 1946. Óscar para o Melhor 
Filme Estrangeiro e Globo de Ouro na mesma 
categoria, entre muitos outros prémios.

Cinema

Pe. Manuel Monteiro Mendes

UM PAI, UM FILHO 
E UMA BICICLETA ROUBADA
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Pendões da canonização de Francisco e Jacinta Marto. 
Sílvia Patrício, 2017

Jovens e santidade “à portuguesa”

4. Francisco e Jacinta Marto

Luís Leal

Espaço noVa gEração

Filhos de Manuel Pedro Marto e Olímpia 
de Jesus dos Santos, com uma diferença 
de apenas dois anos (Francisco nasceu 
a 11 de junho de 1908 e Jacinta a 11 
de março de 1910), a história destas 
crianças haveria de se converter num dos 
episódios mais marcantes da História Re-
ligiosa do séc. XX. Juntamente com a pri-
ma Lúcia dos Santos, são dois dos “Três 
Pastorinhos de Fátima”, testemunhas das 
“aparições” do “Anjo da Paz” (em 1915 
e 1916) e da Virgem Maria (entre 13 de 
maio e 13 de outubro de 1917).

Batizados na Igreja Paroquial de Fátima, parti-
lharam as vivências típicas das crianças do Por-
tugal rural do início do século passado. Libertos 
das obrigações do ensino escolar, os seus dias ti-
nham a cadência das idas e vindas do pastoreio 
nos campos da “Cova da Iria”, animados pelos 

jogos e brincadeiras de então: “das pedrinhas, o 
das prendas, passar o anel, o do botão, o fito, a 
malha, as cartas…” (Memórias da Irmã Lúcia, vol. 
1, p. 138). 

Eram amantes da música e seus cantares (tradi-
cionais e religiosos), e “bastante afeiçoados ao 
baile” (Ibidem, p. 43). Não obstante, notavam-se 
algumas diferenças relevantes. Se Jacinta era uma 
criança vivaz, caprichosa e facilmente impressio-
nável, Francisco era a despreocupação e tranqui-
lidade em pessoa, ao ponto de Lúcia afirmar que 
“se houvesse crescido, o seu defeito principal se-
ria o de não-te-rales” (Ibidem, p. 139). 

Francisco gostava de se sentar em cima dos pene-
dos, a tocar o seu pifarito e a cantar versos como 
estes: 

Amo a Deus no céu.
Amo (-O) também na terra.
Amo o campo, as flores.
Amo as ovelhas na serra.

(Ibidem, p. 138)
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Rapaz “de poucas palavras”, 
gostava de estar sozinho, a 
olhar os passarinhos (dos quais 
gostava tanto que se irritava 
com quem lhes roubava os ni-
nhos), a rezar o Terço no cimo 
de um monte… ou a fazer com-
panhia ao seu grande amigo: 
“Jesus escondido”.

Gosto tanto de Deus! Mas Ele está 
tão triste, por causa de tantos peca-
dos! Nós nunca havemos de fazer 
nenhum. (…) Nossa Senhora disse 
que íamos ter muito que sofrer! Não 
me importo; sofro tudo quanto Ela 
quiser! O que eu quero é ir para o 
Céu.

(Ibidem, p. 143)

Quem com ele se cruzava, en-
contrava-o sempre a sorrir, 
sempre afável; e quando algo o 
perturbava, retirava-se para o 
seu “canto”, em silêncio.

Aquando das aparições, e em 
particular a terceira (em que se 
deu a “visão do Inferno”) foi ele 
o que menos se deixou impres-
sionar; pelo contrário, o que o 

arrebatava e “absorvia” profun-
damente era a presença de Deus 
que pressentia em cada “apari-
ção”.

Também ele cumpriu escru-
pulosamente os pedidos feitos 
pela Virgem. Se a oração, para 
ele, era sinónimo de “passapor-
te para o Céu”, os seus rigoro-
sos jejuns poderão ter sido a 
causa da sua fraqueza à hora do 
seu corpo tentar resistir à gripe 
pneumónica que assolou o país 
no final da 1ª Grande Guerra. 
Sabendo próxima a sua der-
radeira hora, foi com alegria e 
confiança que, como o “outro” 
S. Francisco, abraçou a “irmã 
morte”.

