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Pesar de Francisco pela morte de Georg Ratzinger

Numa carta enviada ao irmão Bento XVI

O Papa apelou a implementar a resolução da Onu para a assistência humanitária às populações atingidas pelo vírus

Cessar-fogo global
e imediato para combater a pandemia

Apelo do Papa a um «cessar-fogo
global e imediato» que garanta «a
paz e a segurança essenciais para
fornecer a assistência humanitária
tão urgentemente necessária» às po-
pulações das zonas de conflito atin-
gidas pela pandemia. No final do
Angelus de domingo, 5 de julho —
recitado com os fiéis reunidos na
praça de São Pedro no respeito das
medidas de segurança adotadas pa-

ra evitar a propagação do contágio
— o Papa relançou a resolução apro-
vada nestes dias pelo Conselho de
Segurança das Nações Unidas, que
apela, entre outras coisas, ao fim
das hostilidades «para fazer face às
consequências devastadoras do vírus
Covid-19». Um pedido «louvável»,
assim o definiu Francisco, exortan-
do a que seja implementado «efeti-
va e imediatamente para o bem de
tantas pessoas que estão a sofrer.
Que esta resolução do Conselho de
Segurança — disse — se torne um
primeiro passo corajoso para um fu-
turo de paz».

Anteriormente, ao comentar o
trecho do Evangelho da liturgia do-
minical (Ma t e u s 11, 25-30), o Papa
recordou que a verdadeira sabedoria
não vem daqueles que «presumem
ser sábios», mas vem de um «cora-
ção aberto e confiante no Senhor».
Por isso convidou a acolher «o alí-
vio» oferecido por Jesus «aos can-
sados e oprimidos»: uma ajuda que
«não é — explicou — apenas alívio
psicológico ou esmola, mas a ale-
gria dos pobres por serem evangeli-
zados e construtores da nova huma-
nidade». E é, acrescentou ele, «uma
mensagem para a Igreja, chamada a
viver as obras de misericórdia e a
evangelizar os pobres, a ser mansa e
humilde».

PÁGINA 12

Um magistério pela paz
e contra a hipocrisia

ANDREA TORNIELLI

Recentemente, o Conselho de segu-
rança das Nações Unidas aprovou
uma resolução para «uma cessação
imediata das hostilidades em todas
as situações pelo menos durante 90
dias consecutivos», a fim de garan-
tir assistência humanitária às popu-
lações atingidas e contrastar as con-

sequências devastadoras da propa-
gação da Covid-19. Francisco, com
a sua intervenção no final do Ange-
lus, quis dar o seu apoio à iniciati-
va, esperando que o cessar-fogo
global seja respeitado «efetiva e
prontamente». A iniciativa do Papa
representa um novo passo num lon-
go caminho. Um passo tornado
ainda mais urgente pela crise cau-
sada pela pandemia, cujas conse-
quências mais devastadoras – como
as das guerras - recaem sobre os
mais pobres.

No domingo 29 de março, o Pa-
pa já tinha feito este pedido,
apoiando o apelo lançado cinco
dias antes pelo secretário-geral das
Nações Unidas. António Guterres
pedira um «cessar-fogo global e
imediato em todos as partes do
mundo», recordando a emergência
da Covid-19, que não conhece fron-
teiras. Francisco uniu-se «àqueles
que aderiram a este apelo» e exor-
tou «todos a dar-lhe seguimento,
pondo termo a qualquer forma de
hostilidade bélica, favorecendo a
criação de corredores para a ajuda
humanitária, a abertura à diploma-
cia e a atenção às pessoas em situa-
ção de maior vulnerabilidade».

O compromisso conjunto contra
a pandemia, exprimiu o Papa,
«possa levar todos a reconhecer a
necessidade de reforçar os laços fra-
ternos como membros de uma úni-
ca família. Em particular, suscite
nos responsáveis das nações e nas
outras partes em causa um compro-
misso renovado para superar as ri-
validades. Os conflitos não são re-
solvidos com a guerra! É necessário

Ao tomar conhecimento da notícia da morte do irmão de Bento xvi, Monsenhor Georg Ratzinger (do qual publicamos
uma breve biografia na página 2) — na quarta-feira 1 de julho — Francisco enviou ao Papa emérito a seguinte carta.

CO N T I N UA NA PÁGINA 12

A Sua Santidade Bento XVI
Papa emérito

Teve a delicadeza de me informar em primeira pessoa so-
bre a notícia da morte do seu amado irmão, o bispo
Georg. Desejo renovar-lhe a expressão do meu sentido
pesar e proximidade espiritual neste momento de tristeza.
Asseguro-lhe a minha oração de sufrágio pelo falecido,
para que o Senhor da vida, na sua bondade misericordio-
sa, o introduza na pátria do céu e lhe conceda o prémio
preparado para os servos fiéis do Evangelho. E rezo tam-
bém por Vossa Santidade, invocando do Pai, por inter-
cessão da Santíssima Virgem Maria, o apoio da esperança
cristã e o terno consolo divino. Sempre unidos na adesão
a Cristo Ressuscitado, fonte de esperança e de paz.

Filial e fraternalmente

FRANCISCO

Vaticano, 2 de julho de 2020

Publicado pelo pontifício
Conselho para a promoção
da nova evangelização

Novo «Diretório
para a catequese»

PÁ G S. 4 E 5

Reflexões espirituais escritas
por Jorge Mario Bergoglio
em 1987

Experiência interior
e projeto de vida
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Recebeu recentemente a última visita de Bento XVI

Faleceu Georg Ratzinger
irmão do Papa emérito

Intenção de oração do Papa para o mês de julho

Pelas nossas famílias

Georg Ratzinger, irmão mais velho
do Papa emérito, faleceu com 96
anos. Vivia em Regensburg, a cidade
onde passou a maior parte da sua
longa vida. Com a sua morte, Jose-
ph Ratzinger, que a 18 de junho
quis enfrentar a viagem de avião pa-
ra visitar o irmão moribundo, per-
deu o último membro da família.
Ordenados sacerdotes no mesmo
dia, os dois irmãos — o primeiro,
músico e maestro de um famoso co-
ro; o segundo, teólogo e depois bis-
po, cardeal e Papa — viveram sempre
muito unidos.

Nascido em Pleiskirchen, Baviera,
a 15 de janeiro de 1924, Georg Rat-
zinger começou a tocar órgão na
igreja paroquial aos 11 anos. Em 1935
entrou no seminário menor em
Traunstein, mas em 1942 foi alistado
no Reichsarbeitsdienst, e mais tarde
na Wehrmacht, com a qual comba-
teu também na Itália. Capturado pe-
los Aliados em março de 1945, per-
maneceu prisioneiro em Nápoles du-
rante alguns meses, antes de ser li-
bertado e autorizado a regressar a
casa. Em 1947, com o seu irmão Jo-
seph, entrou no seminário Herzogli-
ches Georgianum, em Munique. A
29 de junho de 1951, com cerca de
quarenta companheiros, os irmãos
foram ordenados sacerdotes na Cate-
dral de Freising pelo cardeal Mi-
chael von Faulhaber. Depois de ter
sido maestro de capela em Trauns-
tein durante trinta anos, de 1964 a
1994, foi diretor do coro dos Regens-
burger Domspatzen. Viajou pelo
mundo executando numerosos con-
certos e dirigiu muitas gravações pa-
ra Deutsche Grammophon, Ars Mu-
sici e outras importantes editoras
discográficas, com produções dedi-
cadas a Bach, Mozart, Mendelssohn
e outros compositores.

A 22 de agosto de 2008, agrade-
cendo ao presidente da câmara mu-
nicipal de Castel Gandolfo, que con-
cedera a Georg a cidadania honorá-
ria, Bento XVI falou sobre o irmão:
«Desde o início da minha vida o
meu irmão foi sempre não só um
companheiro, mas também um guia
fiável. Com a clareza e a determina-
ção das suas decisões, é um ponto
de orientação e referência. Mostrou-
me sempre o caminho a seguir, até
nas situações difíceis».

«O meu irmão e eu — disse Georg
Ratzinger, há 11 anos, numa entrevis-
ta — éramos acólitos, servíamos a
Missa. Ficou imediatamente claro,
primeiro para mim e depois para ele,
que a nossa vida teria sido ao servi-
ço da Igreja». E partilhou memórias
da sua infância: «Em Tittmoning,
Joseph recebeu a confirmação do
cardeal Michael von Faulhaber,
grande arcebispo de Munique. Ficou
impressionado com isto e disse que

também ele queria tornar-se cardeal.
Mas, poucos dias depois daquele en-
contro, observando o operário que
pintava as paredes da nossa casa,
disse também que quando fosse
grande queria ser pintor...».

Depois de ter recordado os anos
obscuros da guerra e a oposição ao
nazismo por parte do seu pai, co-
missário da polícia, Georg falou do
amor à música que os unia: «Na
nossa casa todos gostavam muito da
música. O nosso pai tinha uma cíta-
ra, que tocava frequentemente à noi-
te. Costumávamos cantar juntos. Pa-
ra nós era sempre uma festa! Naque-
la época, em Marktl am Inn havia
uma banda musical que me fascina-
va muito. Sempre pensei que a mú-
sica era uma das coisas mais belas
que Deus criou. Também o meu ir-
mão sempre gostou da música: tal-
vez eu o tenha contagiado».

Georg Ratzinger era um homem
franco e pouco acostumado com a
diplomacia. Por exemplo, nunca es-
condeu que não exultou com a elei-
ção do irmão, em abril de 2005:
«Devo admitir que não esperava —
disse ele — e fiquei um pouco desilu-
dido... Considerando os seus exigen-
tes compromissos, compreendi que a
nossa relação seria significativamente
limitada. De qualquer forma, por
detrás da decisão humana dos car-

deais está a vontade de Deus, e a is-
to devemos dizer sim».

Em 2011, entrevistado por uma re-
vista alemã, Georg Ratzinger disse:
«Se já não tivesse forças do ponto
de vista da condição física, o meu ir-
mão deveria ter a coragem de se de-
mitir». Ele foi um dos primeiros a
receber, com meses de antecedência,
a notícia da decisão histórica do
Pontífice de renunciar ao ministério
petrino, por razões ligadas à idade.
«A idade faz-se sentir, comentou
Georg após o anúncio, em fevereiro
de 2013. E o meu irmão deseja mais

tranquilidade na velhice». Apesar
dos problemas com as pernas e com
a vista, o irmão mais velho do Papa
emérito continuou a viajar de Re-
gensburg para Roma, permanecendo
no mosteiro Mater Ecclesiae durante
vários períodos e muitas vezes para
fazer companhia a Bento XVI.

Participou também, com alguns
trechos de entrevista, no documentá-
rio de 29 minutos realizado pelo jor-
nalista Tassilo Forchheimer para a
“Bayerischer Rundfunk”, emissora
pública local da Baviera, transmitido
em janeiro de 2020.

Trata-se de um itinerário de redescoberta do valor da
família e dos seus laços o que propõe o vídeo da Rede
mundial de oração do Papa para o mês de julho. No
breve filme — apresentado a 2 de julho — vemos pes-
soas ocupadas nas tarefas diárias, cada uma imersa nos
problemas e dificuldades que a vida lhes apresenta. A

mãe, ocupada no trabalho, coloca a família em segun-
do plano. O pai, a lutar contra as dificuldades e dívi-
das a pagar. As crianças levam uma espécie de vida pa-
ralela que não se relaciona com a dos pais, até quando
todos os membros da família se encontram e o vínculo
é renovado. Uma fotografia de grupo de pai, mãe, fi-
lho e filha torna-se assim a oportunidade e a “mola”
que desencadeia a necessidade de se reunir e deixar
fluir tudo o que se opõe à unidade.

