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A caminho

Todos sabemos que “a vida é movimento” 
e que, como diz o nosso povo, “parar é 
morrer”. Mas vida, de verdade, é muito 
mais que isso, caso contrário, a nossa cul-
tura  ocidental, com  tanta  pressa e frene-
sim, estaria cheia de vida! De facto, para 
viver não  basta  mexer-se ou movimentar-
-se: é preciso ter um rumo, que lhe dê 
sentido, conteúdo, densidade e unidade.
É disso que nos fala a Palavra do Senhor 
deste domingo. Na primeira leitura, os Ju-
deus são convidados a pôr-se a caminho 
da sua terra para, tendo a reconstrução do 
Templo de  Jerusalém como símbolo, refa-
zerem as suas vidas pela renovação da 
sua relação com Deus, a única fonte de 
sentido para eles e para todos.
Por sua  vez, S. Paulo  lembra-nos que fo-
mos criados por Deus, em Jesus Cristo, o 
Qual  nos aponta, como “caminho que de-
vemos seguir”, as boas obras de antemão 
preparadas.
No  evangelho, Jesus  fala do  ‘seu’ cami-
nho – o caminho da cruz – simbolizado na 
serpente de bronze, elevada por Moisés 
no  deserto. Paradoxalmente,  Jesus apre-
senta  este caminho  de morte como o ca-
minho da vida em plenitude: “quando for 
levantado da terra, atrairei todos a mim”. E 
o evangelista Lucas com frequência nos 
relembra: “indo  Jesus a caminho de Jeru-
salém”.
Não  se trata apenas daquela morte inexo-
rável (“de cada dia e um dia”), mas do ca-
minho por Deus escolhido para nos mani-
festar até onde vai o seu amor por nós: 
“Deus amou tanto o mundo que entregou 
o seu Filho Unigénito”. N’Ele, também as 
nossas  mortes de cada dia podem tornar-
-se em fonte de vida, se forem vividas com 
sentido e abraçadas com amor e por amor.
É  verdade  que, para  a  cultura  de  hoje, 

Pe. José de Castro Oliveira

Cristo  continuará  a ser “loucura e escân-
dalo”, mas, para nós, os crentes, é “poder 
e sabedoria de Deus”, como nos dizia S. 
Paulo no passado domingo.
Por isso, este tempo da Quaresma é o 
tempo oportuno para redefinirmos o rumo 
da nossa vida e nos “pormos a caminho”, 
com determinação e confiança. Com efei-
to, a Páscoa, para a qual caminhamos, 
garante-nos que este é o caminho certo 
para a plenitude da vida, para a felicidade.
Com razão, pois, a Igreja, ao longo da 
Quaresma, repete muitas vezes este 
refrão: “Vamos  todos  guiados  pela espe-
rança, confiados no braço do Deus forte, 
entre as luzes e sombras do caminho, que 
nos conduz à Terra Prometida.” 
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2ªf a Sáb |10h00; 18h30  
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Capela do Livramento

Dom | 10h00
Capela Saint Mary's

Dom | 10h15
Capela Nª Srª da Paz

Sáb | 15h30

Dias úteis | 10h - 12h
15h30 - 18h30

Sáb | 17h00 - 18h30
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Adoração ao Santíssimo
Sacramento

5ª feira | 14h30 às 16h30
2ª a 6ª | 10h30 às 11h30

17h30 às 18h30

1ª e 3ª - 5ª feira | 10h45 às 18h15

Lectio Divina
3ª feira e 6ª feira | 15h às 17h

Ação Social 
"Mar Solidário"

2ª feira a 6ª feira | 11h às 18h

Confissões

De que nos vale ter certezas
Rui Fernandes, sj

1. Há palavras que, para a maioria de nós, 
parecem ser incompatíveis com «religião». 
«Verdade» e «certeza» são duas delas. 
Postas lado a lado, «verdade» e «religião» 
parecem remeter-nos para um espaço de 
prepotência,  intolerância e violência ideo-
lógica. Em nome das verdades religiosas, 
quantas faúlhas, quantas lâminas, quantos 
lutos não assombraram a história - para 
falar depressa e sem mas nem porquês?
Mas, longe da «religião», a palavra «verda-
de» continua a ser bem-vinda, não já para 
falar de  realidades absolutas ou transcen-
dentes, mas de factos. Em tantos exames 
escolares, por exemplo, «verdadeiro ou fal-
so» são  palavras  que se  repetem de ma-
neira útil e inócua. E, a aceitar-se que es-
tamos  realmente na  época da pós-verda-
de, todos sentimos na pele os efeitos polí-
ticos e financeiros das inverdades. Portan-
to, esta verdade terra-a-terra continua a 
ser um bem valioso.
Já quando  falamos  de «certeza»,  pensa-
mos em algo que é passível de prova e de-
monstração; algo científico e verificável; 