– Sofres muito, Francisco?

– Bastante; mas não importa. Sofro 
para consolar a Nosso Senhor; e de-
pois, daqui a pouco, vou para o Céu!

(Ibidem, p. 162)

Morreu em 1919, com 11 anos, 
e deixou-nos como herança 
uma oração que já faz parte da 

religiosidade popular: “Ó meu 
Jesus, perdoai-nos, livrai-nos 
do fogo do inferno; levai as al-
minhas todas para o Céu, prin-
cipalmente as que mais precisa-
rem” (Ibidem, p. 163).

Mais impressionável e frágil, 
a personalidade de Jacinta foi 
profundamente transforma-
da pela experiência das “apa-
rições”. Assustada pela visão 
do inferno, decide fazer da sua 
vida um permanente sacrifício 
pela salvação dos pecadores. 
Tinha uma aura de virtude que 
simultaneamente seduzia e im-
punha respeito naqueles que 
com ela se cruzavam. Sempre 
preocupada em não ofender a 
Deus, era muito firme na hora 
de assumir as exigências da sua 
fé, tendo sido, provavelmen-
te, aquela que, de entre os três, 
mais mortificações e penitên-
cias tenha feito.

Tal como Francisco, acabou por 
falecer vítima da febre pneumó-
nica, a 20 de fevereiro de 1920. 

A 13 de maio de 2000, o Papa 
João Paulo II fez de Francisco e 
sua irmã Jacinta os beatos não 
mártires mais jovens de toda a 
História da Igreja. A 13 de maio 
2017, no centenário das apari-
ções, os dois foram canoniza-
dos pelo Papa Francisco. 

Nos santos Francisco e Jacinta Mar-
to, […] a santidade desenha-se com 
radical novidade, como é sempre 
típico de Deus. Crianças humildes, 
surpreendem-nos pela fidelidade de 
quem nunca aceitou alternativas 
aos planos amorosos de Deus. Con-
soladores e intercessores, reconheci-
dos com gratidão e veneração, são, 
hoje, ao jeito do Ressuscitado, sinal 
do triunfo da Vida e do Bem e anun-
ciadores do Céu. n

(cfr. www.pastorinhos.com)Papa Francisco. Com Maria peregrino na esperança e na paz, 13 maio 2017.
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Mapa e Texto elaborados a partir do Google Maps, da Enciclopédia Británica e da Wikimedia.

acErca da naturEza das coisas

O Afeganistão, com cerca de 32 
milhões de habitantes, faz fron-
teira com o Irão, o Paquistão, o 
Turcomenistão, o Uzbequistão 
e o Tadjiquistão. O Corredor 
de Vakhan liga o Afeganistão à 
China.

O país tem muitas montanhas, 
planícies férteis e desertos, 
como o Rigestão. Tem clima 
seco, invernos frios e verões 
quentes. Há pouca vegetação 
no sul, mas no norte, crescem 
cedros, carvalhos, aveleiras e 
freixos e as montanhas têm flo-
restas de pinheiros e abetos.

Lobos, raposas, hienas, chacais, 
ursos e cabras selvagens vivem 
nas montanhas. Cães e gatos 
selvagens, além de gazelas, es-
tão espalhados pelo interior do 
país. Entre as aves, encontram-
-se abutres e águias.

Os afegãos, provêm de uma 
mistura de vários grupos étni-
cos. Os pashtos constituem cerca 
de metade da população, segui-
dos dos tadjiques, que represen-
tam cerca de um quinto dos ha-
bitantes. Entre outros grupos 
étnicos, destacam-se os hazaras, 
os uzbeques, os chahar aimaks e 

os turcomenos. As duas línguas 
oficiais são o pashto e o dari (ou 
persa), mas outras são também 
faladas no país. A maioria dos 
afegãos são muçulmanos.