A intenção do Pontífice para este mês de julho é de-
dicada ao tema “As nossas famílias”. “Oremos — convi-
da o Papa Francisco — a fim de que as famílias de hoje
possam ser acompanhadas com amor, respeito e conse-
lho, e em particular sejam protegidas pelos Estados”.
Na verdade, diz ele, a família “precisa de ser protegida.
Muitos são os perigos que enfrenta: o ritmo de vida, o
s t re s s . . . ”. Depois, a breve reflexão do Papa cita as difi-
culdades diárias da unidade familiar: “Por vezes os
pais esquecem-se de brincar com os seus filhos. A Igre-
ja deve encorajar as famílias e permanecer ao lado de-
las, ajudando-as a descobrir formas para superar todas
estas dificuldades”. Difundido como de costume atra-
vés do site www.thepopevideo.org o vídeo, traduzido
em nove línguas, foi realizado e produzido pela Rede
mundial de oração do Papa em colaboração com a
agência La Machi e o Dicastério para a comunicação.Uma imagem tirada do vídeo
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Mensagem à Catholic Press Association

Os meios de comunicação católicos
unidos contra racismo e injustiça

Publicamos a seguir o texto da
mensagem que o Santo Padre
Francisco enviou aos membros da
Associação de imprensa católica, por
ocasião da “Catholic Media
C o n f e re n c e ”, que teve lugar de 30 de
junho a 2 de julho, sobre o tema
“Together While Apart”.

Aos membros da Catholic Press
Asso ciation

Este ano, pela primeira vez na histó-
ria, a Associação de Imprensa Cató-
lica realizará a sua conferência anual
de modo virtual, devido à atual si-
tuação sanitária. Antes de tudo, per-
miti-me expressar a minha proximi-
dade àqueles que foram atingidos
pelo vírus e aos que, mesmo arris-
cando a própria vida, trabalharam e
continuam a esforçar-se para ajudar
os nossos irmãos e irmãs na hora da
necessidade.

O tema escolhido para a Confe-
rência deste ano, Together While
Ap a r t , expressa de forma eloquente o
sentido de união que, paradoxal-
mente, emergiu da experiência da
distância social imposta pela pande-
mia. Na Mensagem para o Dia
Mundial das Comunicações Sociais
do ano passado, refleti sobre o mo-
do como a comunicação nos permite
ser, como diz São Paulo, «membros
uns dos outros» (cf. Ef 4, 25), cha-
mados a viver em comunhão dentro
de uma rede de relações em expan-
são constante. Uma verdade que,
por causa da pandemia, todos nós
apreciamos mais plenamente. Com
efeito, a experiência destes últimos

meses demonstrou que a missão dos
meios de comunicação social é es-
sencial para manter as pessoas uni-
das, diminuindo as distâncias, ofere-
cendo as informações necessárias e
abrindo as mentes e os corações à
v e rd a d e .

Foi precisamente esta tomada de
consciência que levou à criação dos
primeiros jornais católicos nos vos-
sos países, para além do encoraja-
mento constante oferecido pelos Pas-
tores da Igreja. Isto é evidente no
caso da Catholic Miscellany, publica-
da em 1822 em Charleston pelo Bis-
po John England, seguida por mui-
tos jornais e publicações periódicas.
Tanto hoje, como naquela época, as
nossas comunidades precisam de jor-

nais, rádio, televisão e meios de co-
municação social para partilhar, co-
municar, informar e unir.

E pluribus unum, o ideal da unida-
de no meio da diversidade, que se
reflete no lema dos Estados Unidos,
deve inspirar também o serviço que
ofereceis ao bem comum. Esta ne-
cessidade é ainda mais urgente hoje
em dia, numa época caraterizada
por conflitos e polarizações, aos
quais nem sequer a comunidade ca-
tólica parece estar imune. Precisa-
mos de meios de comunicação capa-
zes de construir pontes, defender a
vida e derrubar muros, visíveis e in-
visíveis, que impedem um diálogo
sincero e uma verdadeira comunica-
ção entre as pessoas e as comunida-
des. Temos necessidade de meios de
comunicação que possam ajudar as
pessoas, especialmente os jovens, a
distinguir o bem do mal, a formular
juízos corretos, com base numa
apresentação clara e imparcial dos
acontecimentos, a compreender a
importância do compromisso a favor
da justiça, da harmonia social e do
respeito pela casa comum. Precisa-
mos de homens e mulheres de prin-
cípio, que protejam a comunicação
contra tudo o que poderia deturpá-
la ou desviá-la para outras finalida-
des.

Peço-vos, pois, que permaneçais
unidos e que sejais sinal de unidade
inclusive entre vós. Os meios de co-
municação podem ser grandes ou
pequenos, mas na Igreja não são es-
tas as categorias que contam. Na
Igreja fomos todos batizados no
mesmo Espírito e feitos membros de
um só corpo (cf. 1 Cor 12, 13). Como
acontece em cada corpo, muitas ve-
zes são os membros mais pequeni-
nos que acabam por ser necessários.
É assim com o corpo de Cristo. Ca-
da um de nós, onde quer que esteja,
é chamado a contribuir, através da
profissão da verdade no amor, para
o crescimento da Igreja, em vista da
plena maturidade em Cristo (cf. Ef
4, 15).

Sabemos que a comunicação não
é apenas uma questão de competên-
cia profissional. O verdadeiro comu-
nicador dedica-se inteiramente ao
bem-estar dos outros, a todos os ní-
veis, desde a vida de cada indivíduo
até à vida de toda a família humana.
Não podemos comunicar de modo

verdadeiro, se não estivermos pes-
soalmente envolvidos, se não atestar-
mos em primeira pessoa a verdade
da mensagem que transmitimos. Ca-
da comunicação tem a sua fonte úl-
tima na vida do Deus uno e trino,
que partilha connosco a riqueza da
sua vida divina e nos pede, por nos-
sa vez, que comuniquemos este te-
souro aos outros, unidos no serviço
à sua verdade.

Estimados amigos, invoco sobre
vós e sobre o trabalho da vossa Con-
ferência os dons da sabedoria, da
compreensão e do bom conselho do
Espírito Santo. Somente o olhar do
Espírito nos permite não fechar os
olhos diante daqueles que sofrem e
procurar o verdadeiro bem para to-
dos. Só com este olhar podemos tra-
balhar eficazmente para superar as
doenças do racismo, da injustiça e
da indiferença que deturpam o rosto
da nossa família comum. Através da
vossa dedicação e do vosso trabalho
diário, podeis ajudar os outros a
contemplar situações e pessoas com
os olhos do Espírito. Onde o nosso
mundo fala demasiadas vezes com
adjetivos e advérbios, possam os co-
municadores cristãos falar com no-
mes que reconheçam e promovam a
reivindicação silenciosa da verdade e
fomentem a dignidade humana. On-
de o mundo vê conflitos e divisões,
olhai para o sofrimento e para os
pobres a fim de dar voz às exigên-
cias dos nossos irmãos e irmãs ne-
cessitados de misericórdia e compre-
ensão.

Ontem, a Igreja celebrou a soleni-
dade dos Apóstolos Pedro e Paulo.
Que o espírito de comunhão com o
Bispo de Roma, que foi sempre um
sinal distintivo da imprensa católica
nos vossos países, possa manter to-
dos vós unidos na fé e resistentes a
modismos culturais fugazes, despro-
vidos do perfume da verdade evan-
gélica. Continuemos a rezar juntos
pela reconciliação e pela paz no
mundo. Asseguro-vos o meu apoio e
as minhas orações, tanto a vós como
às vossas famílias. E peço-vos, por
favor, que vos recordeis de mim nas
vossas orações.

Vaticano, 30 de junho de 2020.

FRANCISCO

Um site por semana

Associação santos Pedro e Paulo

FABIO BO L Z E T TA

«Recolher a herança dos ideais da
Guarda de Honra Palatina de Sua
Santidade» após a sua dissolução
em 1970. Por vontade de São Paulo
VI, no ano seguinte, nasceu a Asso-
ciação santos Pedro e Paulo, que
agora se aproxima do cinquentená-
rio. Os seus membros são voluntá-
rios que desejam «dar um testemu-
nho especial de vida cristã, aposto-
lado e fidelidade à Sé Apostólica»
através de «atividades culturais, ca-
ritativas e de serviço, principalmen-
te na Basílica Papal de São Pedro
no Vaticano e por ocasião das cele-
brações litúrgicas pontifícias», ofe-
recendo um serviço de acolhimento
e de vigilância aos fiéis.

O site da Associação, criado em
2013, recebe anualmente mais de
180.000 visitas de 15.000 utilizado-
res. Em primeiro lugar está a Itália,
com mais de metade, seguida pela
Rússia e Alemanha. As atividades
das três secções (Liturgia, Cultura
e Caridade), os conhecimentos his-
tóricos sobre a Guarda Palatina e
os números do periódico institucio-
nal “I n c o n t ro ” estão disponíveis no
site. Durante a pandemia, com a
publicação de meditações semanais
e propostas de exercícios espiri-
tuais, o portal web «representou
um dos principais canais de comu-
nicação com todos os membros da
Asso ciação».

http://pietro epaolo.org
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Publicado pelo pontifício Conselho para a promoção da nova evangelização

Novo «Diretório para a catequese»
Elaborado pelo pontifício Conselho para
a promoção da nova evangelização, o
novo «Diretório para a catequese» foi
apresentado em streaming na manhã
de 25 de junho, na sala de imprensa
da Santa Sé. A seguir, a intervenção
do arcebispo presidente.

RINO FISICHELLA

A publicação de um Diretório para a
Catequese representa um aconteci-
mento feliz para a vida da Igreja.
Com efeito, pode constituir um de-
safio positivo para todos os que se
dedicam ao grande empenho da ca-
tequese, uma vez que permite expe-
rimentar a dinâmica do movimento
catequético que sempre teve uma
presença significativa na vida da co-
munidade cristã. O Diretório para a
Catequese é um documento da Santa
Sé oferecido a toda a Igreja. Neces-
sitou de muito tempo e trabalho, e
chega até nós como conclusão de
uma vasta consulta internacional.
Hoje é apresentada a edição oficial
em língua italiana. No entanto, já
estão prontas as traduções em espa-
nhol (edição para a América Latina
e para a Espanha), português (edi-
ção para o Brasil e para Portugal),
inglês (edição para os E UA e para o
Reino Unido), francês e polaco. Di-
rige-se em primeiro lugar aos Bis-
pos, primeiros catequistas entre o
Povo de Deus, na medida em que
são os primeiros responsáveis pela
transmissão da fé (cf. n. 114). Junta-
mente com eles são envolvidas as
Conferências episcopais, com as res-
petivas Comissões para a catequese,
para partilhar e elaborar um desejá-
vel projeto nacional que apoie o ca-
minho de cada diocese (cf. n. 413).
No entanto, os mais diretamente en-
volvidos no uso do Diretório são os
sacerdotes, os diáconos, as pessoas
consagradas e os milhões de cate-
quistas que, todos os dias, desempe-
nham o seu ministério com gratuida-
de, esforço e esperança nas diferen-

tes comunidades. A dedicação com
que trabalham, sobretudo num mo-
mento de transição cultural como es-
te, é sinal tangível de quanto o en-
contro com o Senhor pode transfor-
mar um catequista num genuíno
evangelizador. Desde o Concílio Va-
ticano II, este que apresentamos hoje
é o terceiro Diretório. O primeiro de
1971, Diretório catequético geral, e o se-
gundo de 1997, Diretório geral da ca-
tequese, marcaram estes últimos cin-
quenta anos de história da cateque-
se. Estes textos desempenharam um
papel primordial. Constituíram uma
ajuda importante para levar o cami-
nho catequético a dar um passo de-
cisivo, sobretudo através da renova-
ção da metodologia e da instância
pedagógica. O processo de incultu-
ração que caracteriza de modo parti-
cular a catequese e que, sobretudo
nos nossos dias, obriga a dedicar
uma atenção bastante particular exi-
giu a composição de um novo Dire-
tório. A Igreja está diante de um
grande desafio que se concentra na
nova cultura com a qual se vai en-

