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QUERIDA AMAZÓNIA
Uma Exortação em forma de sonhos: assim é “Querida Amazónia”, o documento pós-sinodal do Papa Francisco lançado nesta semana. O Santo Padre assinala assim um longo caminho que teve o seu ponto mais mediático no Vaticano de 6 a 27 de outubro do ano de 2019 numa Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para a Região Pan-Amazónica, cujo tema foi “Amazónia: novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral”.
O Papa Francisco abre uma janela para o futuro da Amazónia formulando quatro sonhos: um sonho social, um sonho
cultural, um sonho ecológico e um sonho eclesial. Sonhos para um “todo plurinacional interligado” que inclui Brasil,
Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Perú, Suriname, Venezuela e Guiana Francesa.
Aqui ficam alguns excertos desta Exortação. O texto completo pode ser consultado online em
www.vatican.va ou em livro na nossa livraria paroquial.
Com esta Exortação, quero expressar as ressonâncias que provocou em mim este percurso de diálogo e discernimento. Aqui, não vou desenvolver todas as questões amplamente tratadas no Documento conclusivo; não pretendo
substitui-lo nem repeti-lo. Desejo apenas oferecer um breve quadro de reflexão que encarne na realidade amazónica uma síntese de algumas grandes preocupações já manifestadas por mim em documentos anteriores, que ajude
e oriente para uma receção harmoniosa, criativa e frutuosa de todo o caminho sinodal.
Tudo o que a Igreja oferece deve encarnar-se de maneira original em cada lugar do mundo, para que a Esposa de
Cristo adquira rostos multiformes que manifestem melhor a riqueza inesgotável da graça. Deve encarnar-se a pregação, deve encarnar-se a espiritualidade, devem encarnar-se as estruturas da Igreja. Por isso, nesta breve Exortação,
ouso humildemente formular quatro grandes sonhos que a Amazónia me inspira:
Sonho com uma Amazónia que lute pelos direitos dos mais
pobres, dos povos nativos, dos últimos, de modo que a sua
voz seja ouvida e sua dignidade promovida.
Sonho com uma Amazónia que preserve a riqueza cultural
que a carateriza e na qual brilha de maneira tão variada a
beleza humana.
Sonho com uma Amazónia que guarde zelosamente a sedutora beleza natural que a adorna, a vida transbordante
que enche os seus rios e as suas florestas.
Sonho com comunidades cristãs capazes de se devotar e
encarnar de tal modo na Amazónia, que deem à Igreja rostos novos com traços amazónicos.
A Amazónia deveria ser também um local de diálogo social, especialmente entre os diferentes povos nativos, para
encontrar formas de comunhão e luta conjunta. Os demais, somos chamados a participar como «convidados», procurando com o máximo respeito encontrar vias de encontro que enriqueçam a Amazónia. Mas, se queremos dialogar, devemos começar pelos últimos. Estes não são apenas um interlocutor que é preciso convencer, nem mais um
que está sentado a uma mesa de iguais. Mas são os principais interlocutores, dos quais primeiro devemos aprender,
a quem temos de escutar por um dever de justiça e a quem devemos pedir autorização para poder apresentar as

ÁGAPE

Ágape “exprime a experiência do amor que se torna verdadeiramente descoberta do outro. O amor torna-se cuidado do outro e pelo outro. Já não se busca a si próprio, não busca a imersão no inebriamento da felicidade; procura,
ao invés, o bem do amado: torna-se renúncia, está disposto ao sacrifício”. Bento XVI

nossas propostas. A sua palavra, as suas esperanças, os seus receios deveriam ser a voz mais forte em qualquer mesa
de diálogo sobre a Amazónia. E a grande questão é: Como imaginam eles o «bem viver» para si e seus descendentes?
O objetivo é promover a Amazónia; isto, porém, não implica colonizá-la culturalmente, mas fazer de modo que ela
própria tire fora o melhor de si mesma. Tal é o sentido da melhor obra educativa: cultivar sem desenraizar, fazer crescer
sem enfraquecer a identidade, promover sem invadir. Assim como há potencialidades na natureza que se poderiam
perder para sempre, o mesmo pode acontecer com culturas portadoras duma mensagem ainda não escutada e que
estão ameaçadas hoje mais do que nunca.
Num verdadeiro espírito de diálogo, nutre-se a capacidade de entender o sentido daquilo que o outro diz e faz, embora não se possa assumi-lo como uma convicção própria. Deste modo torna-se possível ser sincero, sem dissimular o
que acreditamos, nem deixar de dialogar, procurar pontos de contacto e sobretudo trabalhar e lutar juntos pelo bem
da Amazónia. A força do que une a todos os cristãos tem um valor imenso. Prestamos tanta atenção ao que nos divide
que, às vezes, já não apreciamos nem valorizamos o que nos une. E isto que nos une é o que nos permite estar no
mundo sem sermos devorados pela imanência terrena, o vazio espiritual, o cómodo egocentrismo, o individualismo
consumista e autodestrutivo.

IRS SOLIDÁRIO
A consignação do IRS permite-lhe encaminhar
uma parte do imposto (0,5%) para uma entidade à sua
escolha. E sem qualquer custo: num cenário de reembolso não recebe menos e num cenário de imposto
adicional, não paga mais. Assim, em vez de o seu IRS
ficar todo nas mãos do Estado, uma parte é canalizada
pelo próprio Estado para a causa que escolher apoiar.
E ao escolher nosso Centro Social e Paroquial do Campo Grande está apoiar os projectos sociais que só são
possíveis de concretizar com o valor recolhido desta
consignação.
Como fazer? É muito simples – até 31 de Março, no
Portal das Finanças, selecione “Comunicar entidade a
consignar IRS/IVA”. Clique no botão de “Pesquisa” junto
ao campo do NIF e selecione NIF 502072946 Centro Social Paroquial do Campo Grande. Por fim,
pressione em “Submeter”.

A ACONTECER
EXPOSIÇÃO DO SANTÍSSIMO
Na quinta-feira teremos, entre as 9:30 e as 19:00, Exposição do Santíssimo na nossa igreja.
QUARTA-FEIRA DE CINZAS§
Na quarta-feira de Cinzas, dia 26, celebramos o início da Quaresma e haverá imposição das cinzas nas missas das 9h00, 12h15
e 19h00.