O Afeganistão é um dos paí-
ses mais pobres do mundo. A 
maioria dos habitantes tem pe-
quenas plantações (trigo, arroz, 
uvas, cevada e milho) e animais 
(bois, cabras e ovelhas) para 
consumo próprio.

O cultivo da papoula, o dinhei-
ro do ópio e o crédito informal 
associado são essenciais para a 
sobrevivência de muitas famí-
lias,  ao mesmo tempo que fi-
nanciam a guerra e os interesses 
geoestratégicos.

O país tem reservas de gás natu-
ral e é rico nas chamadas terras 
raras, base de muitas das inova-
ções tecnológicas da revolução 
energética em curso.

Há milhares de anos, grandes 
rotas comerciais, como a Rota 
da Seda, cruzavam o território. 
Os persas e Alexandre, o Gran-
de, governaram o país há mais 
de 2.300 anos. No século VII 
a.C., invasores árabes introdu-
ziram o islamismo. Em 1219, 

Gêngis Khan incorporou a re-
gião ao Império Mongol. A par-
tir do século XIV, partes do país 
foram dominadas por povos 
turcos, mongóis e persas.

O líder pashto Ahmad Shah 
Durrani unificou o Afeganistão 
em 1747. No século XIX, a Grã-
-Bretanha invadiu o país. Em 
1919, o Afeganiztou reconquis-
tou a independência e voltou a 
ser uma monarquia, tendo co-
nhecido um período de moder-
nização e liberalismo. Em 1973, 
os afegãos implantaram a repú-
blica e em 1978, os comunistas 
tomaram o poder. Em 1979, a 
União Soviética invadiu o Afe-
ganistão, onde permaneceu, até 
1989. Nessa altura, os EUA e o 
Paquistão apoiaram e treina-
ram os Talibãs que viriam a to-
mar o poder no final da década 
de 1990, passando a governar o 
país segundo uma versão radi-
cal da lei islâmica.

A história dos últimos 20 anos, 
é-nos servida todos os dias nos 
media, mas, para a conhecer-
mos, de facto, talvez fosse ne-
cessário vivermos uns tempos 
no seio de uma família afegã ou 
acolhendo uma família afegã. n

Secundino Correia

Onde fica o

Afeganistão?
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O túmulo de Santo António

Caros leitores: ultima-
mente, tenho-vos fala-
do da caridade que em 
nome de Santo António 
se continua a realizar no 
mundo. Hoje, queria ir à 
raiz de tudo isto: Santo 
António. Queria contar 
um acontecimento muito 
simples, que eu presen-
ciei, mas que considero 
significativo.

antónio HojE

No final do mês de junho estive em 
Itália para participar no Capítulo 
Provincial dos Frades Franciscanos 
Conventuais. Estive em Campo-
sampiero, lugar onde Santo Antó-
nio teve a visão do Menino Jesus e 
onde passou o último mês da sua 
vida. Antes de regressar a Portugal, 
consegui ir à Basílica de Santo An-
tónio, em Pádua. Fui visitar o Santo 
e, como todos os peregrinos, co-
loquei a mão na pedra do túmulo. 
Por causa da Pandemia, a Basílica 
tem menos visitantes, por isso pude 
ficar bastante tempo a rezar. Falei 
muito com Santo António, entre-
gando-lhe tantas intenções que me 
tinham sido confiadas e, mais uma 
vez, pedi ao amigo António que me 
acompanhasse sempre no meu ca-
minho. Pedi-lhe que me ajudasse a 
ser um bom franciscano, como ele 
foi.

Enquanto lá estava em silêncio, 
aproximaram-se duas pessoas. Intuí 
serem mãe e filho. A mãe, aproxima-
va-se do túmulo com grande devo-
ção, como quem tinha um grande 
pedido para fazer a Santo António. 
O filho, vinha um pouco distraído e 

com ar de quem estava perdido num 
lugar estranho, desconhecendo o 
que estava ali a fazer, sendo apenas 
puxado pela mãe. Ela colocou a mão 
no túmulo e rezou com grande pro-
fundidade. Dava para perceber que 
tinha um pedido grande para fazer 
ao Santo e cumpriu aquele gesto 
duma forma que só as mães sabem 
fazer. Depois, olhou para o filho e 
convidou-o a fazer o mesmo gesto. 
Senti o filho embaraçado, sem sa-
ber bem o que fazer e o que aquilo 
significava. Com uma certa timidez, 
recusava cumprir aquele gesto e fa-
zia de conta que tocava como quem 
joga ao “toca e foge”. Então, ela pa-
rou, colocou a sua mão na pedra do 
túmulo e voltou a insistir.