contrando, a cultura digital. Centrar
a atenção num fenómeno que se im-
põe como global obriga todos os
responsáveid da formação a evitar
subterfúgios. Diversamente do pas-
sado, quando a cultura estava limita-
da ao contexto geográfico, a cultura
digital tem um valor que sente os
efeitos da globalização em curso e
determina o seu desenvolvimento.
Os instrumentos criados nesta déca-
da são a manifestação de uma trans-
formação radical sobretudo na for-
mação da identidade pessoal e nas
relações interpessoais. A velocidade
com que se modifica a linguagem, e
com ela também as relações compor-
tamentais, deixa vislumbrar um novo
modelo de comunicação e de forma-
ção que toca inevitavelmente tam-
bém a Igreja no complexo mundo
da educação. A presença das várias
expressões eclesiais no vasto mundo
da internet constitui certamente um
facto positivo, mas a cultura digital
vai muito além disso. Ela toca a raiz
da questão antropológica decisiva
em qualquer contexto formativo, co-
mo o da verdade e da liberdade. O
próprio facto de levantar esta pro-
blemática impõe que se verifique a
adequação da proposta formativa,
venha donde vier. Ela torna-se, no
entanto, um confronto imprescindí-
vel para a Igreja, em virtude da sua
“comp etência” sobre o homem e a
sua pretensão de verdade. Talvez es-
ta premissa fosse suficiente para de-
monstrar a necessidade de um novo
Diretório para a catequese. Na épo-
ca digital, vinte anos são compará-
veis, sem exagero, a pelo menos
meio século. Daqui resultou a exi-
gência de redigir um Diretório que
tivesse em conta, com grande realis-
mo, a novidade que se apresenta, na
tentativa de propor uma leitura des-
sa mesma novidade que envolvesse a
catequese. É por este motivo que o
Diretório apresenta não apenas as
problemáticas inerentes à cultura di-
gital, mas sugere também os percur-
sos a realizar para que a catequese se
torne uma proposta que encontra o
interlocutor que seja capaz de a
compreender e de ver como se ade-
qua ao seu mundo. No entanto,
existe uma razão mais de ordem teo-
lógica e eclesial que convenceu a re-
digir este Diretório. O convite a vi-

ver cada vez mais a dimensão sino-
dal não pode deixar esquecer os úl-
timos Sínodos que a Igreja viveu.
Em 2005 o Sínodo sobre a Eucaris-
tia, fonte e ápice da vida e da missão
da Igreja; em 2008, A Palavra de
Deus na vida e na missão da Igreja;
em 2015, A vocação e a missão da fa-
mília na Igreja e no mundo contempo-
râneo; em 2018, Os jovens, a fé e o
discernimento vocacional. Como se po-
de observar, em todas estas assem-
bleias, repetem-se algumas constan-
tes que tocam de perto o tema da
evangelização e da catequese, o que
se pode verificar pelos documentos
que se lhes seguiram. De modo mais
particular é forçoso referir-nos a dois
acontecimentos que, de forma com-
plementar, marcam a história desta
última década no que se refere à ca-
tequese: o Sínodo sobre a Nova
evangelização e a transmissão da fé,
em 2012, com a consequente Exorta-
ção apostólica do Papa Francisco
Evangelii gaudium, e o vigésimo
quinto aniversário da publicação do
Catecismo da Igreja Católica, ambos
diretamente da competência do Pon-
tifício Conselho para a Promoção da
Nova Evangelização. A evangeliza-
ção ocupa o primeiro lugar na vida
da Igreja e no magistério quotidiano
do Papa Francisco. Não poderia ser
de outro modo. A evangelização é a
tarefa que o Senhor Ressuscitado
confiou à sua Igreja para ser no
mundo de cada tempo o anúncio
fiel do seu Evangelho. Prescindir
deste pressuposto equivaleria a
transformar a comunidade cristã nu-
ma das muitas associações beneméri-
tas, orgulhosa dos seus dois mil anos
de história, mas não a Igreja de
Cristo. A perspetiva do Papa Fran-
cisco, nomeadamente, está em forte
continuidade com os ensinamentos
de São Paulo VI na Evangelii nun-
tiandi, de 1975. Os dois mais não fa-
zem do que referir-se à riqueza que
brotou do Vaticano II que, no que se
refere à catequese, encontrou na Ca-
techesi tradendae (1979) de São João
Paulo II o seu ponto central. Portan-
to, a catequese deve estar intima-
mente unida à obra de evangelização
e não pode prescindir dela. Precisa
de assumir em si as características
próprias da evangelização, sem cair
na tentação de se substituir a ela ou
de querer impor à evangelização os
seus pressupostos pedagógicos. Nes-
ta relação, o primado pertence à
evangelização e não à catequese. Is-
to permite compreender por que ra-
zão, à luz da Evangelii gaudium, este
Diretório se qualifica por sustentar
uma “catequese querigmática”. O
coração da catequese é o anúncio da
pessoa de Jesus Cristo, que ultrapas-
sa os limites de espaço e de tempo
para se apresentar a cada geração
como a novidade oferecida para al-
cançar o sentido da vida. Nesta
perspetiva, é indicada uma nota fun-
damental de que a catequese deve
apropriar-se: a misericórdia. O que-
rigma é anúncio da misericórdia do
Pai que vai ao encontro do pecador,
já não considerado um excluído,
mas convidado privilegiado para o

Sob a proteção
de São Turíbio de Mogrovejo

O Papa Francisco aprovou o novo Diretório para a Catequese a 23 de
março passado, memória litúrgica de São Turíbio de Mogrovejo (1538-
1606). Uma coincidência realçada pela Apresentação publicada no
início do documento, na qual se explica que Turíbio é um santo,
talvez pouco conhecido mas contudo protagonista de um forte
impulso dado à evangelização e à catequese. «Seguindo os passos de
Santo Ambrósio, este leigo e distinto jurista nascido em Maiorca, filho
de uma família nobre (...) foi consagrado bispo e enviado pelo Papa
Gregório XIII a Lima no Peru. Concebeu o seu ministério episcopal
como evangelizador e catequista. Fazendo eco a Tertuliano, ele
adorava repetir: «Cristo é verdade, não hábito». Reafirmou-o
especialmente em relação aos conquistadores que oprimiam os índios
em nome da superioridade cultural e aos padres que não tiveram a
coragem de defender o destino dos mais pobres». Turíbio foi um
missionário incansável: «Viajou pelos territórios da sua Igreja,
procurando acima de tudo os povos indígenas para lhes proclamar a
Palavra de Deus numa linguagem simples e facilmente acessível. Nos
vinte e cinco anos do seu episcopado organizou Sínodos diocesanos e
provinciais, tornou-se catequista produzindo em espanhol, em quechua
e em aymara, os primeiros catecismos para os nativos da América do
Sul (...) É portanto sob a proteção deste grande catequista que se
coloca também o novo Diretório para a Catequese». CO N T I N UA NA PÁGINA 5
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banquete da salvação que consiste
no perdão dos pecados. Se quiser-
mos, é neste contexto que ganha for-
ça a experiência do catecumenato
como experiência do perdão ofereci-
do e da consequente vida nova de
comunhão com Deus. No entanto, a
centralidade do querigma deve ser
recebida em sentido qualitativo e
não temporal. Efetivamente, requer
que esteja presente em todas as fases
da catequese e de todas as cateque-
ses. É o “primeiro anúncio” que é
feito sempre, porque Cristo é o úni-
co necessário. A fé não é algo óbvio
que se recupera nos momentos de
necessidade, mas é um ato de liber-
dade que compromete toda a vida.
Portanto, o Diretório assume a cen-
tralidade do querigma que se expri-
me em sentido trinitário como com-
promisso de toda a Igreja. A cate-
quese, tal como é expressa pelo Di-
retório, caracteriza-se por esta di-
mensão e pelas implicações que con-
fere à vida das pessoas. Neste hori-
zonte, toda a catequese adquire um
valor peculiar que se exprime no
aprofundamento constante da men-
sagem evangélica. Por fim, a cate-
quese tem a finalidade de fazer al-
cançar o conhecimento do amor cris-
tão que leva aqueles que o acolhe-
ram a tornarem-se discípulos evange-
lizadores. O Diretório desdobra-se
abordando várias temáticas que re-
meter para o objetivo de fundo.
Uma primeira dimensão é a mista-
gogia que é apresentada através de
dois elementos complementares en-
tre si: antes de mais, uma renovada
valorização dos sinais litúrgicos da
iniciação cristã; depois, o amadureci-
mento progressivo do processo for-
mativo em que é envolvida toda a
comunidade. A mistagogia é um ca-
minho privilegiado a seguir, mas não
é facultativo no percurso catequéti-
co, permanece como um momento
obrigatório, pois insere cada vez
mais no mistério acreditado e cele-

brado. É a consciência do primado
do mistério que leva a catequese a
não isolar o querigma do seu con-
texto natural. O próprio anúncio da
fé é sempre anúncio do mistério do
amor de Deus que se faz homem pe-
la nossa salvação. A resposta não
pode evitar o facto de acolher em si
o mistério de Cristo que permite ilu-
minar o mistério da própria expe-
riência pessoal (cf. GS 22). Uma ca-
racterística ulterior de novidade do
Diretório é a ligação entre evangeli-
zação e catecumenato nas suas várias
aceções (cf. n. 62). É urgente levar a

cabo a “conversão pastoral” para li-
bertar a catequese de algumas arma-
dilhas que impedem a sua eficácia.
A primeira pode ser identificada no
esquema escolar, segundo o qual a
catequese de iniciação cristã é vivida
no paradigma da escola. A catequis-
ta substitui a professora, a sala da
escola dá lugar à sala de catequese,
o calendário escolar é idêntico ao da
catequese… A segunda é a mentali-
dade que considera que a catequese
é feita em vista da receção de um sa-
cramento. É óbvio que, quando a
iniciação termina, se cria um vazio
para a catequese. Uma terceira é a
instrumentalização do sacramento
por parte da pastoral, pelo que os
tempos do sacramento da Confirma-
ção são estabelecidos pela estratégia
pastoral de não perder o pequeno
rebanho de jovens que ficou na pa-
róquia e não pelo significado que o
sacramento possui em si mesmo na
economia da vida cristã. O Papa
Francisco escreveu que «anunciar
Cristo significa mostrar que crer
n’Ele e segui-Lo não é algo apenas
verdadeiro e justo, mas também be-
lo, capaz de preencher a vida de um
novo esplendor e de uma alegria
profunda, mesmo no meio das pro-
vações. Nesta perspetiva, todas as
expressões de verdadeira beleza po-
dem ser reconhecidas como uma ve-
reda que ajuda a encontrar-se com o
Senhor Jesus … Torna-se necessário
que a formação na via pulchritudinis
esteja inserida na transmissão da fé»
(EG 167). Uma nota de particular va-
lor inovador para a catequese pode
ser expressa pela via da beleza so-
bretudo para permitir conhecer o
grande património de arte, literatura
e música que cada Igreja local pos-
sui. Neste sentido, compreende-se
por que razão o Diretório colocou a
via da beleza como uma das “fontes”
da catequese (cf. nn. 106-109). Uma

última dimensão oferecida pelo Di-
retório consiste no facto de ajudar a
inserir-se progressivamente no misté-
rio da fé. Esta conotação não pode
ser delegada apenas a uma dimensão
da fé ou da catequese. A teologia
explora o mistério revelado com os
instrumentos da razão. A liturgia ce-
lebra e evoca o mistério com a vida
sacramental. A caridade reconhece o
mistério do irmão que estende a
mão. Na mesma linha, a catequese
leva progressivamente a acolher e vi-
ver globalmente o mistério na exis-
tência quotidiana. O Diretório assu-
me esta visão, quando pede que se
exprima uma catequese que saiba
encarregar-se de manter unido o
mistério, embora articulando-o nas
diversas fases de expressão. O misté-
rio, quando é captado na sua reali-
dade profunda, exige o silêncio.
Uma verdadeira catequese nunca te-
rá a tentação de dizer tudo sobre o
mistério de Deus. Pelo contrário, de-
verá introduzir à vida da contempla-
ção do mistério, fazendo do silêncio
a sua conquista. Portanto, o Diretó-
rio apresenta a catequese querigmáti-
ca não como uma teoria abstrata,
mas como um instrumento com forte
valor existencial. Esta catequese tem
o seu ponto de força no encontro
que permite que se experimente a
presença de Deus na vida de cada
um. Um Deus próximo que ama e
que segue as vicissitudes da nossa
história porque a encarnação do Fi-
lho o compromete diretamente. A
catequese deve envolver cada pessoa,
catequista e catequizando, no facto
de experimentar esta presença e de
se sentir envolvido na obra da mise-
ricórdia. Por fim, uma catequese
deste tipo permite descobrir que a fé
é realmente o encontro com uma
pessoa, ainda antes de ser uma pro-
posta moral, e que o cristianismo
não é uma religião do passado, mas
um acontecimento do presente. Uma
experiência como esta favorece a
compreensão da liberdade pessoal,
porque é fruto da descoberta de
uma verdade que nos torna livres
(cf. Jo 8,31). A catequese que dá o
primado ao querigma está nos antí-
podas de qualquer imposição, nem
que fosse a de uma evidência sem
qualquer possibilidade de fuga. Com
efeito, a escolha de fé, ainda antes
de considerar os conteúdos aos quais
aderir com o assentimento de cada
um, é um ato de liberdade, na medi-
da em que se descobre que se é ama-
do. Neste âmbito, é bom que se
considere com atenção o que propõe
o Diretório acerca da importância
do ato de fé na sua dupla articula-
ção (cf. n. 18). Durante demasiado
tempo a catequese centrou os seus
esforços em dar a conhecer os con-
teúdos da fé e na pedagogia com a
qual os devia transmitir, descurando
infelizmente o momento mais deter-
minante que é o ato de cada um es-
colher a fé e dar o seu assentimento.
Fazemos votos de que este novo Di-
retório para a Catequese possa servir
verdadeiramente de ajuda e de apoio
à renovação da catequese no proces-
so único de evangelização que, des-
de há dois mil anos, a Igreja não se
cansa de realizar, para que o mundo
possa encontrar Jesus de Nazaré, o
Filho de Deus feito homem para a
nossa salvação.

