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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

(Poderá ler esta mensagem na íntegra em www.vatican.va)
 
1. «Jesus Cristo (…) fez-Se pobre por vós» (2 Cor 8, 9). 
Com estas palavras, o apóstolo Paulo dirige-se aos cris-
tãos de Corinto para fundamentar o seu compromisso 
de solidariedade para com os irmãos necessitados. (…)
Há alguns meses, o mundo estava a sair da tempestade 
da pandemia, mostrando sinais de recuperação econó-
mica que se esperava voltasse a trazer alívio a milhões 
de pessoas empobrecidas pela perda do emprego. (…) 
Mas eis que uma nova catástrofe assomou ao horizonte, 
destinada a impor ao mundo um cenário diferente.

A guerra na Ucrânia veio juntar-se às guerras regionais 
que, nestes anos, têm produzido morte e destruição. 
Aqui, porém, o quadro apresenta-se mais complexo de-
vido à intervenção direta duma «superpotência», que 
pretende impor a sua vontade contra o princípio da au-
todeterminação dos povos. Vemos repetir-se cenas de 
trágica memória e, mais uma vez, as ameaças recíprocas 
de alguns poderosos abafam a voz da humanidade que 
implora paz.

2. Quantos pobres gera a insensatez da guerra! Para 
onde quer que voltemos o olhar, constata-se como os 
mais atingidos pela violência sejam as pessoas indefe-
sas e frágeis. Deportação de milhares de pessoas, sobre-

tudo meninos e meninas, para os desenraizar e impor-
-lhes outra identidade. Voltam a ser atuais as palavras 
do Salmista perante a destruição de Jerusalém e o exílio 
dos judeus: «Junto aos rios da Babilónia nos sentamos 
a chorar, / recordando-nos de Sião. / Nos salgueiros das 
suas margens / penduramos as nossas harpas. / Os que 
nos levaram para ali cativos / pediam-nos um cântico; 
/ e os nossos opressores, uma canção de alegria / (...). 
Como poderíamos nós cantar um cântico do Senhor, / 
estando numa terra estranha?» (Sal 137, 1-4). (…)

3. Neste contexto tão desfavorável, situa-se o VI Dia 
Mundial dos Pobres, com o convite – tomado do após-
tolo Paulo – a manter o olhar fixo em Jesus, que, «sendo 
rico, Se fez pobre por vós, para vos enriquecer com a sua 
pobreza» (2 Cor 8, 9). Na sua visita a Jerusalém, Paulo 
encontrara Pedro, Tiago e João, que lhe tinham pedido 
para não esquecer os pobres. De facto, a comunidade 
de Jerusalém debatia-se com sérias dificuldades devido 
à carestia que assolara o país. O Apóstolo preocupou-se 
imediatamente em organizar uma grande coleta a favor 
daqueles pobres. Os cristãos de Corinto mostraram-se 
muito sensíveis e disponíveis. Por indicação de Paulo, 
em cada primeiro dia da semana recolhiam quanto ha-
viam conseguido poupar e todos foram muito genero-
sos. (…)

4. Voltando à comunidade de Corinto, sucedeu que, 
depois do entusiasmo inicial, começou a esmorecer o 
empenho, e a iniciativa proposta pelo Apóstolo perdeu 
impulso. Este é o motivo que leva Paulo a escrever com 
grande paixão, relançando a coleta, «para que, como 
fostes prontos no querer, também o sejais no executar, 
conforme as vossas possibilidades» (2 Cor 8, 11).

Neste momento, penso na disponibilidade que, nos últi-
mos anos, moveu populações inteiras para abrir as por-
tas a fim de acolher milhões de refugiados das guerras 
no Médio Oriente, na África Central e, agora, na Ucrâ-
nia. As famílias abriram as suas casas para deixar entrar 
outras famílias, e as comunidades acolheram generosa-
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mente muitas mulheres e crianças para lhes proporcio-
nar a devida dignidade. Mas quanto mais se alonga o 
conflito, tanto mais se agravam as suas consequências. 
Os povos que acolhem têm cada vez mais dificuldade 
em dar continuidade à ajuda; as famílias e as comuni-
dades começam a sentir o peso duma situação que vai 
além da emergência. Este é o momento de não ceder, 
mas de renovar a motivação inicial. O que começamos 
precisa de ser levado a cabo com a mesma responsabi-
lidade.