Com timidez, o jovem tocou com a 
mão no túmulo e encostou a cabeça. 
Depois, começou a apertar a mão 
com mais força. De repente, deu um 
suspiro como se tivesse sido venci-
do, como se tivesse sido abraçado. 
Levantou a outra mão e encostou-
-a também ao túmulo com grande 
intensidade. Foi como se o abraço 
do Pai Misericordioso o tivesse con-
quistado. Não sei o que pensava, 

não sei o que o levou ali, mas ele 
tocava no túmulo com uma força 
cada vez maior. E os suspiros con-
tinuavam. As lágrimas caíam. Aque-
las lágrimas que lavam e curam. Al-
gum tempo depois, retirou as mãos 
e avançou abraçando a mãe. Porém, 
era evidente que ia transformado, 
algo tinha mudado.

Não sei o que tinha acontecido an-
tes e não sei onde está agora. Porme-
norizar mais, seria apenas a minha 
imaginação a falar. Mas senti que, 
para aquele jovem, encontrar-se 
com Santo António transformou a 
sua vida. António tocou-lhe o cora-
ção. Aquela mãe levou-o ali e Antó-
nio levou-o a Jesus.

Quando fiz o meu Noviciado na-
quele lugar, em 2006, passei algu-
mas horas junto ao túmulo. Teria 
muitas histórias semelhantes a esta 
para vos contar. Isto, diz-nos quem 
é António hoje. António continua 
a falar ao mundo e aos jovens. Se-
jamos nós como aquela mãe! Com 
a capacidade de levar os jovens a 
Quem lhes possa tocar verdadeira-
mente. n

Frei José Carlos Matias

Esta é a obra de António, 
que continua há séculos, ali, 

na Basílica. Tantas pessoas 
anónimas que por ali passam 
trazem as suas histórias e re-
gressam a casa modificadas.



nos passos dE antónio - 17

Nesta altura da história, 
as coisas já não são tão 
claras, nem tão óbvias. A 
Palavra de Deus que Antó-
nio tinha aprendido a ler 
e a compreender nas ricas 
bibliotecas dos mosteiros 
portugueses por onde ti-
nha passado, será ainda a 
mesma, aqui e agora?

Antes, tinha à sua disposição, 
além do tempo e dos lugares 
físicos, ou seja, horas e espa-
ços próprios para esse efeito, 
livros, resumos e comentários. 
Também tinha confrades igual-
mente eruditos e instruídos, o 
que é muito bom para compa-
rar e aumentar o conhecimen-
to bíblico. Naqueles mosteiros, 
a Palavra de Deus tornava-se 
óbvia, habitual, quase parte da 
paisagem. Nem era necessá-
rio procurá-la, porque estava à 
mão, disponível, em qualquer 
lado. Se precisavas, sabias onde 
encontrá-la: a citação certa, o 
versículo exato. Mas isto era 
passado...

Agora, no ermitério de Monte-
paolo, um pobre abrigo de pe-
dras e ramos partilhado com 
outros frades, algumas grutas 
húmidas onde podia refugiar-
-se para um pouco de silêncio e 
solidão na companhia de Deus; 
aqui não havia livros 
de espécie algu-
ma, talvez nem 
mesmo uma Bí-
blia completa.
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Estou? Quem fala?

Onde é que podia, então, encontrar a Palavra de 
Deus?! Onde poderia lê-la?