CO N T I N UA Ç Ã O DA PÁGINA 4

Novo «Diretório para a catequese»

Francisco enviou a Gaza
2.500 testes de coronavírus

O Papa Francisco doou 2.500 testesde Covid-19 ao ministério da saúde
de Gaza através da Congregação para as Igrejas Orientais. Os kits fo-
ram entregues recentemente pela Cáritas de Jerusalém e pelo padre
Gabriel Romanelli, pároco da Sagrada Família em Gaza. A doação faz
parte das iniciativas promovidas pelo Fundo de Emergência, desejado
pelo Papa Francisco para ajudar os países mais atingidos pela propa-
gação do coronavírus. Segundo o padre Romanelli «os kits enviados
pelo Papa ajudarão a fazer diagnósticos mais exatos e, assim que os re-
cebemos, levamo-los ao laboratório do Ministério da Saúde. Em toda
a Faixa de Gaza existe, de facto, apenas uma máquina que pode fazer
as análises».

Gravura que representa São Tutíbio de Mogrovejo em missão
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Traduzidas em italiano as «Reflexiones espirituales sobre la vida apostólica” escritas por Jorge Mario Bergoglio em 1987

Experiência interior e projeto de vida
“Cambiamo!” [Mudemos] acaba de
ser publicado em Itália. O livro reco-
lhe escritos dos anos oitenta de Jorge
Mario Bergoglio. Publicamos excertos
tirados da segunda parte, intitulada
“Uomini di desideri” [Homens de de-
sejos] e da sexta, dedicada ao tema
«I Gesuiti” [Os Jesuítas].

Q uando, nas Constituições da
Companhia, Santo Inácio
fala das residências e se de-

dica a descrever «de que maneira
se pode ajudar as almas nestes lu-
gares», indica os desejos: «Do mes-
mo modo, ajuda-se o próximo com
os desejos apresentados a Deus nos-

diante de Deus nosso Senhor. De
facto, os desejos, bem como as as-
pirações pelo que não temos, são
pressentimentos do que teremos.
Os nossos desejos podem ser ilu-
sões, mas também revelações. Re-
velações sobre o que Deus quer
que lhe peçamos, porque Ele já no-
lo concedeu. Então o conteúdo dos
nossos desejos transforma-se em
símbolos. Os nossos desejos forjam
símbolos, porque os símbolos, tal
como os desejos, escondem realida-
des e, ao mesmo tempo, prome-
tem-nas.

Algumas obras apostólicas têm a
característica de nos fazer sentir de

bemos os limites da nossa ação,
tentássemos ir um pouco mais lon-
ge, até onde não fomos capazes de
ir, com a boa vontade dos nossos
desejos. Santo Inácio explica esta
possibilidade aos alunos de Coim-
bra, mas aplicando-a ao caso dos
limites que a vida dos estudos im-
põe ao apostolado: «A quarta for-
ma de ajudar o nosso próximo, e
cujo campo é imenso, consiste em
santos desejos e oração. E embora
o estudo não vos deixe tempo para
fazer longas orações, pode-se com-
pensar com os desejos».

Mas os bons desejos não são
apenas uma forma para nos impul-
sionar além dos nossos limites, on-
de “não somos capazes”: podem
também preceder o nosso esforço
e, neste sentido, constituir uma das
bases: «depois, será tarefa do reitor
apoiar todo o colégio com as ora-
ções e os santos desejos [...]».

Desejar e, para isso, saber o que
se deve desejar, constitui o ponto
de partida da nossa colaboração
com o reino de Deus. Deste modo,
o desejo está na origem da nossa
oração, da nossa ajuda ao próximo
e da nossa própria vida como jesuí-
tas. A nossa oração, em relação à
qual o nosso Padre insiste sobre o
facto de ir pedir o que quero, e reco-
menda algumas mudanças «quan-
do a pessoa que se exercita ainda
não encontra o que deseja» (EE 89);
das nossas atividades apostólicas, so-
bre as quais a primeira forma de
nos manifestarmos consiste, como
dissemos, na oração e nos santos
desejos ou, segundo uma sintética
fórmula inaciana, «em orações de-
sejosas»; por fim, o desejo afunda
as raízes na própria origem da nos-
sa vida de jesuítas: é bom recordar
aquela pergunta que Inácio intro-
duz no Exame para que o candida-
to possa questionar-se sobre a sua
decisão de se vestir com a mesma
veste e uniforme de Cristo, isto é
sofrer insultos, falsos testemunhos,
afrontas, ser considerado insensato:
«Portanto, é preciso perguntar a
cada um se sente desejos semelhantes
tão saudáveis e fecundos para a
perfeição da sua alma». Pode-se
dizer que a nossa vocação para a
Companhia nasceu no exato mo-
mento em que esse desejo surgiu
no nosso coração. Assim é, e Santo
Inácio retoma e prossegue sem tré-
gua o que acabara de dizer:
«Quem, por causa da nossa fraque-
za humana e da própria miséria,
não possui tais desejos inflamados
em nosso Senhor, deve ser interro-
gado se de alguma forma deseja pos-
suí-los». E chegámos ao «grande
desejo».

O desejo parece, por conseguin-
te, estar definitivamente enraizado
na origem mais íntima do nosso ser
e agir. Se compreendermos o dese-
jo de «totalidade rumo ao fim»
que caracteriza Santo Inácio — e
uma versão dele é a sua devoção
ao magis — isto não surpreende. O
rumo dos nossos desejos exprime a
orientação profunda do nosso ser.
Quem conseguir penetrar na inti-
midade dos desejos de um homem
será capaz de descortinar o que es-
se homem quer e é na vida, ou se-
ja, a chave secreta do seu destino.
O desejo humano, especialmente o
mais íntimo e profundo, detém a
chave secreta de toda a existência.
E nele reside o tesouro do coração.
Portanto, em última análise, Inácio
visa transformar até «os nossos de-
sejos mais íntimos», pois, na medi-
da em que aspirar apenas ao que é
de Deus, então o homem, com cer-
teza, será também de Deus. Só en-
tão será possível experimentar que
o amor que nos move e nos induz
à escolha vem do alto, do amor de
Deus (cf. EE 184). Pela mesma ra-
zão, Santo Inácio, para transformar
um homem num autêntico jesuíta,
num companheiro de Jesus, não se
contenta com a promessa de que
ele aceitará as humilhações, quan-
do se verificarem, que o assimilam
a Jesus, mas pretende que ele as
deseje, ou pelo menos que «deseje
desejá-las», como medida preventi-
va para o colocar no ponto inicial
desse movimento profundo do co-
ração que só conhece um rumo e
sobre o qual não é possível hesitar.

Embora seja verdade que o dese-
jo caracteriza e marca a intimidade
do homem, esta não é a única ra-
zão pela qual Santo Inácio o colo-
ca no próprio fundamento e ori-
gem da nossa vida. Fá-lo porque é
o próprio Deus que concede dese-
jos originais e fecundos: «Da sua
divina majestade, da qual procede
o que deseja». Isto significa que o
mesmo desejo que nos caracteriza
como homens já contém o sinal in-
delével do amor divino e o seu
chamamento. Quem é capaz de de-
sejar a humilhação para se asseme-
lhar a Jesus, assim como quem é
capaz de desejar qualquer bem ao
seu próximo, foi tocado pelo Se-
nhor, porque foi o próprio Senhor
que lhe concedeu esse desejo. Eis o
que Santo Inácio diz à Irmã Teresa
Rejadell no seu típico estilo direto
«Se a senhora refletir, compreende-
rá bem que esse desejo de servir
Cristo nosso Senhor não provém
de si, mas é concedido pelo Se-
nhor». Dizendo então: “O Senhor
concede-me um desejo crescente de
o servir”, a senhora louva-o, por-

que proclama o seu dom, glorifi-
cando-se nele, não em si mesma,
porque não atribui essa graça a si
mesma».

* * *
Santo Inácio é um homem que,

entrando em contacto com o divi-
no, reescreve a própria vida e a dos
seus companheiros de acordo com
normas que ele acreditava ser a
vontade de Deus. Nos trinta e cin-
co anos seguintes à sua conversão
há uma coerência interna que foi
sempre mantida: é a coerência do
seu projeto. O seu projeto não é um
planeamento de funções, não é
uma variedade de possibilidades.
O seu projeto consiste em tornar
explícito e concreto o que viveu
através da sua experiência interior.

Por esta razão, é significativo ler,
nas Constituições e nas cartas que
escreve, a referência contínua a
«tempos, lugares e pessoas». Isto
significa, por um lado, que a sua
visão interior é clara, tem caracte-
rísticas definidas e atingiu a densi-
dade de uma configuração capaz
de ser explícita. E, por outro lado,
significa que essa visão interior não
se imporá às circunstâncias históri-
cas, procurando reordenar a histó-
ria com base nas suas coordenadas.
Se assim fosse, ter-se-ia cristalizado
num “situacionismo” re d u c i o n i s t a ,
reconduzindo tudo às formas da-
quela situação. A visão interior de
Santo Inácio não se impõe à histó-
ria; dialoga com a história dos ho-
mens, que é a história da graça e
do pecado; procura resgatar a von-
tade de Deus da ambiguidade da
vida: para Inácio, realizar a vonta-
de de Deus consiste em procurar a
maior glória daquele Deus que se
fez homem e está inserido na histó-
ria da humanidade.

A história de Santo Inácio e dos
jesuítas é uma história trágica, no
sentido etimológico da palavra. To-
dos o sabem: jesuíta no dicionário
é sinónimo de hipócrita. Houve
problemas, e graves; houve êxitos,
e notáveis; houve perseguições e

fracassos. E tem havido lendas que
têm criado em torno de Santo Iná-
cio e da Companhia de Jesus uma
fama cheia de todas as nuances
imagináveis. Entrar na história da
Companhia levar-nos-ia a reflexões
que transcendem o contexto destas
páginas. Por conseguinte, preferi
concentrar-me fundamentalmente
no diálogo que Santo Inácio e a pri-
mitiva Companhia tiveram com a
cultura e os problemas do seu tempo:
estas são as suas origens e, além
disso, é um diálogo exemplar, tipo-
lógico, para tempos sucessivos.

O Papa Paulo VI, dirigindo-se
aos jesuítas em 1974, num dos mais
bonitos discursos que um Pontífice
dirigiu à Companhia, disse: «O
pensamento dirige-se àquele com-
plexo século XVI, em que foram
lançados os fundamentos da civili-
zação e da cultura moderna, e a
Igreja, ameaçada pela divisão, ini-
ciou uma nova era de renovação
religiosa e social, baseada na ora-
ção e no amor a Deus e aos ir-
mãos, ou seja, na busca da mais
genuína santidade. Foi um momen-
to fascinado por um novo conceito
do homem e do mundo, que mui-
tas vezes — mesmo que não fosse o
humanismo mais genuíno — estava
prestes a relegar Deus para fora do
horizonte da vida e da história; era
um mundo que estava a assumir
novas dimensões a partir das recen-
tes descobertas geográficas; e, por-
tanto, em muitos aspetos — convul-
sões, reflexões, análises, reconstru-
ções, impulsos, aspirações, etc. —
um pouco parecido com o nosso».
No quadro dessa rica época, a
Igreja enfrentou o fenómeno da
Reforma. Muitas vezes Santo Iná-
cio foi chamado o bastião da Con-
trarreforma. Nisto há algo de ver-
dadeiro, mas a afirmação não é tão
pacífica como poderia parecer à
primeira vista. Por outro lado, esse
fenómeno cultural e religioso (a
Reforma) encorajou a fidelidade
do serviço de Santo Inácio e levou-
o a lutar pela unidade católica.