Jornadas 
Penitenciais

Tires 16/Mar - 10h às 13h
S.Pedro e S.João 17/Mar - 14h30 às 18h
StºAntónio 20/Mar - 9h às 23h
Carcavelos 21/Mar - 17h às 22h

- Terça-feira, dia 13, às 21h, Celebração da Entrega das 
Biblias (Caminho Neo-Catecumental). 

- Adoração Ss Sacramento
Quinta-feira, dia 15, das 10h45 às 18h15, tempo de 
Adoração e Oração ao  Santíssimo Sacramento.

- Sexta-feira, dia 16, às 21h30, Velada de Armas com os 
Escuteiros.

- Sábado, dia 17, das 14h30 às 18h, Confissões (Jorna-
das penitenciais)

- Domingo, dia 18, na Celebração Eucarística das 11h30 
será com as promessas dos escuteiros.

- Neste mesmo dia às 18h30 teremos a Festa do 
Pai-Nosso. 

- Somos também convidados, neste fim-de-semana 17 e 
18, a partilhar com os pobres da comunidade que são 
apoiados pela conferência vicentina. 

- Doar sem Gastar
Este ano contribua  para uma sociedade  mais justa re-
vertendo 0.5% dos seus impostos para ajudar o Centro 
Social. Basta  preencher a sua declaração do IRS, assi-
nalar o campo 9 do Anexo H do Modelo 3 e indicar o 
número NIF: 501 845 690.

nosso coração permanecerá inquieto  enquanto não re-
pousar Nele. A vocação última de todos os homens é 
realmente uma só, a divina”.
Jesus Cristo é o Salvador e a Salvação. Cabe à  Igreja  
Católica, em  renovado movimento  ecuménico e em fe-
cundo diálogo inter-religioso, a missão de anunciar e 
partilhar sacramentalmente a salvação cristã.
O essencial não deve diluir-se no acidental, por acomo-
dação ao mais fácil, tirando a originalidade da salvação. 
É um tesouro precioso que não deve ser malbaratado. 
Seria traição a Jesus Cristo e mau serviço da Igreja.



Religiosas exploradas no trabalho
Jorge Teixeira da Cunha

É um alerta inesperado este que vem no 
suplemento de março do jornal “L’Osserva-
tore Romano”: há trabalho explorado de 
Irmãs. É inesperado pois o quotidiano cos-
tumava ser  um sisudo  meio de comunica-
ção, cheio de textos oficiais ou oficiosos ou 
de ensaios teológicos escritos por pessoas 
de grande respeitabilidade.
Era raro encontrar nele questões de atuali-
dade e muito menos assuntos polémicos 
desta natureza. Mas as coisas estão muda-
das e agora tem mesmo um suplemento 
dirigido por  senhoras e tratando de assun-
tos da vida feminina.
A denúncia refere-se principalmente ao tra-
balho doméstico praticado ao serviço de 
altos servidores da Cúria romana, mas fala 
também de trabalho explorado em outras 
instituições, seja de ensino ou de cuidados 
de saúde. São pessoas ou instituições com 
poder de condicionar as responsáveis das 
congregações para confiarem o serviço a 
pessoas que o assumem por obediência à 
sua regra de vida religiosa.
O problema principal desta denúncia é 
mesmo o eventual abuso de poder por par-