É verdade que António possuía uma excelente 
memória; todo o esforço feito a seu tempo para 
assimilar as Sagradas Escrituras, tornava-se ago-
ra particularmente útil. No entanto, acontece 
que ele tinha ingressado numa família religiosa 
que não tinha uma boa relação com os estudos e 
olhava com desconfiança para os livros em geral, 
ao ponto de estabelecer na regra a proibição de 
os possuir. A pobreza e a caridade eram, por es-
tes lados, bem mais apreciadas do que os livros: 
certamente, os confrades, reunidos ao redor da 
lareira da ermida numa noite fria, terão contado 
a frei António aquele episódio do Irmão Fran-
cisco que, na Porciúncula, não tendo mais nada 
para dar a uma pobre mulher, doou-lhe o único 
livro do Evangelho que estava no altar da peque-
na igreja.

Que valor não teriam aqueles manuscritos, se 
calhar pintados com iluminuras! Ou, então − 
ainda pior! − aquela outra vez, quando havia um 
único Novo Testamento na comunidade e o que 
fez o irmão Francisco? Rasgou todas as páginas 
e deu uma a cada frade! Uma loucura!

No entanto, tudo tinha começado quando Fran-
cisco, Bernardo e Pedro tinham ido à igreja de 
São Nicolau, para “perguntar ao Senhor” o que 
deveriam fazer a partir daí, e fizeram-no, de facto, 
abrindo o Evangelho. Talvez a solução estivesse 
então escondida numa outra estranha indicação 
que Francisco deu aos seus companheiros: re-
colher do chão todos os fragmentos de papel e 
guardá-los com cuidado e devoção. Não, não se 
tratava de uma atitude ecológica, típica do nosso 
tempo; é que o santo de Assis estava seriamente 
convencido de que em cada fragmento, em cada 
página escrita, podia esconder-se a própria... Pa-
lavra de Deus!

O nosso António, apaixonado pela Bíblia, podia 
ficar sossegado: agora tinha ainda mais mais Pa-
lavra disponível! Podia procura-la, ouvi-la, até 
mesmo “lê-la”, na criação que tinha à sua volta, 
no murmúrio da floresta, no assobio do vento 
nas árvores, no cântico do céu estrelado da noi-
te; nos acontecimentos dos homens e mulheres 
com que se cruzava ao longo dos caminhos do 
mundo, quer fossem doutos e teólogos ou gaia-
tos pobres e sujos a brincar na lama, mulheres 
no auge da sua beleza ou doentes acamados no 
leito dos seus sofrimentos, camponeses mal chei-
rosos ou velhos nas tascas; em cada momento da 
vida, numa festa alegre e barulhenta ou durante 
um triste funeral. Todos mereciam uma palavra, 
mas, ao mesmo tempo, todos tinham uma pala-
vra divina para dizer. n

Fabio Scarsato

Ilustração: Luca Salvagno

Acabado de chegar ao 
ermitério de Montepaolo, 
no atual distrito de Cese-
na Forlì. como conseguirá 
António, apaixonado pelas 
Escrituras, ler a tão amada 
Palavra? Procurando-a em 
toda a Criação...
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dEVoção

Meu querido Santo António, 
envio uma pequena lembran-

ça como gratidão pela graça rece-
bida neste mês de Junho. Obriga-
da! Obrigada, Senhor por tudo, 
foi um mês de aflição, mas penso 
estar tudo resolvido. Obrigada, 
por tudo querido Santo António. 
Maria Goretti

Aproxima-se a passos largos o 
dia 6 de agosto de 2021… dia 

em que completamos 60 anos de 
casados. Vivemos até aqui sem-
pre com muito respeito, carinho 
e, sobretudo, amor. Meu marido 
sempre foi muito devoto de Santo 
António, já que é António e nasceu 
a 13/06. Vimos através do Mensa-
geiro agradecer todas as bençãos 
concedidas e, para todo o sempre, 
seja louvado o nosso querido San-
to António! Com o maior carinho! 
Simone e António