O jesuíta olha sempre para o horizonte

Rubens, «Milagre de Santo Inácio», (Kunsthistoriches Museum, Vienna 1618-19)

so Senhor». Esta referência ao va-
lor do desejo não é casual no cos-
tume espiritual de Santo Inácio.
Na nossa espiritualidade, o desejo
tem um lugar específico, e algumas
reflexões sobre este ponto podem
ajudar o progresso interior no con-
texto das nossas preocupações
apostólicas. Santo Inácio diz que
se pode ajudar o próximo desejando

uma forma particular a insondável
vastidão e profundidade na qual o
plano de Deus nos coloca, e a in-
suficiência de todas as nossas
orientações e esforços para estar-
mos à altura disto. A possibilidade
de desejar surge precisamente onde
sentimos que não somos capazes e
que estamos nos limites das nossas
forças. É como se, enquanto perce-

Um instrumento que, à luz da
formação inaciana de Jorge Mário
Bergoglio, ajuda a compreender mais
profundamente todo o pontificado
de Francisco e a esclarecer o forte
apelo à mudança interior e ao estilo
de vida por ele lançado nesta época
da pandemia de Covid-19. É o livro
Cambiamo! (Milão, Solferino, 2020,
352 páginas), no qual pela primeira
vez foi traduzido integralmente em
italiano o volume publicado em 1987
com o título Reflexiones espirituales
sobre la vida apostólica. Como explica
o jesuíta Antonio Spadaro no
extenso prefácio que abre esta nova
edição, o volume contém artigos
escritos por Bergoglio durante a sua
atividade como reitor do Colégio
Máximo e das suas Faculdades de
filosofia e de teologia entre 1980 e
1986, ano em que foi enviado para a
Alemanha a fim de prosseguir os
estudos teológicos, após os quais
iniciou o serviço como confessor em
Córdoba. Foi, escreve o diretor de
«La Civiltà cattolica», um período
«de provação e purificação» e estes
escritos são «expressão de um tempo
de passagem» em que Bergoglio
«amadureceu capacidades de
discernimento e escolha. Seguindo o
ritmo das páginas, entra-se no olhar
do Pontífice e compreende-se melhor
a sua forma de julgar e agir».
O volume inicia com meditações
sobre a primeira semana dos
Exercícios espirituais e,
principalmente, com algumas
considerações sobre a importância de
«abrir-se a um desejo de Deus que
alarga o coração». Porque «é preciso

buscar a Deus para o encontrar, e
encontrá-lo para o procurar ainda e
sempre. Só esta inquietação dá paz
ao coração de um jesuíta».
Reflexiones, explica Spadaro, «é um
convite a procurar, a caminhar, a
viver uma inquietação que nos
liberta — como escreve Santo Inácio
— das “redes e correntes” da
hipocrisia e do pecado. A conversão
não é uma questão de “b oa
educação” nem de “bons modos”: o
amor, diz Bergoglio, não é cortesia, a
paz não é tranquilidade. A conversão
é a árdua tarefa de descobrir o
tesouro da nossa vida». Num
caminho em que o companheiro fiel
é a misericórdia.
O diretor da revista dos jesuítas
italianos salienta que a leitura destas
páginas é a chave para compreender
o que significou para o Pontífice ser
membro da Companhia de Jesus: a
sua visão de discípulo de Inácio «em
síntese extrema, é a de um homem
“esvaziado” de si mesmo, que coloca
Cristo e a sua missão no centro;
animado por grandes desejos, por
inquietudes generativas e por um
pensamento aberto e incompleto,
olha sempre para o horizonte, para o
Deus que é sempre maior do que a
nossa capacidade de o pensar e
imaginar».
Confrontando-se com o santo de
Loyola, Bergoglio faz sua a
importância fundamental de um
projeto de vida coerente. O projeto,
explica Spadaro relendo as
Reflexiones, deve «tornar explícito e
concreto» o que se vive na
«experiência interior», é «uma
experiência espiritual vivida, que
gradualmente ganha forma e se
traduz em termos concretos, em
ação», «dialoga com a realidade»,
«insere-se na história dos homens».
E prossegue: «o Papa, avança com
base numa experiência espiritual e
numa oração que partilha no diálogo
e na consulta. Ele vive a mesma
experiência de Inácio, que ilumina o
modo de proceder de Bergoglio
como Pontífice». E esta forma de
proceder «chama-se
“discernimento”».
De facto — lê-se no Prefácio — «as
ações e as decisões devem estar
profundamente enraizadas e ser
acompanhadas de uma leitura atenta,
meditativa e orante dos sinais dos
tempos». Para Bergoglio, o mundo
está sempre em movimento: a
perspetiva ordinária, com os seus
metros de julgamento para classificar
o que é importante e o que não é,
não funciona. A vida do espírito tem
outros critérios».
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Anunciou o secretário para as Relações com os Estados

Próxima adesão da Santa Sé à emenda Kigali ao Protocolo
de Montreal para combater o buraco do ozono

Publicamos a intervenção pronunciada
pelo secretário para as Relações com os
Estados, durante a apresentação do
documento “In cammino per la cura
della casa comune — A cinque anni
dalla Laudato si’” (A caminho para o
cuidado da casa comum — Cinco anos
após a Laudato si’), elaborado pela
Mesa interdicasterial da Santa Sé so-
bre a ecologia integral e apresentado na
Sala de imprensa da Santa Sé a 18 de
junho passado.

PAU L RICHARD GALLAGHER

Para mim é um prazer estar aqui
convosco, para a apresentação do
texto “In cammino per la cura della
casa comune — A cinque anni dalla
Laudato si’”, elaborado pela Mesa
interdicasterial da Santa Sé sobre a
ecologia integral, que iniciou este
trabalho em 2018, quando recebeu a
aprovação do Santo Padre, a quem
tive o privilégio de entregar a pri-
meira publicação ontem à tarde.

Talvez seja interessante voltar bre-
vemente à génese deste texto, cujo
principal objetivo, é bom sublinhar,
não consiste em duplicar a Laudato
si’, através de reflexões de valor ético
bem desenvolvidas na própria encí-
clica. Os objetivos do texto são, com
efeito, diferentes e múltiplos: relan-
çar a riqueza do conteúdo de uma
encíclica que, embora há pouco te-
nha completado cinco anos, conti-
nua a ser muito atual, como é ainda
mais salientado pela situação mun-
dial causada pela pandemia da Co-
vid-19; oferecer uma orientação sobre
a leitura da encíclica, promovendo
elementos operacionais que decor-
rem das reflexões nela contidas e mi-
nimizando os riscos de desentendi-
mentos; e encorajar a colaboração
entre os Dicastérios da Cúria Roma-

na e as instituições católicas envolvi-
das na divulgação e implementação
da Laudato si’, valorizando as nume-
rosas sinergias.

Com efeito, o livro que vos é
apresentado é fruto do trabalho co-
legial de numerosas entidades que
trabalham no seio da Santa Sé e da
Igreja católica, às quais apresenta-
mos os nossos agradecimentos. A
Mesa interdicasterial da Santa Sé so-
bre a ecologia integral contou com a
colaboração de muitas realidades,
além das representadas nesta confe-
rência de imprensa. Por exemplo,
posso citar a Congregação para a
doutrina da fé, o Dicastério para os
leigos, a família e a vida, o Dicasté-
rio para a comunicação, os pontifí-
cios Conselhos para a promoção da
unidade dos cristãos, para o diálogo
inter-religioso, para a cultura e para
a promoção da nova evangelização,
as pontifícias Academias das ciências
e das ciências sociais, o Sínodo dos
bispos, numerosas Conferências
episcopais, frequentemente represen-
tadas pelas suas Reuniões interna-
cionais, tais como o Secam para a
África, a Fabc para a Ásia, a Fcbco
para a Oceânia, o Celam para a
América Latina, a Ccee e a Comece
para a Europa, as Uniões internacio-
nais de superiores e superioras-ge-
rais, e algumas redes de organiza-
ções não-governamentais, como a
Cidse. Além da colaboração das ins-
tituições acima mencionadas, partici-
param também as Nunciaturas apos-
tólicas, às quais foram solicitadas in-
dicações sobre boas práticas e mode-
los operacionais para a implementa-
ção da Laudato si’, de modo que fos-
sem incrementadas nos seus países
pelas realidades locais ligadas à
Igreja católica.

Só esta longa lista realça o intenso
trabalho que levou à elaboração de

um texto com a sucessão de nume-
rosos projetos, tornando-se cada vez
mais rico em conteúdo, mantendo
uma dimensão simples, concisa e
orientada para a ação, e permane-
cendo ancorado na abordagem sobre
a qual a encíclica está centrada: a
ecologia integral. A este respeito,
procurou-se oferecer ao leitor respos-
tas a uma pergunta que aparece na
conclusão do texto: “E nós, o que
devemos fazer?”, em conformidade
com a abordagem da Laudato si’,
tendo em conta um vasto leque de
situações que vão desde a vida quo-
tidiana da economia doméstica até
às implicações para a comunidade
internacional. A propósito deste últi-
mo aspeto e como prova adicional
deste compromisso, tenho o prazer
de vos informar sobre a próxima
adesão da Santa Sé à Emenda Kigali
ao Protocolo de Montreal, relativa
às substâncias que empobrecem a
camada de ozono, um instrumento
destinado a combater tanto o pro-
blema do chamado “buraco do ozo-
no” quanto o fenómeno das mudan-
ças climáticas. Um instrumento que
está em sintonia com o desejo do
Santo Padre, quando afirma na Lau-
dato si’, n. 112, que «a liberdade hu-
mana é capaz de limitar a técnica,
orientá-la e colocá-la ao serviço de
outro tipo de progresso, mais saudá-
vel, mais humano, mais social, mais
integral».

A pandemia da Covid-19 insta-nos
ainda mais a fazer da crise socioeco-
nómica, ecológica e ética que vive-
mos, um momento de estímulo pro-
pício à conversão e a decisões con-
cretas e inadiáveis, como se salienta
no texto que vos é apresentado. Por
isso, precisamos de uma proposta
operacional que, neste caso, é repre-
sentada pela ecologia integral. Co-
mo o texto indica, ela exige uma

«visão integral da vida, a fim de de-
senvolver políticas, indicadores, pro-
cessos de investigação e investimen-
to, critérios de avaliação, evitando
conceitos artificiosos de desenvolvi-
mento e crescimento» (p. 9); uma
«visão clarividente, que deve tomar
forma nos lugares e espaços onde a
educação e a cultura são cultivadas e
transmitidas, onde se cria consciên-
cia, onde se forma para a responsa-
bilidade política, científica e econó-
mica e, de modo geral, onde se pro-
cede a ações responsáveis» (p. 11).

Isto representa um desafio exigen-
te, mas também uma ocasião muito
atual para «desenhar e construir jun-
tos um futuro que nos veja unidos
na proteção da vida que nos foi da-
da e no cultivo da criação que nos
foi confiada por Deus para que pos-
samos fazê-la frutificar sem excluir
nem descartar nenhum dos nossos
irmãos e irmãs» (p. 16).

Trata-se de uma tarefa complexa e
cheia de ciladas, ditadas pela dificul-
dade de fazer prevalecer interesses
comuns sobre interesses particulares,
de reconhecer que «o todo é supe-
rior à parte» (Evangelii gaudium,
237). É uma tarefa que exige um
«diálogo honesto e coerente sobre o
bem comum, capaz de reforçar o
multilateralismo e a cooperação en-
tre Estados, e destinado a evitar os
perigos da instrumentalização políti-
ca e económica» (p. 219). Uma coo-
peração multilateral necessária, é
bom repetir, mas insuficiente para
dar uma resposta adequada, integral
e inclusiva ao desafio do nosso tem-
po, grande e estimulante, que deve
ser enfrentado com urgência.