5. Com efeito, a solidariedade é precisamente partilhar 
o pouco que temos com quantos nada têm, para que 
ninguém sofra. Quanto mais cresce o sentido de comu-
nidade e comunhão como estilo de vida, tanto mais se 
desenvolve a solidariedade. (…)

6. É interessante notar que o Apóstolo não quer obri-
gar os cristãos, forçando-os a uma obra de caridade; de 
facto, escreve: «Não o digo como quem manda». O que 
ele pretende é «pôr à prova a sinceridade do amor» de-
monstrado pelos Coríntios na atenção e solicitude pelos 
pobres (cf. 2 Cor 8, 8). Na base do pedido de Paulo, está 
certamente a necessidade de ajuda concreta, mas a sua 
intenção vai mais longe. Convida a realizar a coleta, para 
que seja sinal do amor testemunhado pelo próprio Je-
sus. (…)

7. No caso dos pobres, não servem retóricas, mas ar-
regaçar as mangas e pôr em prática a fé através dum 
envolvimento direto, que não pode ser delegado a nin-
guém. Às vezes, porém, pode sobrevir uma forma de 
relaxamento que leva a assumir comportamentos in-
coerentes, como no caso da indiferença em relação aos 
pobres. Além disso acontecer que alguns cristãos, devi-
do a um apego excessivo ao dinheiro, vivem atolados 
num pântano pelo mau uso dos bens e do património. 
São situações que manifestam uma fé frágil e uma espe-
rança fraca e míope.

Sabemos que o problema não está no dinheiro em si, 
pois faz parte da vida diária das pessoas e das relações 
sociais. Devemos refletir, sim, sobre o valor que o di-
nheiro tem para nós: não pode tornar-se um absoluto, 
como se fosse o objetivo principal. Um tal apego impe-
de de ver, com realismo, a vida de todos os dias e ofusca 
o olhar, impedindo de reconhecer as necessidades dos 
outros. Nada de mais nocivo poderia acontecer a um 
cristão e a uma comunidade do que ser ofuscados pelo 
ídolo da riqueza, que acaba por acorrentar a uma visão 
efémera e falhada da vida.

Entretanto, não se trata de ter um comportamento as-
sistencialista com os pobres, como muitas vezes aconte-
ce; naturalmente é necessário empenhar-se para que a 
ninguém falte o necessário. Não é o ativismo que salva, 

mas a atenção sincera e generosa que me permite apro-
ximar dum pobre como de um irmão que me estende a 
mão para que acorde do torpor em que caí. (…)

8. Estamos diante dum paradoxo, que, hoje como no 
passado, é difícil de aceitar, porque embate na lógica 
humana: há uma pobreza que nos torna ricos. Recor-
dando a «graça» de Jesus Cristo, Paulo quer confirmar o 
que o próprio Senhor pregou, ou seja, que a verdadeira 
riqueza não consiste em acumular «tesouros na terra, 
onde a traça e a ferrugem os corroem e os ladrões ar-
rombam os muros, a fim de os roubar» (Mt 6, 19), mas, 
antes, no amor recíproco que nos faz carregar os fardos 
uns dos outros, para que ninguém seja abandonado ou 
excluído. A experiência de fragilidade e limitação, que 
vivemos nestes últimos anos e, agora, a tragédia duma 
guerra com repercussões globais, devem ensinar-nos 
decididamente uma coisa: não estamos no mundo para 
sobreviver, mas para que, a todos, seja consentida uma 
vida digna e feliz. A mensagem de Jesus mostra-nos o 
caminho e faz-nos descobrir a existência duma pobreza 
que humilha e mata, e há outra pobreza – a d’Ele – que 
liberta e nos dá serenidade.

A pobreza que mata é a miséria, filha da injustiça, da 
exploração, da violência e da iníqua distribuição dos re-
cursos. É a pobreza desesperada, sem futuro, porque é 
imposta pela cultura do descarte que não oferece pers-
petivas nem vias de saída. É a miséria que, enquanto 

constringe à condição de extrema indigência, afeta 
também a dimensão espiritual, que, apesar de muitas 
vezes ser descurada, não é por isso que deixa de existir 
ou de contar. Quando a única lei passa a ser o cálculo 
do lucro no fim do dia, então deixa de haver qualquer 
freio na adoção da lógica da exploração das pessoas: os 
outros não passam de meios. Deixa de haver salário jus-
to, horário justo de trabalho e criam-se novas formas de 
escravidão, suportada por pessoas que, sem alternativa, 
devem aceitar este veneno de injustiça a fim de ganhar 
o mínimo para comer.