Amado Santo António, agra-
deço-te a proteção e a ajuda 

que deste à minha família de 3 a 
17 de Julho quando foram a Fran-
ça. Obrigada, pela proteção que 
concedeste à minha prima e à sua  
família, na sua viagem. Apesar dos 
seus grandes problemas de saú-
de conseguiram fazer a viagem 
de carro e chegar ao destino sem 
qualquer mazela! Santo Antó-
nio, a minha gratidão por os teres 
protegido. Sei que se tu não in-
tercedesses não seria possível este 
passeio até à casa do seu filho em 
França. Rosalina

Querido Santo António, venho 
pedir-te, com todo o amor, 

carinho e fé que me ajudes junto 
de Deus Pai todo poderoso, pela 
minha saúde e juizinho até ao 
fim da vida; pelas almas dos meus 
ente queridos; e, nesta ocasião “es-
pecial” (13 de junho) te peço, de 
novo, que me ajudes agora, para 
que me sejam entregues as chaves 
da casa que estava alugada a uma 
pessoa que entretanto faleceu, em 
Fevereiro. Quem lá está não tem 
esse direito. Te peço que ilumines 
essa pessoa e que tudo seja resol-
vido em paz. Obrigada, querido 
Santo António! Já não é a primeira 
vez que te escrevo, mas, por outras 
razões. Ajuda-me, por favor, bem 
sabes que sou só, fisicamente com 
a minha cruz. Um beijinho, um 
abraço, obrigada por tudo.

Querido Santo António, quero 
agradecer-te pela alegria de 

poder vir visitar-te junto com a 
minha família. Quero ainda agra-
decer-te pela família linda que me 
deste, pela alegria das minhas fi-
lhas e podermos caminhar até ti 
nesta linda manhã de sol. Viremos 
visitar-te sempre que possível! 
Sandra

Santo António, és a minha com-
panhia desde tenra idade, con-

sidero-vos meu anjo da Guarda, 
pois andais sempre comigo para 
onde quer que eu vá. Devo-vos 
muitas e muitas graças. Uma delas 
é fazer 90 anos de idade no dia 13 
de junho deste ano de 2021. Obri-

gado por me teres guiado sempre 
por bons caminhos e se, alguma 
vez tropecei nalguma pedra, lá es-
tava o meu bom Santo António 
a levantar-me e a interceder por 
mim ao nosso Bom Jesus e a pro-
teger-me por este longo percurso. 
Continuai a acompanhar-me e 
obrigado pela boa esposa que te-
nho. Dai-lhe muita saúde e a mim 
também. António

Louvor a Santo António. Hoje, 
13 de junho de 2021, dia con-

sagrado a Santo António, pedi a 
celebração de uma eucaristia em 
seu louvor, pelas graças recebidas. 
Obrigada, querido Santo!... Espe-
ro encontrar as 3 chaves que estão 
na minha casa, mas não sei onde 
as coloquei: não me lembro. Será 
mais uma graça, pois tenho fé que 
o nosso bom santo me vai ajudar, 
como sempre. Santo António ro-
gai por nós, Ámen!

Santo António, sempre tive mui-
ta fé em vós e a vossa ajuda 

nunca me faltou, mas venho agora 
agradecer-vos a grande e miseri-
cordiosa graça, por vós concedida 
a uma neta minha! Não me julgo 
merecedora de tão grande cari-
nho e por isso vos continuo a re-
zar como fazia. Fi-lo de um modo 
especial no vosso ano jubilar de 
2020, tenho agradecido e rezado. 
A minha gratidão não tem limites, 
Santo António, não me julgues 
maçadora, mas tenho fé e ao mes-
mo tempo sinto-me sempre ansio-
sa e com medo!

Orações
a

Santo António
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Querido Santo António, conti-
nuo a pedir-vos ajuda e a con-

fiar na vossa grande proteção para 
todos nós, pois as dificuldades do 
momento são muitas. Com toda 
a minha alma eu confio em vós e 
muito vos agradeço as graças que 
me concedes. Peço-vos que conti-
nues a ajudar os meus entes queri-
dos, é o que mais vos peço. Obriga-
da Santo António!

Meu querido Santo António, 
peço-te pelo meu irmão e fa-

mília e por todos os meus irmãos 
e filhos. Salva o meu matrimónio.