A esperança é que este texto pos-
sa ser uma contribuição eficaz para a
formulação desta resposta.
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Carta da Congregação para a doutrina da fé

A eutanásia é inadmissível
Publicamos a seguir a Carta que o cardeal pre-
feito da Congregação para a doutrina da fé en-
viou ao superior-geral dos Frères de la Charité,
sobre a questão da eutanásia nos hospitais psi-
quiátricos da mesma congregação na Bélgica.

Ao reverendíssimo irmão René
sup erior-geral

Em março de 2017, no site da secção belga da
Congregação dos “Irmãos da Caridade”, foi
publicado um documento que admite — em
certas condições — a prática da eutanásia num
hospital católico. Esta prática, apoiada pela
Associação Provincialat des Frères de la Chari-
té, ASBL, baseia-se fundamentalmente em três
critérios: a inviolabilidade da vida, a autono-
mia do paciente e o relacionamento nos cui-
dados. Contudo, tal documento não faz refe-
rência a Deus, nem à Sagrada Escritura, nem
sequer à visão cristã do homem.

A Congregação para a Doutrina da Fé es-
creveu ao superior-geral, que já tinha desapro-
vado este documento, pedindo esclarecimen-
tos, e na audiência de 20 de maio de 2017, o
então prefeito do Dicastério informou o Santo
Padre sobre a gravidade deste caso.

De 27 de junho de 2017 até agora, houve
contactos e encontros entre a Congregação
para a Doutrina da Fé, a Congregação para os
Institutos de Vida Consagrada e Sociedades
de Vida Apostólica, a Secretaria de Estado, os
representantes dos Frères e da Associação P ro -
vincialat des Frères, assim como os represen-
tantes da Conferência episcopal belga, a fim
de oferecer oportunidades e espaços de diálo-
go sobre um tema extremamente delicado e,
assim, num espírito de sincera eclesialidade,
encontrar uma convergência sobre a doutrina
católica acerca deste assunto.

Há que mencionar as numerosas reuniões
interdicasteriais de 31 de agosto e 7 de novem-
bro de 2017; de 1 de fevereiro, de 15 de março,
de 20 de junho e de 12 de outubro de 2018 e
de 20 de julho de 2019, a carta deste Dicasté-
rio ao superior-geral dos Frères, de 30 de ju-
nho de 2017, o documento Princípios a respei-
tar no acompanhamento de doentes em hospitais
psiquiátricos e a reunião alargada em Roma a
21 de março de 2018. Nesta sede, o secretário
de Estado e os prefeitos da Congregação para
a Doutrina da Fé e da Congregação para os
Institutos de Vida Consagrada e Sociedades
de Vida Apostólica pediram aos representan-
tes dos Frères e da Associação Provincialat des
Frères, que confirmassem por escrito e inequi-
vocamente a sua adesão aos princípios da sa-
cralidade da vida humana e da inadmissibili-
dade da eutanásia e, como consequência, a

sua absoluta recusa em utilizá-la em institui-
ções que dependem deles. Infelizmente, as
respostas recebidas não deram garantia algu-
ma sobre estes pontos.

A eutanásia continua a ser um ato inadmis-
sível, até em casos extremos, porque «é uma
violação grave da Lei de Deus, enquanto mor-
te deliberada moralmente inaceitável de uma
pessoa humana. Tal doutrina está fundada so-
bre a lei natural e sobre a Palavra de Deus es-
crita, é transmitida pela Tradição da Igreja e
ensinada pelo Magistério ordinário e univer-
sal» (João Paulo II, Evangelium vitae, 65).

Por sua vez, o Papa Francisco declarou que
«o atual contexto sociocultural está progressi-
vamente a desgastar a consciência do que tor-
na a vida humana preciosa. Na realidade, ela
está a ser cada vez mais avaliada com base na
sua eficiência e utilidade, a ponto de conside-
rar “vidas descartadas” ou “vidas indignas”
aquelas que não correspondem a este critério.
Nesta situação de perda dos valores autênti-
cos, vêm a faltar os deveres inalienáveis de so-
lidariedade e fraternidade humana e cristã.

Na realidade, uma sociedade merece a qua-
lificação de “civilizada” se desenvolver anti-
corpos contra a cultura do descarte; se reco-
nhecer o valor intangível da vida humana; se
a solidariedade for ativamente praticada e sal-
vaguardada como fundamento da convivên-
cia» (Francisco, Discurso aos participantes na
Assembleia plenária da Congregação para a
Doutrina da Fé, 30 de janeiro de 2020). Tam-
bém reiterou que «a abordagem relacional — e
não meramente clínica — com o paciente, con-
siderada na singularidade e integridade da sua
pessoa, impõe o dever de nunca abandonar
ninguém na presença de males incuráveis. A
vida humana, devido ao seu destino eterno,
conserva todo o seu valor e dignidade em
qualquer condição, até de precariedade e fra-
gilidade, e como tal é sempre digna da mais
alta consideração» (ibidem).

Nestas últimas palavras, o Papa Francisco
refere-se ao tema da “compaixão”, que é invo-
cado cada vez mais pela opinião pública co-
mo justificação da eutanásia.

João Paulo II deixou inequivocamente claro
que a eutanásia é uma «falsa compaixão, antes,
uma preocupante “p erversão” da mesma: a
verdadeira “compaixão”, com efeito, torna so-
lidário com a dor alheia, não suprime aquele
de quem não se pode suportar o sofrimento.
E mais perverso ainda se manifesta o gesto da
eutanásia, quando é realizado por aqueles que
— como os parentes — deveriam assistir com
paciência e amor o seu familiar, ou por quan-
tos — como os médicos — pela sua específica

profissão, deveriam tratar o doente, inclusive
nas condições terminais mais penosas» (Evan-
gelium vitae, 66).

Em suma, o ensinamento católico afirma o
valor sagrado da vida humana; a importância
de cuidar e acompanhar os doentes e deficien-
tes; o valor cristão do sofrimento; a inaceitabi-
lidade moral da eutanásia; a impossibilidade
de introduzir esta prática nos hospitais católi-
cos, até em casos extremos e, a este respeito,
de colaborar com instituições civis.

Parece claro que a posição do grupo dos Ir-
mãos da Caridade na Bélgica não responde a
estes princípios. Com efeito, ela: 1) rejeita a
absolutez do respeito pela vida, ou seja, ques-
tiona que a vida de um ser humano inocente
deve ser respeitada “s e m p re ”, deixando aberta
a possibilidade de exceções; 2) no que diz res-
peito à importância dos cuidados e acompa-
nhamento de doentes psiquiátricos, remete
para a lei belga sobre a eutanásia, abrindo cla-
ramente a possibilidade para doentes psiquiá-
tricos não terminais; 3) deixa ao médico a res-
ponsabilidade e o direito de aceitar ou recusar
o pedido de eutanásia (“ato médico”), ex-
cluindo assim a escolha do hospital; 4) man-
tém a possibilidade da eutanásia dentro do
Instituto, com a justificação de evitar aos
membros da família o esforço de ter que en-
contrar outra solução.

Também o relatório do visitador apostólico,
Sua Excelência D. Jan Hendriks, não fez pro-
gresso algum, pois mostra a profunda dificul-
dade em manter a ligação entre as obras e a
Congregação dos Irmãos da Caridade, uma
vez que os responsáveis não aceitam o com-
promisso de encontrar uma solução viável que
evite qualquer forma de responsabilidade da
instituição pela eutanásia.

Portanto, no final deste longo e doloroso
caminho, e constatando a falta de vontade de
aceitar a doutrina católica sobre a eutanásia,
embora com profunda tristeza, comunica-se
que os hospitais psiquiátricos geridos pela As-
sociação Provincialat des Frères de la Charité,
ASBL na Bélgica já não podem, a partir de
agora, ser considerados instituições católicas.

Aproveito de bom grado esta circunstância
para me confirmar com sentimentos de reve-
rência religiosa,

LUIS F. CA R D. LADARIA, S.J.
P re f e i t o

D. GIACOMO MORANDI
Arcebispo Titular de Cerveteri

S e c re t á r i o
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Reconhecer a identidade dos povos indígenas para defender a região

Mulheres que reinterpretam as fronteiras
MÁRCIA MARIA DE OLIVEIRA*

No dia 9 de julho de 2009, o escri-
tor Eduardo Galeano, um dos mais
importantes pensadores contemporâ-
neos da América Latina, foi agracia-
do com a Ordem de Maio da Repú-
blica argentina. Como agradecimen-
to pelo prémio recebido, o escritor
compôs um bonito poema intitulado
“Os mapas da alma não têm frontei-
ras”, no qual mencionou os múlti-
plos significados do termo “f ro n t e i -
ra” que ressaltam os seus diversifica-
dos sentidos. Quando falamos em
“ir mais longe”, em “expansão”, em
“p i o n e i ro ”, não indicamos necessa-
riamente a “linha de fronteira” nem
os “limites” entre países, dentro das
“faixas de confim”.

Se refletirmos sobre alguns aspe-
tos da experiência do Sínodo espe-

cial para a Amazónia, podemos di-
zer que o processo sinodal consti-
tuiu uma oportunidade para confir-
mar que, verdadeiramente, “os ma-
pas da alma não têm fronteiras”. E
que as fronteiras que separam, divi-
dem, humilham, violentam e matam,
perdem o seu significado quando re-
conhecemos que vivemos na mesma
“casa comum”.

O processo sinodal, que claramen-
te passou pelas mãos, pela razão e
pelo coração das mulheres, foi uma
ocasião de proximidade, diálogo, en-
contro e celebração para toda a Igre-
ja dos nove países que compõem a
Pan-Amazónia, com uma nota co-
mum que reiterou a luta em defesa
da Amazónia e dos seus povos.

À luz da encíclica Laudato si’ foi
confirmado que “nesta casa comum
tudo está interligado”: a evangeliza-

ção dos povos, as possibilidades de
uma ecologia integral e as lições de
convivência e cuidado da criação,
que os Povos indígenas ensinam ao
planeta inteiro. Em particular as mu-
lheres, verdadeiras guardiãs da flo-
resta, das águas e dos territórios, en-
sinam a cuidar, com amor e respon-
sabilidade, desta grande casa comum
que não conhece fronteiras, mas ape-
nas o horizonte que o olhar alcança.

O processo sinodal mostrou uma
“Igreja com rosto amazónico”, capaz
de celebrar e viver a Palavra de
Deus, com a própria espiritualidade,
com a sua devoção e religiosidade;
reconheceu a identidade e o clamor
do povo de Deus na Pan-Amazónia,
especialmente dos Povos indígenas;
contribuiu para revelar ao mundo a
riqueza da biodiversidade do territó-
rio e para conhecer melhor o seu

bioma, a fim de poder defender a
região com as suas florestas, as suas
águas e os seus povos, marcados pe-
la diversidade sociocultural, política,
económica e religiosa.

A intensa participação das mulhe-
res em todo o processo sinodal só
confirma esta particularidade, reco-
nhecida tanto no Documento final
da Assembleia sinodal (2019) como
na Exortação pós-sinodal do Papa
Francisco Querida Amazonia (2020),
nomeadamente, que nesta região
existe “uma Igreja com rosto de mu-
lher”.

A Assembleia sinodal reconheceu
o protagonismo das mulheres nas
comunidades, no trabalho pastoral,
nos movimentos sociais e no conjun-
to da missão da Igreja na Pan-Ama-
zónia. Da mesma maneira, reconhe-
ceu que a sua participação e repre-
sentatividade no mundo da política,
nos movimentos sociais, nas organi-
zações de mulheres negras, quilombo-
las, indígenas, camponesas e migran-
tes transfronteiriças são inegáveis.

No entanto, os países da Pan-
Amazónia têm em comum um con-
texto que se distingue pela violência
contra as mulheres, com uma eleva-
da taxa de feminicídios. Trata-se de
uma violência histórica, que come-
çou na região com os processos de
colonização e deve ser enfrentada
com seriedade pela Igreja, pelos Es-
tados nacionais e por toda a socie-
dade.

Contudo, até em situações de vio-
lência, é inegável o papel das mulhe-
res na luta para superar todas as for-
mas de opressão, de machismo, de
misoginia e de discriminação, uma
herança de patriarcado que ainda
persiste, inclusive nas fronteiras da
I g re j a .