Ao contrário, a pobreza libertadora é aquela que se nos 
apresenta como uma opção responsável para livrar-se 



do quanto há de supérfluo e apostar no essencial. De 
facto, pode-se identificar facilmente o sentido de insa-
tisfação que muitos experimentam, porque sentem que 
lhes falta algo de importante e andam à sua procura 
como extraviados sem rumo. (…)

9. O texto do Apóstolo a que se refere este VI Dia Mun-
dial dos Pobres apresenta o grande paradoxo da vida de 
fé: a pobreza de Cristo torna-nos ricos. Se Paulo pôde 
comunicar este ensinamento – e a Igreja difundi-lo e tes-
temunhá-lo ao longo dos séculos – é porque Deus, em 
seu Filho Jesus, escolheu e seguiu esta estrada. Se Ele Se 
fez pobre por nós, então a nossa própria vida ilumina-
-se e transforma-se, adquirindo um valor que o mundo 
não conhece nem pode dar. A riqueza de Jesus é o seu 
amor, que não se fecha a ninguém mas vai ao encontro 
de todos, sobretudo de quantos estão marginalizados e 
desprovidos do necessário. Por amor, despojou-Se a Si 
mesmo e assumiu a condição humana. Por amor, fez-Se 
servo obediente, até à morte e morte de cruz (cf. Flp 2, 
6-8). Por amor, fez-Se «pão de vida» (Jo 6, 35), para que 

a ninguém falte o necessário, e possa encontrar o ali-
mento que nutre para a vida eterna.Também em nossos 
dias parece difícil, como foi então para os discípulos do 
Senhor, aceitar este ensinamento (cf. Jo 6, 60); mas a pa-
lavra de Jesus é clara. Se quisermos que a vida vença a 
morte e que a dignidade seja resgatada da injustiça, o 
caminho a seguir é o d’Ele: é seguir a pobreza de Jesus 
Cristo, partilhando a vida por amor, repartindo o pão da 
própria existência com os irmãos e irmãs, a começar pe-
los últimos, por aqueles a quem falta o necessário, para 
que se crie a igualdade, os pobres sejam libertos da mi-
séria e os ricos da vaidade, ambos sem esperança. (…)
Oxalá este VI Dia Mundial dos Pobres se torne uma 
oportunidade de graça, para fazermos um exame de 
consciência pessoal e comunitário, interrogando-nos se 
a pobreza de Jesus Cristo é a nossa fiel companheira de 
vida.

Roma, São João de Latrão, na Memória de Santo Antó-
nio, 13 de junho de 2022. 

ATUALIDADE  PAULO NOGUEIRA

ESTÁ A IGREJA A COMUNICAR BEM, 
NA QUESTÃO DOS ABUSOS SEXUAIS?

Numa primeira resposta, eu diria que sim e que não. Não está a comunicar bem 
porque mais do que comunicar procurou ocultar ou, mais grave, procurou negar aquilo que se tornou numa evidên-
cia avassaladora. E comunicou mal, porque não conseguiu explicar o silêncio cúmplice de décadas de abusos, nem 
conseguiu explicar porque não tomou medidas para resolver o problema, optando por encobrir ou desculpabilizar 
atos condenáveis. Só quando chegou o momento em que era impossível continuar a tapar os escândalos, a Igreja 
saiu a terreno. E saiu, numa primeira fase, não para condenar e pedir perdão, mas para se defender. Comunicou mal, 
porque começou por negar várias vezes os abusos e, depois, transformou-os num ataque à Igreja. 

Se a igreja tem algo a comunicar é o amor de Jesus e a mensagem do Evangelho. No caso dos abusos, o que a Igreja 
tem que comunicar é que os repudia de forma absoluta, que pede perdão por eles terem acontecido no seu interior, 
e que assume as responsabilidades. O que a Igreja tem que comunicar é que está do lado da transparência e da 
vontade de desenvolver mecanismos que possam, no futuro, precaver a repetição de atos tão abjetos. Felizmente, a 
Igreja já deu sinais de querer seguir este caminho. Essa mensagem tem passado, embora de forma tímida, contando 
ainda com um grande peso de desconfiança por parte da opinião pública que teima em estar de pé atrás em relação 
ao que a Igreja diz neste momento sobre esta matéria.