Querido Santo António, peço a 
tua proteção para toda a mi-

nha família e para mim; que con-
siga um emprego no Organismo 
Internacional e vá morar pra Ge-
nebra. Que eu consiga quebrar as 

correntes que me prendem (dívi-
das) para sempre. Amén!

Querido Santo António, ajudai 
toda a gente; o sofrimento dos 

velhinhos, as crianças com fome, 
os pais sem terem que comer, aju-
dai! Ajudai a minha família, meus 
filhos, netos, genro e marido! Aju-
da-me nesta fase difícil. Eu acredi-
to que vamos conseguir, vou ficar 
boa! Obrigada! Teresa

Peço-vos que intercedais pelo 
meu Carlos junto de Deus. Que 

lhe dê conforto e esperança neste 
momento tão difícil, como é a sua 
falta de saúde. Deus todo miseri-
cordioso, tende compaixão de nós. 
Esposa

Querido Santo António, venho 
pedir que leves junto ao trono 

de Deus a minha prece: que o meu 

filho consiga ultrapassar essa fase 
depressiva que o impede de fazer a 
sua vida normal. Que ele recupere 
a vontade de ser útil ao próximo  e 
encontre o seu caminho.

Por tua intercessão te peço, que-
rido Santo António, roga por 

mim a Jesus, que perdoe os meus 
pecados e me cure a depressão e 
ansiedade na minha mente e me 
livre de todo o mal que me aflige; 
e me dê a cura do corpo e da alma, 
obrigada, Santo António! M Edite

Santo António, intercedei por 
mim. Ajuda-me a ter felicidade 

na vida amorosa, para que eu com-
partilhe com alguém todo o amor 
que puder transbordar de mim. 
Acalma o meu coração. Obrigada. 
Francyne n
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santo antónio, mEstrE da palaVra

a palavra de deUs

Naquele tempo, o Anjo Gabriel foi enviado por Deus 
a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma 
Virgem desposada com um homem 
chamado José, da descendência de David. O nome da 
Virgem era Maria.

Tendo entrado onde ela estava, disse o Anjo: “Ave, 
cheia de graça, o Senhor está contigo”. Ela ficou pertur-
bada com estas palavras e pensava que saudação seria 
aquela.

Disse-lhe o Anjo:
“Não temas, Maria,  porque encontraste graça diante 
de Deus. Conceberás e darás à luz um Filho, a quem 
porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-Se-á 
Filho do Altíssimo. O Senhor Deus Lhe dará o trono 
do seu pai David; reinará eternamente sobre a casa de 
Jacob e o seu reinado não terá fim”… 

Maria disse então: “Eis a escrava do Senhor; faça-se em 
mim segundo a tua palavra”.

Lc 1, 26-38

santo antónio, mEstrE da palaVra

Frei Valentim Strappazzon

Anunciação do anjo Gabriel a Maria 
Óleo sobre tela de Annibale Carracci, sec. XVI, Pinacoteca Bacional de Bolonha. Commons Wikimedia.
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a palavra de santo antónio

Gabriel significa “Deus é o meu conforto”.
É costume confortar sobretudo três espécies de 
pessoas: o enfermo, o desanimado e o tímido.
Desde Adão, o género humano estava doente e 
não encontrava remédio algum; estava triste pela 
falta das delícias do paraíso; temia o diabo, que 
o flagelava.
Mas, graças a Deus, foi enviado o Anjo Gabriel, 
conforto para a alma sedenta, água fresca e sau-
dável sabedoria.

“Cheia de graça, o Senhor está contigo”.
Ouvindo isto, perturba-se por pudor, por temor. 
É bela esta mistura de pudor e temor.

“O Espírito Santo virá sobre ti”.
Criou da carne da Virgem, no seu ventre, o corpo 
do Redentor.

Disse Maria: “Eis a escrava do Senhor”.
Confessa-se sua escrava, lembrada em tudo da 
própria condição e do favor divino.

“Faça-se em mim segundo a tua palavra”.
Jesus veio, sendo a Virgem Santíssima que o deu 
à luz. Veio visitá-la, habitar nela e dela assumir a 
carne.