Na Assembleia sinodal, os partici-
pantes comprometeram-se a «identi-
ficar o tipo de ministério oficial que
pode ser conferido às mulheres, ten-
do em consideração o papel central
que hoje elas desempenham na Igre-
ja amazónica». Com base na expe-
riência da Igreja primitiva, «quando
correspondia às suas necessidades,
criando ministérios apropriados», a
Igreja na Pan-Amazónia reconhece
«a presença e o momento das mu-
lheres», salientando os seus caris-
mas, os seus talentos e o espaço que
historicamente ocupam na socieda-
de. Por isso, admite que a sua voz
deve ser ouvida, que elas sejam con-
sultadas e participem nas decisões e
nos ministérios pastorais e eclesiais.

Concluindo, a Assembleia sinodal
sublinhou que «a sabedoria dos po-
vos ancestrais afirma que a mãe terra
tem um semblante feminino», fun-
damento de uma eco-teologia femi-
nista que reconhece que a ação das
mulheres é fundamental para a for-
mação e a continuidade das culturas,
da espiritualidade, das mudanças
que transformam as estruturas injus-
tas numa sociedade fraterna e solidá-
ria, sem fronteiras que separam e li-
mitam.

*Rede Eclesial Pan-Amazónica
— Repam, Universidade
Federal de Roraima - Ufrr

Uma resposta sinodal ao grito da Terra

Nasceu a Conferência eclesial da Amazónia

Nasceu online (como muitas outras realidades neste
tempo de pandemia), na solenidade dos santos Pedro e
Paulo, como «ato de esperança unido ao magistério do
Papa Francisco, que acompanhou de perto todo o pro-
cesso». A constituição da Conferência eclesial da Ama-
zónia é o resultado de quatro dias de trabalho, de 26 a
29 de junho, de uma assembleia que reuniu na rede, de
diferentes lugares do planeta, os presidentes do Conse-
lho episcopal latino-americano (Celam), arcebispo
Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, e da Rede eclesial
pan-amazónica (Repam), cardeal Cláudio Hummes, os
bispos dos territórios amazónicos, representantes da
Cáritas e dos povos indígenas. «Nestes tempos difíceis
e excecionais para a humanidade, enquanto a pande-
mia atinge fortemente a região pan-amazónica e as rea-
lidades de violência, exclusão e morte contra o bioma e
os povos que a habitam exigem uma conversão integral
urgente e iminente, a Conferência eclesial da Amazónia
— recita a declaração oficial — pretende ser uma boa
notícia e uma resposta adequada ao grito dos pobres e
da irmã e mãe Terra, bem como um instrumento eficaz
para assumir, a partir do território, muitas das propos-
tas nascidas na Assembleia especial do Sínodo dos Bis-
pos para a região pan-amazónica, celebrada em outu-
bro de 2019, e uma ponte que anime outras redes e ini-
ciativas eclesiais e socioambientais a nível continental e
internacional».

Desta forma, foi concretizada a proposta dos padres
sinodais de criar um órgão episcopal que promova a si-
nodalidade entre a Igreja da região pan-amazónica,
«ajude a delinear a face amazónica da Igreja» e «conti-
nue o esforço de encontrar novos caminhos para a mis-
são evangelizadora» (Documento final do Sínodo para a
Am a z ó n i a , 115). Teve também resposta o pedido do Pa-
pa Francisco, juntamente com os seus quatro sonhos
para este território e para toda a Igreja, expresso na
exortação apostólica pós-sinodal Querida Amazonia
«que pastores, consagrados e fiéis leigos da Amazónia
se comprometam com a sua aplicação» (n. 4).

Esta assembleia realizada graças aos canais digitais
foi «uma novidade do Espírito e faz parte deste k a i ró s
de esperança que continua o percurso sinodal para
abrir novos caminhos para a Igreja e para uma ecolo-
gia integral na região pan-amazónica». E não é ocasio-
nal que o nascimento da Conferência eclesial da Ama-
zónia tenha lugar no dia dedicado aos santos Pedro e
Paulo: é um sinal especial, um gesto «da sua vocação
de se colocarem ao serviço da Igreja, da sua opção pro-
fética e da sua ação missionária em saída que surge co-
mo um apelo inelutável do tempo presente». Mas é
também «um gesto de ação de graças pelo serviço do
Santo Padre», um ato de esperança.

A composição da assembleia reflete a «unidade na
diversidade» da Igreja e o seu apelo a uma sinodalida-
de cada vez maior. Unidade também expressa «pela
preciosa presença e acompanhamento permanente de
importantes representantes da Santa Sé que experimen-
tam uma relação direta e forte proximidade ao Sínodo
sobre a Amazónia e à missão da Igreja neste território.
Uma atitude que sem dúvida continuarão a ter, acom-
panhando estes novos caminhos a partir dos seus res-
petivos cargos». A votação sobre o nome (Conferência
eclesial da Amazónia) e sobre a identidade, composi-
ção e regras gerais de funcionamento (estatuto) foi
unânime. O cardeal Hummes foi eleito presidente do
novo órgão, enquanto D. David Martínez de Aguirre
Guiné, vigário apostólico de Puerto Maldonado, foi
nomeado vice-presidente. D. Eugenio Coter, vigário
apostólico de Pando, foi escolhido para o comité exe-
cutivo como bispo representante das conferências epis-
copais do território amazónico, juntamente com as pre-
sidências dos organismos eclesiais regionais que acom-
panharão este processo de forma orgânica (Celam, Re-
pam, Clari, Caritas ALyC) e os três representantes dos
povos indígenas designados, nomeadamente Patricia
Gualinga para o povo Kichwa-Sarayakú (Equador), Ir-
mã Laura Vicuña Pereira para o povo Kariri (Brasil) e
Delio Siticontzi para o povo Asháninka (Peru).



número 27, terça-feira 7 de julho de 2020 L’OSSERVATORE ROMANO página 11

INFORMAÇÕES

Audiências
O Papa Francisco recebeu em au-
diências particulares:

No dia 25 de junho

O Senhor Cardeal Luis Francisco
Ladaria Ferrer, Prefeito da Con-
gregação para a Doutrina da Fé;
D. Alfred Xuereb, Arcebispo Ti-
tular de Amantea, Núncio Apos-
tólico na Coreia e na Mongólia.

Suas Ex.cias os Senhores Gilbert F.
Houngbo, Presidente do «Inter-
national Fund for Agricultural
Development» (I FA D ); e Safia Ta-
leb al Souhail, Embaixadora do
Iraque na Itália, com o Esposo.

O Irmão Alois, Prior de Taizé.

No dia 26 de junho

O Senhor Cardeal Luis Antonio
G. Tagle, Prefeito da Congrega-
ção para a Evangelização dos Po-
vos; e D. Daniele Libanori, Bispo
Titular de Buruni, Auxiliar da
Diocese de Roma.

Sua Ex.cia o Prof. Andrea Riccar-
di, Fundador da Comunidade de
Santo Egídio.

O Senhor Cardeal Giuseppe Ver-
saldi, Prefeito da Congregação
para a Educação Católica (para as
Instituições de Estudos); e D.
Jean-Marie Speich, Arcebispo Ti-
tular de Sulci, Núncio Apostólico
na Eslovénia, com função de De-
legado Apostólico no Kosovo.

No dia 27 de junho

O Senhor Cardeal Marc Ouellet,
Prefeito da Congregação para os
Bispos; D. Georg Bätzing, Bispo
de Limburg (Alemanha), Presi-
dente da Conferência Episcopal
Alemã, com o Secretário-Geral,
R e v. do Pe. Hans Langendörfer,
S.J.; e o Senhor Cardeal Beniami-
no Stella, Prefeito da Congrega-
ção para o Clero.

Sua Ex.cia a Senhora Agnès Avog-
non Adjaho, Embaixadora do Be-
nin, em visita de despedida.

Renúncias
O Sumo Pontífice aceitou a renún-
cia:

A 27 de junho

De D. Jean-Claude Boulanger, ao
governo pastoral da Diocese de
Bayeux (França).

De D. Jean Teyrouz, ao cargo de
Visitador Apostólico para os fiéis
arménios residentes na Europa
O cidental.

A 30 de junho

De D. Louis Nzala Kianza, ao
governo pastoral da Diocese de
Popokabaka (República Demo-
crática do Congo).

De D. Paul Eusebius Mea
Kaiuea, M.S.C., ao governo pasto-
ral da Diocese de Tarawa and
Nauru (Kiribati e Nauru).

Nomeações
O Santo Padre nomeou:

No dia 25 de junho

Administrador Apostólico “sede
plena” da Diocese de Kalisz (Po-
lónia), D. Grzegorz Ryś, atual-
mente Arcebispo Metropolitano
de Łó dź.

No dia 27 de junho

Bispo da Diocese de Fabriano-
Matelica (Itália), D. Francesco
Massara, atualmente Arcebispo
de Camerino - San Severino Mar-
che, unindo as duas Sedes in per-
sona Episcopi.

Bispo da Diocese de Sale (Aus-
trália), o Rev.mo Mons. Gregory
Charles Bennet, do clero da Ar-
quidiocese de Melbourne, até
agora Pároco de “St Joseph’s”,
West Brunswick, Melbourne.

D. Gregory Charles Bennet nas-
ceu a 7 de abril de 1963 em Mel-
bourne, na Austrália, e foi ordenado
Presbítero no dia 22 de agosto de
1992.

Bispo Prelado da Prelazia de
Huautla (México), o Rev.do Pe .
Guadalupe Antonio Ruíz Urquín,
do clero da Arquidiocese de Tux-
tla Gutiérrez, até esta data Res-
ponsável da Formação Permanen-
te do Clero dessa mesma Sede.

D. Guadalupe Antonio Ruíz Ur-
quín nasceu em Tapitula, Estado de
Chiapas, no México, em 21 de abril
de 1971 e recebeu a Ordenação sa-
cerdotal a 19 de março de 1997.

Visitador Apostólico para os fiéis
arménios residentes na Europa
Ocidental, D. Elie Yéghiayan,
atualmente Bispo da Eparquia de
Sainte-Croix-de-Paris (França).

No dia 30 de junho
Bispo da Diocese de Gregorio de
Laferrere (Argentina), D. Jorge
Martín Torres Carbonell, até hoje
Bispo Titular de Aquae in Byza-
cena e Auxiliar de Lomas de Za-
mora.
Bispo da Diocese de Kilmore (Ir-
landa), o Rev.do Pe. Martin
Hayes, do clero da Arquidiocese
de Cashel and Emly, até à presen-
te data Diretor de Programação e
Desenvolvimento Pastoral.

D. Martin Hayes nasceu no dia
24 de outubro de 1959, em Two-
Miles-Borris, Arquidiocese de Cashel
and Emly, na Irlanda, e foi ordena-
do Presbítero em 10 de junho de
1989.

Bispo da Diocese de Popokabaka
(República Democrática do Con-
go), o Rev.do Pe. Bernard Marie
Fansaka Biniama, do clero de
Kenge, até agora Formador resi-
dente no Seminário Interdiocesa-
no de Filosofia “St Augustin”, em
Ka l o n d a .

D. Bernard Marie Fansaka Bi-
niama nasceu a 29 de junho de
1959 em Misay, Diocese de Kenge,
na República Democrática do Con-
go, e recebeu a Ordenação sacerdotal
em 21 de fevereiro de 1988.

Bispo da Diocese de Tarawa and
Nauru (Kiribati e Nauru), o
R e v. mo Mons. Koru Tito, do clero
da mesma Diocese, até esta data
Vigário-Geral da mesma Sede.

D. Koru Tito nasceu no dia 30
de setembro de 1960 em Tabiteuea
(Kiribati), e foi ordenado Sacerdote
a 20 de junho de 1987.

Bispo Coadjutor da Diocese de
Taungngu (Myanmar), o Rev.mo

Mons. John Saw Gawdy, do clero
da mesma Diocese, até hoje Do-
cente no Seminário Maior Inter-
diocesano São João Maria Vian-
ney, em Loikaw.

D. John Saw Gawdy nasceu em
21 de outubro de 1955, no povoado
de Domapholi, Diocese de Taungn-
gu, no Myanmar, e recebeu a Orde-
nação presbiteral a 9 de abril de
1983.