O nosso Salvador e a nossa Salvação
Cón. Rui Osório

Nas  recentes   transformações   culturais, 

algo que não depende de credos, mas de 
olhos e inteligência. Como pode a certeza 
ligar-se à religião?
2. Tanto  para a ciência como para a religi-
ão, a certeza tem um valor precioso. Sem 
ela, tudo não passa de balelas: nada mais 
que palavras, sem chão ou consistência. 
As ciências «duras» têm uma abordagem 
geralmente  modesta  a este respeito: par-
tem de hipóteses e assumem que muito 
do que dizem são teorias. Simplesmente, 
mais do que falar de hipóteses e teorias, 
as ciências  físico-químicas  procuram for-
mas concretas de as testar e verificar. De-
senvolvem   técnicas,   repetem   observa-
ções, aplicam esse conhecimento em tec-
nologia. Ou  seja: as ciências físico-quími-
cas apresentam resultados concretos que 
vão confirmando as suas posições. Essa é 
a razão do seu sucesso e credibilidade. E 
todos beneficiamos com isso.
No caso da religião, a questão é bem mais 
complexa. Em boa parte das discussões, a 
certeza  liga-se à correção  das interpreta-
ções. Tal ou tal interpretação dos textos bí-
blicos, tal ou tal interpretação dos textos 
dogmáticos ou canónicos: está correta? 
Bate  certo  com  o texto e com o seu con-
texto histórico? Porém, quando passamos 
para o problema de fundo, relativo não à 
certeza das interpretações (o que, já de si, 
é difícil) mas à «certeza da fé», tudo se 
complica. A dificuldade é evidente: como 
falar de certeza da fé se Deus, que é a sua 
razão de ser, não se deixa «verificar»? 
Mas, ao mesmo tempo, se prescindir dela, 
que valor sobra à religião?
3. Numa perspetiva apologética, a expres-
são «certeza da fé» pretende sublinhar que 
a fé assenta em realidades objetivas, i.e. 
não inventadas. Deus existe; revelou-se 
em Cristo; espera por nós. Ou seja, a reve-
lação é real. Sem dúvida que estes são 
aspetos centrais da fé. Mas, ao contrário 
do que essa  perspetiva deixa parecer, ne-
nhum deles é óbvio, e não chegamos lá 
sem um esforço de interpretação, pessoal 
e coletivo.
Como essa perspetiva nos recorda, e bem, 
há um lado ou-sim-ou-sopas nos dogmas. 
Se,  de repente, chegasse à conclusão de 
que deus era uma galinha e que, por isso, 
lhe deveria oferecer milho em sacrifício de 
expiação, naturalmente teria que procurar 
outro grupo e outro culto. Os dogmas e a 
tradição de uma religião marcam as suas 
«certezas» e as suas fronteiras. É evidente 

que as religiões acreditam nalguma coisa, 
objetivamente; o problema é que aquilo 
em que elas acreditam não é evidente, ob-
jetivamente. Não sabemos como é Deus; 
muitos dos que conheceram o homem Je-
sus não  viram nele o Filho  de Deus. Por-
tanto, não deveríamos ler os dogmas ou a 
tradição como cartilhas de certezas a me-
morizar,  mas como  convites ao  discerni-
mento sobre a vida, porque só ela (vivida  
com pés assentes na terra, espírito crítico 
e abertura aos outros) poderá dizer algo 
de significativo sobre esse espaço invisível 
e silencioso a que os dogmas e a tradição 
aludem.
Ao contrário de uma fé cheia de certezas, 
a certeza  da fé não tem resposta para tu-
do; e as respostas que tem não são decre-
tos, mas histórias de experiências vividas, 
muitas  vezes no meio de absurdos e per-
plexidades, mas também de alegrias e 
prazeres, que se põem em comum em 
conversas de amigos. É verdade que a 
certeza da fé pode conduzir a debates por 
causas. Mas, fundamentalmente, se a cer-
teza não servir para conviver, então não 
serve para nada.