Sermões de Santo António, 
Festa da Anunciação de Maria 

aproFundEmos

Um anjo: Gabriel; uma saudação: “O Senhor está 
contigo”.
Maria medita nas Escrituras e entende que a visi-
ta dum anjo e uma saudação deste género anun-

ciam, como para Gedeão, Sansão, Samuel e Da-
vid, uma missão extraordinária de Deus.

Mas, porque apareceu a Maria, uma mulher hu-
milde que ama José, que ora a Deus na casa de 
Nazaré e que não aspira a nenhuma grandeza? A 
sua beleza é inteiramente interior: é cheia de gra-
ça, amada pelo Senhor, rica de todos os dons do 
corpo e do espírito, porque, como nos ensina a fé 
cristã, Deus a escolheu desde toda a eternidade 
para dar ao seu Filho uma carne humana e, de 
invisível, torná-lo visível e irmão de todos os ho-
mens. “A minha alma glorifica o Senhor; o Todo-
-poderoso fez em mim maravilhas!” (Lc 1,46-49)

Assim como entre os anjos, Miguel é o príncipe 
e Rafael o médico, Gabriel é o mensageiro que 
traz a maior e mais bela notícia a Maria e à hu-
manidade: “Darás à luz um Filho, a quem porás 
o nome de Jesus, porque Ele salvará o povo dos 
seus pecados” (Lc 1,31; Mt 1,21).

Em Fátima, um Anjo da guarda e a Virgem Ma-
ria trouxeram uma nova mensagem de conforto 
para os enfermos, desanimados e temerosos do 
nosso tempo.

Diante de uma pandemia que parece não ter fim, 
as instituições e os voluntários, animados pela fé 
e pelo amor aos irmãos e irmãs, multiplicaram as 
suas iniciativas em favor dos doentes mais gra-
ves, informando e protegendo da infeção. Peran-
te a indiferença de muitos, outros preocupam-se 
em acolher as vítimas das guerras, da violência e 
da fome, mitigando as humilhações físicas e mo-
rais das minorias perseguidas, para defender os 
inocentes e os mártires da fé.

Nós também, diz António, somos Anjos quando 
sabemos perdoar o irmão que nos feriu, quando 
sabemos consolá-lo se ele estiver triste e encora-
já-lo quando é perseguido. n

Gabriel,
o meu conforto
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A verdade é companheira inseparável da justiça e da misericórdia

Só da verdade histórica dos factos poderá nascer o esforço per-
severante e duradouro para se compreenderem mutuamente e tentar 

uma nova síntese para o bem de todos. De facto, o processo de paz é um empenho 
que se prolonga no tempo. É um trabalho paciente de busca da verdade e da justiça, 
que honra a memória das vítimas e abre, passo a passo, para uma esperança comum, 
mais forte que a vingança (FT 226).

A verdadeira reconciliação alcança-se de maneira proativa, formando uma nova so-
ciedade baseada no serviço aos outros e não no desejo de dominar; uma sociedade 
baseada na partilha do que se possui com os outros e não na luta egoísta de cada um 
pela maior riqueza possível; uma sociedade na qual o valor de estar juntos como seres 
humanos é, em última análise, mais importante do que qualquer outro grupo menor, 
seja ele a família, a nação, a etnia ou a cultura (FT 229).

Em cima: Equipa olímpica de refugiados, Tóquio 2021. Foto UNHCR - Agência das Nações Unidas para os Refugiados, 3 Aug 2021,  https://
www.unhcr.org/ua/en/36341-refugee-olympic-team-tokyo-2020.html. Em baixo: Campo florido, Alentejo. M.B.V.

Estes jovens atletas fugiram de situações de conflito e falta de condições de vida. Hoje, em vez da guerra, empenham-se em com-
petir entre iguais, procurando superar-se a si próprios − “mais rápido, mais alto, mais forte”. Do mesmo modo, a Natureza, com 
contrastes e fragilidade, cria mais vida, mais cor, mais beleza, mesmo nas simples flores silvestres. Rita e Miguel Veiga

Fratelli Tutti