Bispos Auxiliares da Arquidiocese
de Kinshasa, na República De-
mocrática do Congo:
O Rev.mo Mons. Jean-Crispin
Kimbeni Ki Kanda, do clero da
mesma Arquidiocese, até à pre-
sente data Oficial da Congrega-
ção para a Evangelização dos Po-
vos e Administrador paroquial de
“Santa Maria Assunta in Cielo”,
em Borgo Pineto, Diocese de Ci-
vita Castellana, simultaneamente
eleito Bispo Titular de Dragona-
ra.

D. Jean-Crispin Kimbeni Ki
Kanda nasceu em Kinshasa (Repú-
blica Democrática do Congo), a 22
de outubro de 1969, e foi ordenado
Presbítero no dia 30 de maio de
1999.

O Rev.do Pe. Vincent Tshomba
Shamba Kotsho, do clero da mes-
ma Arquidiocese, até agora Páro-
co de “Saint Albert le Grand”,
Capelão diocesano de “Justiça e

Pa z ” e membro do Conselho
presbiteral, simultaneamente elei-
to Bispo Titular de Oescus.

D. Vincent Tshomba Shamba
Kotsho nasceu a 22 de janeiro de
1963, em Kinshasa (República De-
mocrática do Congo), e recebeu a
Ordenação sacerdotal no dia 1 de
agosto de 1990.

O Rev.do Pe. Charles Ndaka Sala-
bisala, do clero da Diocese de
Popokabaka, até esta data Reitor
do Seminário Maior Teológico de
Kikwit, simultaneamente eleito
Bispo Titular de Liberalia.

D. Charles Ndaka Salabisala
nasceu no dia 4 de janeiro de 1973,
em Popokabaka (República Demo-
crática do Congo), e foi ordenado
Sacerdote em 9 de setembro de
2001.

No dia 1 de julho
Arcebispo Metropolitano de Ma-
ringá (Brasil), D. Severino Cla-
sen, O.F.M., até agora Bispo da
Diocese de Caçador.

Prelados falecidos
Adormeceram no Senhor:

A 26 de junho
D. Julianus Kemo Sunarko, S.J.,
Bispo Emérito de Purwokerto
(Indonésia).

O ilustre Prelado nasceu no dia
25 de dezembro de 1941 em Min-
girr, Arquidiocese de Semarang, na
Indonésia. Foi ordenado Sacerdote
para a Companhia de Jesus a 3 de
dezembro de 1975 e recebeu a Orde-
nação episcopal em 8 de setembro de
2000.

D. Pierre Antoine Jean Bach, ex-
Vigário Apostólico de Savannake-
th (Laos).

O saudoso Prelado nasceu em
Commercy, Diocese de Verdun
(França), a 29 de julho de 1932.
Recebeu a Ordenação presbiteral pa-
ra a Sociedade das Missões Estran-
geiras em 27 de dezembro de 1959 e
foi ordenado Bispo no dia 10 de ou-
tubro de 1971.

Igrejas Católicas Orientais

Sua Beatitude o Cardeal Louis
Raphaël Sako, Patriarca de Babi-
lónia dos Caldeus, com o consen-
timento do Sínodo dos Bispos da
mesma Igreja Patriarcal, separou
a Eparquia de Zakho (Iraque) da
Eparquia de Amadiyah, à qual fo-
ra unida a 10 de junho de 2013.
O Sínodo dos Bispos da Igreja
Patriarcal de Babilónia dos Cal-
deus elegeu canonicamente Bispo
da Eparquia de Zakho (Iraque), o
R e v. do Corepíscopo Felix (Saeed)
Dawood Al Shabi, ao qual o San-
to Padre Francisco concedeu o
seu assentimento.

D. Felix (Saeed) Dawood Al
Shabi nasceu em Karemlesh, no Ira-
que, a 19 de janeiro de 1975 e rece-
beu a Ordenação presbiteral no dia
29 de junho de 1998.
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Cessar-fogo global
para contrastar a pandemia

Assistência humanitária às populações atingidas pelo vírus

ANGELUS

No final do Angelus de domingo, 5 de julho – recitado com os fiéis na praça
de São Pedro, no respeito das medidas de segurança para evitar o contágio de
coronavírus – o Pontífice apelou a um «cessar-fogo global e imediato» para
poder garantir «a assistência humanitária» às populações das zonas de
conflito atingidas pela pandemia. O Papa relançou a resolução do Conselho de
segurança da Onu que pede para pôr fim às hostilidades, convidando a pô-la
em prática «efetiva e rapidamente». Anteriormente Francisco comentou o trecho
evangélico da liturgia dominical (Mateus, 11, 25-30), exortando os cristãos a
aceitar «o alívio» que brota da «alegria que Jesus nos dá».

do coração, não é apenas a com-
preensão de ideias: a verdadeira sa-
bedoria também entra no coração.
E se sabes muitas coisas mas o teu
coração está fechado, não és sábio.
Jesus diz que seu Pai revelou os
mistérios aos “p equeninos”, àqueles
que confiantemente se abrem à sua
Palavra de salvação, que abrem os
seus corações à Palavra de salva-
ção, sentem a necessidade d’Ele e
esperam tudo d’Ele. O coração
aberto e confiante para com o Se-
n h o r.

Então, Jesus explica que recebeu
tudo do Pai, e chama-lhe “meu
Pa i ”, para afirmar a singularidade
da sua relação com Ele. De facto,
só entre o Filho e o Pai existe reci-
procidade total: um conhece o ou-
tro, um vive no outro. Mas esta co-
munhão única é como uma flor

que desabrocha, para revelar gra-
tuitamente a sua beleza e bondade.
Eis portanto o convite de Jesus:
«Vinde a mim...» (v. 28). Ele quer
dar o que recebe do Pai. Ele quer
dar-nos a verdade, e a verdade de
Jesus é sempre gratuita: é um dom,
é o Espírito Santo, a Verdade.

Assim como o Pai tem preferên-
cia pelos «pequeninos», também
Jesus se dirige aos «cansados e
oprimidos. De facto, coloca-se en-
tre eles, porque é «manso e humil-
de de coração» (v. 29), assim diz
Ele. Como na primeira e terceira
bem-aventurança, a dos humildes
ou pobres em espírito; e a dos
mansos (cf. Mt 5, 3.5): a mansidão
de Jesus. Portanto Jesus, «manso e
humilde», não é um modelo para
os resignados nem simplesmente
uma vítima, mas é o Homem que
vive «de coração» esta condição
em plena transparência ao amor do
Pai, ou seja, ao Espírito Santo. Ele
é o modelo dos «pobres em espíri-
to» e de todos os outros “b em-
aventurados” do Evangelho, que
cumprem a vontade de Deus e dão
testemunho do seu Reino.

E depois, Jesus diz que se andar-
mos com Ele encontraremos alívio:
o «alívio» que Cristo oferece aos
cansados e oprimidos não é apenas
alívio psicológico ou esmola, mas a
alegria dos pobres por serem evan-
gelizados e construtores da nova
humanidade. Eis o alívio: a alegria,
a alegria que Jesus nos dá. É única,
é a alegria que Ele mesmo sente. É
uma mensagem para todos nós, pa-
ra todos os homens de boa vonta-
de, que Jesus ainda hoje dirige a
um mundo que exalta aqueles que
são ricos e poderosos. Quantas ve-
zes dizemos: “Ah, quem me dera
ser como aquele, como aquela, que
é rico, tem tanto poder, não lhe
falta nada! O mundo exalta os ri-
cos e poderosos, independentemen-
te dos seus meios, e por vezes es-
pezinha a pessoa humana e a sua
dignidade. E vemos isto todos os
dias, os pobres espezinhados. Tra-
ta-se uma mensagem para a Igreja,
chamada a viver obras de miseri-
córdia e a evangelizar os pobres, a

ser mansa, humilde. O Senhor de-
seja que a sua Igreja, que somos
nós, seja assim.

Maria, a mais humilde e nobre
de todas as criaturas, nos implore
de Deus a sabedoria do coração, pa-
ra que possamos discernir os seus
sinais na nossa vida e participar
daqueles mistérios que, escondidos
aos soberbos, são revelados aos hu-
mildes.

No final da oração mariana, depois
do apelo ao cessar-fogo, o Pontífice
saudou em particular os fiéis polacos,
louvando a iniciativa da peregrinação
ao santuário de Częstochowa que será
realizada sábado 11 de julho, no
centenário do nascimento de João
Paulo II.

Amados irmãos e irmãs,
Esta semana, o Conselho de Segu-
rança das Nações Unidas adotou
uma Resolução que estabelece me-
didas para enfrentar as consequên-
cias devastadoras do vírus Covid-
19, particularmente nas áreas que já
são teatro de conflitos. O apelo a
um cessar-fogo global e imediato é
louvável, e permitiria a paz e a se-
gurança indispensáveis para forne-
cer a assistência humanitária tão
urgentemente necessária. Espero
que esta decisão seja implementada
eficaz e prontamente, para o bem
de muitas pessoas que sofrem. Que
esta Resolução do Conselho de Se-
gurança se torne um primeiro pas-
so corajoso para um futuro de paz.

Saúdo cordialmente todos vós,
romanos e peregrinos de vários
países. Saúdo especialmente os po-
lacos: sede bem-vindos! Abençoo a
grande peregrinação da família da
Rádio Maria ao Santuário de
Częstochowa, que terá lugar no
próximo sábado, no centenário do
nascimento de São João Paulo II,
com o lema “Confiei tudo a Ma-
ria”. Uma bênção para essa pere-
grinação.

E desejo a todos bom domingo.
Por favor, não vos esqueçais de re-
zar por mim. Bom almoço e até à
vista!

Amados irmãos e irmãs, bom dia!
O trecho do Evangelho deste Do-
mingo (cf. Mt 11, 25-30) articula-se
em três partes: antes de mais, Jesus
eleva um hino de louvor e de ação
de graças ao Pai, porque revelou
aos pobres e aos simples o mistério
do Reino dos céus; depois revela a
relação íntima e única entre ele e o
Pai; e por fim convida-nos a andar
com ele e a segui-lo para encontrar
alívio.

Em primeiro lugar, Jesus louva o
Pai, porque escondeu os segredos
do seu Reino, da sua verdade, aos
sábios e aos entendidos» (v. 25).
Ele chama-os assim com um véu
de ironia, porque eles presumem
ser sábios, doutos, e por isso mui-
tas vezes têm o coração fechado. A
verdadeira sabedoria vem inclusive
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superar antagonismos e contrastes
através do diálogo e de uma busca
construtiva da paz».

Nas semanas seguintes, Francisco
voltou a deplorar duas vezes as des-
pesas do armamento. Na homilia da
Vigília Pascal, celebrada em São Pe-
dro, disse: «Façamos calar os gritos
de morte: de guerras, basta! Pare a
produção e o comércio das armas,
porque é de pão que precisamos,
não de metralhadoras». O Papa Ber-
goglio quis recordar uma vez mais o
tema constante do seu pontificado,
inclusive na mais longa das duas
orações marianas sugeridas aos fiéis
na conclusão do Rosário no mês de
maio: «Ampara os líderes das na-
ções, para que possam trabalhar com
sabedoria, solicitude e generosidade,
ajudando aqueles que não têm o ne-
cessário para viver, planeando solu-
ções sociais e económicas com previ-
dência e com espírito de solidarieda-
de. Maria Santíssima, comove as
consciências para que as enormes so-
mas utilizadas para aumentar e aper-

feiçoar o armamento possam, em vez
disso, ser utilizadas para promover
estudos adequados a fim evitar ca-
tástrofes semelhantes no futuro».

Várias vezes e em diferentes oca-
siões, em anos anteriores, Francisco
denunciou “a hipocrisia” e “o peca-
do” dos responsáveis daqueles países
que «falam de paz e vendem armas
para fazer estas guerras». Palavras
repetidas também no regresso da úl-
tima viagem internacional, à Tailân-
dia e ao Japão, antes do surto da
pandemia: «Em Nagasaki e Hiroshi-
ma detive-me em oração, encontrei
alguns sobreviventes e familiares das
vítimas, e reiterei a firme condena-
ção das armas nucleares e a hipocri-
sia de falar de paz fabricando e ven-
dendo armas».

De acordo com um relatório da
Oxfam, em 2019 as despesas milita-
res globais atingiram dois triliões de
dólares e atualmente há dois biliões
de seres humanos presos em países
em guerra e devastados pela violên-
cia, perseguição, fome e agora tam-
bém pela emergência pandémica.

Um magistério pela paz
e contra a hipocrisia