te de quem se faz servir por este tipo de 
trabalho e por parte de quem o impõe às 
pessoas que lhe estão confiadas. 
A questão  torna-se  mais grave se as pes-
soas em  questão forem religiosas proveni-
entes  de  outros  continentes  que  encon-
tram na vocação religiosa uma maneira de 
obter uma passagem para a Europa.
Isto não quer dizer que as comunidades 
religiosas   não  devem  trabalhar  gratuita-
mente e devem  passar-se para o lado do 
mercado de  trabalho. Mas  o trabalho gra-
tuito das religiosas apenas tem sentido 
quando realizado em favor dos pobres. Os 
que podem  devem pagar os serviços de 
que necessitam.
Todos sabemos como no passado houve 
casas episcopais, seminários, colégios, 
hospitais  que  foram  servidos  por religio-
sas, em formas de trabalho que eram com-
pensadas  com  salários  que  nem chega-
vam a  sê-lo  ou  mesmo  sem  salário  ne-
nhum.
Mas eram tempos de grande escassez de 
meios para as instituições eclesiais. Mas 
mesmo nesse tempo, certamente houve al-
guns clérigos que pagaram no purgatório 
algumas penas pelo modo como foram tra-
tadas as irmãs que serviram as instituições 
que lhes estiveram confiadas.
Hoje, porém, os tempos são outros e é por 
isso que a sensibilidade dominante, e bem, 
acha escandaloso esse tipo de prática. 
Não  parece  mesmo  que as comunidades  
religiosas  de hoje  tenham um número de  
membros que possam desempenhar esse 
trabalho nem se submetam a tais práticas. 
As comunidades religiosas de hoje são 
pequenas  cooperativas de  trabalho autó-
nomo que funcionam de forma exemplar. 
Mesmo assim, a denúncia vem muito a 
propósito. Desde logo, para lembrar que 
as instituições da Igreja não podem ter 
uma palavra para denunciar o que se pas-
sa na sociedade, quanto à exploração do 
trabalho, e terem no seu seio práticas con-
traditórias com a sua doutrina social.
Por outro lado, esta tomada de consciência
serve também para resgatar a memória de 
todas as pessoas que sofreram um destino 
inglório e injusto. Foi esse o caso de tantas 
e tantos servidores humildes da Igreja.

não é  fácil anunciar a salvação cristã. Es-
tão  ativas  as velhas  heresias do pelagia-
nismo e do gnosticismo, como previne o 
Papa Francisco, agora secundado pela 
carta apostólica da Congregação para a 
Doutrina da Fé, “Placuit Deo”, publicada, 
na quinta-feira da semana passada, sobre 
alguns aspetos da salvação cristã que 
possam ser hoje difíceis de compreender 
por causa das recentes transformações 
culturais.
No neopelagianismo, “o individualismo 
centrado no sujeito autónomo, tende a ver 
o homem como um ser cuja realização de-
pende somente das suas forças.” Nesta 
visão, “a figura de Cristo corresponde 
mais a  um  modelo que inspira ações ge-
nerosas, mediante as suas palavras e os 
seus gestos,  do que  Aquele que transfor-
ma a condição humana, incorporando-nos 
numa nova existência reconciliada com o 
Pai e entre nós, mediante o Espírito”.
O neognosticismo, por sua vez, espalha 
por aí “a visão de uma salvação meramen-
te interior”, fechada no subjetivismo, “que 
talvez suscite uma forte convicção pessoal 
ou um sentimento intenso de estar unido a 
Deus, mas sem assumir, curar e renovar 
as nossas relações com os outros e com o 
mundo criado.”
Com aquelas perspetivas, mais difundidas 
do que  parece, “torna-se difícil compreen-
der o significado da Encarnação do Verbo, 
através  da qual Ele  se fez membro da fa-
mília humana, assumindo a nossa carne e 
a nossa história, por nós homens e para a 
nossa salvação.”
A carta apostólica da Congregação para a 
Doutrina da Fé reafirma que “a salvação 
consiste na nossa união com Cristo, que, 
com a sua Encarnação, vida, morte e res-
surreição, gerou uma nova ordem de rela-
ções com o Pai e entre os homens, e nos 
introduziu nesta ordem graças ao dom do 
seu Espírito, para que possamos unir-nos 
ao Pai como filhos no Filho, e formar um 
só corpo no ‘primogénito de muitos 
irmãos.’
“A salvação plena da pessoa - insiste a 
carta - não  consiste  nas coisas que o ho-
mem poderia obter por si mesmo, como o 
ter ou o bem-estar material, a ciência ou a 
técnica, o poder ou a influência sobre os 
outros, a boa fama ou a autorrealização. 
Nada da ordem do criado pode satisfazer 
completamente o homem, porque Deus 
nos  destinou à  comunhão  com  Ele, e  o 