Neste contexto, o Papa Francisco tem sido o melhor exemplo do que a Igreja tem que comunicar sobre este assunto 
porque quando fala sobre o problema, fala de forma clara, profundamente verdadeira e convincente. É que o Papa 
tem um capital de credibilidade que a Igreja, enquanto instituição, não tem neste momento.  A Igreja terá que 
conquistar, primeiro, essa credibilidade. Vai demorar anos a consegui-lo, mas não há outra forma de ultrapassar o 
problema que agora tem em mãos. 

Ainda recentemente, no regresso da sua visita ao Bahrain, o Papa Francisco assegurou que a igreja está a “trabalhar 



A ACONTECER
GRUPO DA REDE MUNDIAL DE ORAÇÃO DO PAPA
A Rede Mundial de Oração do Papa convida para uma sessão de apresentação deste caminho de espiritualidade que 
tem como objetivo principal rezar pelas intenções do Santo Padre.
Se está interessado em conhecer melhor este grupo e eventualmente vir a integrá-lo, participe na sessão de dia 18 
de Novembro, sexta-feira, às 17:30, na nossa paróquia.

MERCADO DE NATAL
A partir do dia 20 teremos o Mercado de Natal no espaço do Acolhimento! Poderá encontrar ofertas simples e pro-
dutos ligados à tradição desta época. Ao comprar já estará a ajudar a paróquia.

PAIS À PROCURA
O grupo dos Pais à Procura vai realizar a próxima sessão no dia 15 de novembro (3ªfeira), às 21h30 , na Casa da Pa-
lavra, com o tema “ Autonomia e riscos”, conduzido pela psicóloga Margarida Bruto da Costa. Inscrições no site da 
Verbum Dei Lisboa.

da melhor maneira possível” para combater os abusos sexuais, lamentando que alguns ainda não vejam isso, e 
acrescentou que “para um padre, o abuso [sexual] é como ir contra a sua natureza sacerdotal e contra a sua natureza 
social. Por isso, é uma coisa trágica e não devemos parar de combater esse flagelo”, diz Francisco.

Com tudo isto, não quero dizer que devamos ser carrascos com quem praticou os abusos. Uma coisa é denunciá-los 
à justiça e repudiar tais comportamentos, outra coisa é não ter sentimento de misericórdia para com essas pessoas. 
A transparência e a intolerância para com estes crimes, em nada, impede que a Igreja seja misericordiosa para com 
os protagonistas dos abusos. Ser misericordioso não é ocultar, desculpar ou esconder um crime, é acolher quem o 
protagonizou e ajudá-lo a reconciliar-se com o amor de Deus. Este sentimento não é facilmente entendível para a 
forma de pensar racional e legalista das sociedades, mas por isso mesmo o cristianismo é diferente da forma como 
as sociedades se regem. Talvez esta dimensão seja a mais difícil de comunicar, mas é aqui que o cristianismo marca 
a diferença…  não foi isso o que Jesus nos mostrou com o episódio da mulher adúltera?

JMJ LISBOA 2023 | Inscrição de Voluntário Paroquial

Abrimos esta semana as inscrições para a nossa equipa de voluntários paroquiais, abertas a todos os que têm mais 
de 15 anos.  
Os voluntários da JMJ Lisboa 2023 estarão ao serviço dos peregrinos que ficam alojados na zona da paróquia do 
Campo Grande. São um grande apoio na concretização das muitas tarefas que um evento desta dimensão exige. 
Serão primeiro um rosto simpático, seguro, disponível e capaz de ajudar quem precisa, ou encaminhar corretamente 
qualquer que seja a necessidade: informações gerais, dúvidas sobre os eventos, apoio a pessoas com mobilidade 
condicionada, etc.
O programa de formação para voluntários ocupará cerca de 2 horas por mês (online) até julho de 2023. A partir de 
23 de julho os voluntários deverão ter disponibilidade a 100%, até 7 de agosto de 2023.
A inscrição como voluntário terá um custo de 30€, inclui transporte, seguro, Kit JMJ e dará acesso ao encontro de 
voluntários com o Papa no último dia.

Para saber mais e fazer a inscrição basta aceder ao nosso site:
https://www.igrejacampogrande.pt/jmjlisboa2023/


